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Nu de digitale Link-nieuwsbrief ons met enige regelmaat op de hoogte houdt van diverse 
wederwaardigheden rondom de Keizersgrachtkerk, ben ik iedere keer weer verrast door 
de hoeveelheid kopij die (ook) ingestuurd wordt voor de Kids. Fijn om te zien dat beide 
kanalen in een verschillende informatiebehoefte voorzien. Ook voor dit nummer was het 
weer flink puzzelen om (bijna) alles een passende plek te geven.  
Ook in deze Coronatijd gaat het leven (aangepast) door. Een afscheid werd gevierd, maar 
er was ook verdriet om de dood van Gerard van Breevoort, Beelke Delver en Wim Bots. 
Voor alle drie zijn mooie In Memoriams geschreven. Het blijft indrukwekkend en ontroe-
rend om te lezen hoeveel zij hebben betekend in het leven van anderen.  
Verder blikken we nog terug op het afscheid van Gerhard Scholte, en kondigt Berendien 
een nieuwe rubriek aan: ‘Voortgang beroepingswerk’, waarin Ineke Visser-Luirink verslag 
zal doen van de zoektocht naar een nieuwe predikant. Op pagina 26 leest u de eerste 
aflevering.  
 
 
 

 
 

 

 
 
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: 
KidS nr. 341 verschijnt op zondag 6 dec (kopijdatum woensdag 25 nov 2020) 
KidS nr. 342 wordt nog bekend gemaakt (jan/feb 2021) 
 
 

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 Henriette Sanders 

 

 Kopij- en verschijningsdata Kerk in de Stad 
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Datum                  Thema                                          Uitleg  

 

18-10-2020 Geloven op maandag Erica Meijer 

25-10-2020 titel nog onbekend Sietske van der Hoek 

01-11-2020 Geweld in het OT Andre Fox 

08-11-2020 Geweld in het OT Janneke Stegeman 

15-11-2020 Tienerdienst Robert Jan Nijland/ Roos  
(tienerwerker) 

22-11-2020 laatste zondag kerkelijk jaar Hanna van Dorssen 

29-11-2020 Wat verwachten we van de messias Alain Verheij 

06-12-2020 Wat verwachten we van de messias? Jesse de Bruin 

13-12-2020 Wat verwachten we van de messias Riekje van Osnabrugge 

 
 

Pastor:    Robert Jan Nijland, mob. 06.81538193      
     Robertjan.nijland@protestantsamsterdam.nl 
Interim-Predikant:  

Hanna van Dorssen,  
     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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Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar 
voordat de Advent begint, de tijd van uit-
kijken naar het licht van kerst, herdenken 
wij de mensen die het afgelopen jaar zijn 
overleden. Ook dat doen we met licht. Een 
kaars voor elke naam als zichtbaar teken 
dat dood en duisternis bij God niet het laat-
ste woord hebben. Daarna kan iedereen 
die een geliefde heeft verloren, of het nou 
kort geleden is of jaren terug, voor hem of 
haar een lichtje aansteken.  
Je kunt daar ook de samenleving bij betrek-
ken, wereldwijd en dichtbij. Bijvoorbeeld 
een kaars aansteken voor vluchtelingen die 
omkwamen op zee. Mensen van wie alleen 
familie in landen hier ver vandaan de naam 
nog weet. Of dichterbij voor hen die dit 
jaar in Amsterdam overleden door besmet-
ting met het coronavirus.  
Dit jaar zal ook deze viering rond de na-
men van onze geliefden een andere invul-
ling krijgen, zodat iedereen op afstand mee 
kan doen met gedenken.  
In de Keizersgrachtkerk hebben we de af-
gelopen tijd meerdere mensen verloren 
met wie we lang hebben opgetrokken. Ge-
rard van Breevoort, Wim Bots en Beelke 
Delver. We gedenken hun leven in dit 
nummer met een In Memoriam. 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar 
kan ook een moment zijn om stil te staan 
bij afscheid meer in het algemeen. Af-
scheid nemen doen we in ons leven keer 

op keer. Van een fase in je leven. Van een 
plek waar je lang hebt gewoond. Van een 
baan. Van een kind dat uit huis gaat. Je le-
ven wordt onomkeerbaar anders dan er-
voor. Wat vertrouwd is laat je achter, dat is 
verleden tijd. De toekomst is ongewis. Het 
heden biedt ineens geen bescherming 
meer. Durf je de herinneringen hun werk 
te laten doen om zo, uiteindelijk, het ver-
leden met de toekomst te kunnen verbin-
den? Durf je te geloven dat de Eeuwige je 
daarbij vasthoudt en jouw pad verlicht? 
 
Daglicht 

 

Sta met mij in de tuin van heden, 

vang het licht zolang het is, 

roep het donker niet, het komt 

vanzelf. Spreek niet van verleden, 

 

leg op toekomst geen beslag. 

Zie deze dag als aanvang, 

belofte voor wellicht een nieuw 

begin. Ontwaar de glans en kom 

 

mij daarin nader, geef dit moment 

tot in de kleinste ruimte zin. 

 

(Marijke van Hooff) 

 
 

 

 
 
 

 

Daglicht Hanna van Dorssen 
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En weer heb ik de deadline van dit kerk-
blad niet gehaald. En toch is dit stuk ge-
plaatst. Alléén daarom al: hulde voor de re-
dactie, die elke keer weer ons kerkblad 
maakt, zonder strafpunten uit te delen. 
Eind september namen we feestelijk af-
scheid van Gerhard Scholte. Een bijzonder 
moment en met alle onzekere factoren 
vanwege corona is het een prestatie van 
formaat dat dit afscheid op deze manier is 
vormgegeven. Terecht dat 
Anna Verbeek en Christiaan 
van Dijk ook bloemen (geen 
geraniums!) kregen op die dag. 
Gerhard was op zijn afscheid 
op 20 september verrast door 
‘cheque’ van € 1600 die hem 
aangeboden werd als cadeau 
van de gemeente. We konden 
hem nog een keer verrassen! 
Tussen het opmaken van de ba-
lans enige dagen voor zijn af-
scheid en de eindbalans in de 
week na zijn afscheid stond de 
teller op € 2.400. Dus nog eens 
€ 800. Een geweldig bedrag. 
Hij heeft inmiddels zijn totale 
cadeau ontvangen. 
Een week later gaven enkele 
wijkraadsleden met Elies Boiten en ds Eddy 
Reefhuis een dienst vorm over veilig kerk-
zijn. Het leverde, zoals veel voorberei-
dingsgroepen, een goede uitwisseling en 
kennismaking op. En met hulp van Wilna 
Wierenga kwamen we ook tot passende 
muziek.  
Het beroepingswerk gaat met het emeritaat 
van Gerhard nu officieel van start. Ineke 

Visser schrijft er in een aparte bijdrage 
over. Dat doet ze de volgende keren ook. 
Ik gok dat het een van de best gelezen ru-
brieken wordt! 
De wijkraad heeft in september en oktober 
vaker dan normaal overlegd en vergaderd. 
Met de corona-persconferenties en aange-
paste adviezen vanuit de landelijke kerk en 
de PKA, is dat niet verwonderlijk. Terwijl 
we in augustus nog hoopten dat het de 

goede kant op zou gaan, zag 
de wijkraad zich helaas ge-
noodzaakt tot aanpassingen. 
Voor de zondagochtend: 
maximaal 30 bezoekers, geen 
samenzang of koffiedrinken. 
Gelukkig zijn we als ge-
meente gelukkig gezegend 
met een goeie zanggroep, 
maar natuurlijk wordt samen 
zingen gemist. Daarom is het 
des te fijner te merken dat elke 
week weer een groepje ge-
meenteleden een dienst voor-
bereidt en zich niet door de 
beperkingen uit het veld laat 
slaan, maar juist ook kijkt 
naar wat wél kan. En dat ge-
beurt ook door onze diaconie. 

Anna Verbeek schrijft over wat er doorde-
weeks door gemeenteleden gedaan wordt 
aan ‘diaconaal werk’. Zelden voorpagina-
nieuws, maar erg belangrijk voor mensen 
in onze stad. 
Verder heeft de wijkraad de begroting voor 
2021 vastgesteld. Een bijzondere dit keer. 
Frits van den Boomgaard schrijft erover. 
Overigens, het eenvoudige gemak 

Uit de Wijkraad en Moderamen Berendien Bos 

 

Het is fijn te  

merken dat elke 

week weer een 

groepje gemeen-

teleden een 

dienst voorbe-

reidt en zich niet 

door de beper-

kingen uit het 

veld laat slaan 
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waarmee ik deze drie regels schrijf, staat 
niet in verhouding tot het gereken dat onze 
penningmeester op de begroting heeft los-
gelaten.  
De diensten zijn sinds half juli mee te ma-
ken in beeld en geluid via internet. De pro-
jectgroep Beeld en Geluid heeft in septem-
ber reacties van gemeenteleden verzameld 
en heeft ook met de Werkgroep Morgen-
diensten gesproken over de eerste bevin-
dingen. In deze KidS leest u hier al meer 
over. 
De wijkraad bespreekt deze evaluatie over 
‘beeld en geluid’ half november. Dat is 6 
weken later dan gepland omdat op de ver-
gadering van 1 oktober extra overleg over 
de diensten noodzakelijk was vanwege de 
verslechterde ontwikkelingen in Amster-
dam en de daaraan aangescherpte advie-
zen voor kerkdiensten.   
Tot slot, uit de postzakken vol reacties op 
mijn quizvraag in mijn vorige bijdrage 

(welk wijkraadslid belichaamt bijna letter-
lijk 1,5 meter) is één gelukkige winnaar ge-
kozen. Deze heeft inmiddels de ‘bloemen 
uit de kerk’ gekregen. Dat kwam goed uit, 
want hij was net verhuisd en zijn huis kon 
wel een mooie bos rozen gebruiken.  
Het enorme succes van de vorige quiz-
vraag vraagt natuurlijk om een vervolg. 
Dus: welk gemeentelid schitterde in 1962 
als hooghartig loeder in een toneelstuk on-
der regie van Ank van der Moer? Ik zit 
naast de post/mailbox…  
Goede weken gewenst voor jullie alle-
maal, houd het KGKrantje en de website in 
de gaten voor de meest actuele informatie 
over de vieringen en graag tot ziens in de 
kerk of andere KGK-kanalen. Mocht u vra-
gen of opmerkingen hebben over deze bij-
drage, mail gerust naar  scriba@keizers-
grachtkerk.nl. 
 
Foto: Montse Guiu Puget 
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De begroting 2021 

 
De wijkraad heeft de begroting 2021 vastgesteld. De begroting is bijzonder. Er is een 
aanzienlijk verlies begroot (€ 26.400). De reden is de verwachting van verminderde ver-
huur- en cateringopbrengsten als gevolg van de corona-crisis.  
We hebben er bewust niet voor gekozen grote bezuinigingen door te voeren om zo het 
verlies te beperken. Er zijn nu eenmaal veel vaste kosten, waar niet één, twee, drie zonder 
ingrijpende gevolgen en bijbehorende schade voor het gemeenteleven in gesneden kan 
worden. Bovendien hopen we dat verhuur weer gaat aantrekken naar ‘normaal’.  
De wijkraad heeft met deze begroting ingestemd, omdat de reserve dit aankan. 
De begroting 2021 staat hieronder. Rechts staat de herziene begroting van het lopend 
jaar 
 

 2021 (herzien) 2020 

 Inkomsten  Uitgaven Inkomsten  Uitgaven 

Donaties/rente/overig 149.800 0 147.150 0 

Personeelskosten 0 175.100 0 201.500 

Organisatiekosten 0 33.500 1.600 32.100 

Verhuur 92.100 9.500 50.000 1.900 

Gebouw/onderhoud  50.200 0 55.700 

Totaal 241.900 268.300 199.100 291.200 

Resultaat -/- 26.400  -/- 92.450  

 
 
 
De opbrengsten bestaan uit: 

1. Donaties/rente/overig:  

kerkelijke baten: 88.000; collecten/giften: 31.600; rente: 30.200. 
2. Verhuur 

zowel de verhuuropbrengsten van de kerk als Kerkstraat 107 en de huuropbrengst 
van een “pastorie”.1 

 
1
 In de begroting is meegenomen de huur van een woning voor een nieuwe predikant (zie personeelskosten). 

Onze gemeente betaalt de huur van de woning. Huren in Amsterdam of directe omgeving is een prijzige 

aangelegenheid. In de arbeidsvoorwaarden van predikanten is geregeld dat de predikant een bepaalde 

huur betaalt aan de gemeente.  

Van de penningmeester 

 

Frits van den Boomgaard 



 

9 

De uitgaven zijn o.a.: 
1. Personeelskosten:  

de huidige pastores (tot 31/8), jeugdwerker, predikant (vanaf 1/9), koster, musici, 
preekbeurten door anderen dan de pastores en predikant, huur van een woning 
(“pastorie”) voor een nieuwe predikant, verhuiskosten nieuwe predikant. 

2. Verhuur:  

inkoop catering. 
3. Organisatiekosten:  

kosten kerkdiensten, bijeenkomsten gemeenteleden, afdracht aan PKN, kantoorkos-
ten, telefonie/internet, software , drukkosten. 

4. Gebouw/onderhoud:  
nutsvoorzieningen, belastingen en verzekeringen, sparen voor groot onderhoud, 
dagelijks onderhoud, kleine aanschaffingen voor inventaris, onderhoud van orgel 
en piano, onderhoud installaties. 

 
Het vaststellen van onze begroting door de wijkraad is stap 1 in de procedure om tot een 
definitieve begroting te komen. De andere stappen zijn dat de begroting tezamen met de 
begrotingen van alle andere gemeenten ingevoegd worden in de begroting van de PKA. 
Deze wordt vastgesteld door de Algemene Kerkraad (AK) van de PKA, nadat het College 
Kerkrentmeesters van de PKA een advies aan de AK heeft gegeven. Bovendien ligt de 
gehele begroting in december ter inzage voor leden van alle (wijk)gemeenten. Het mo-
deramen van de AK stelt namens de AK na inzage de PKA-begroting vast. 
 
Het zijn barre tijden in velerlei opzicht. In financieel opzicht gaat dat ook wel op voor 
onze gemeente. Daarom bevelen we de brief over de eindejaarsactie die over een week 
of zes weer in de brievenbus glijdt van harte aan. 
. 
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Lieve mensen van de Keizersgrachtkerk, ik 
wil jullie bedanken, maar waar moet ik be-
ginnen?  
Bij alle brievenschrijvers en hen die ons 
bedachten met hun kaart?! Of bij de video 
van Christiaan van Dijk waarop mensen 
een persoonlijk woordje tot mij, tot ons 
richten, of bij de video van de Zanggroep-
leden, die me meenemen in hun oefenses-
sies voor de 20e september?! Bij de inzen-
ders van de mooie korte spreuken en wen-
sen in de Link Nieuwsbrief van 19 septem-
ber, de dag voor de twintigste?! Of moet ik 
beginnen bij die dag zelf, de prachtige 
dienst die we met Henriëtte Sanders en 
Jesse de Bruin hebben vormgegeven, sa-
men met Elske en natuurlijk de mannen 
van Ithaka en de Zanggroep olv Diederick 
en Wilna?! 
 Als ik ergens wil beginnen is het bij 
het moment na het ritueel van de losma-
king, als mij rechts en links vanaf de eerste 
gaanderij het ‘The Lord bless you and keep 

you’ wordt toegezongen. Een zeer emotio-
neel moment, kippenvel! Ook denk ik aan 
de kinderen van de nevendienst die ons 
met Loes van Berkel na het intermezzo 
kwamen verrassen met hun tekeningen en 
mooie gekleurde wensen bij de twee thee-
mokken!?! 
 En als ik dan toch ook enkele namen 
noem, dan in elk geval de namen van Anna 
Verbeek en Christiaan van Dijk, de twee 
onvermoeibare ceremoniemeesters die al 
ver voor de zomer plannen aan het smeden 
waren en uiteindelijk met hun creativiteit, 
enthousiasme en organisatietalent van 
deze dag een onvergetelijke hebben ge-
maakt voor Elske en mij.  
 En een woord van dank ook voor 
alle mensen die de hele dag en tijdens de 
lunch speciaal de catering hebben voorbe-
reid en verzorgd, Saarke Wondergem,  
Tjada Buikema en Henk Jan Bustraan en 
ook Gerrit van Peursem. Ach en Anna Ver-
beek heeft in haar dankwoord in de Link-

Wat een afscheid! 

 

Gerhard Scholte 

 

Foto: Montse Guiu Puget 
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Nieuwsbrief (nr. 35) 
nog veel meer namen 
genoemd. Maar dank 
jullie allemaal die die 
dag flink in touw zijn 
geweest om het voor 
iedere bezoeker tot 
een feestelijk afscheid 
te maken. 
 Een naam die 
ik hier ook echt wil 
noemen is die van 
Ferdinand Borger, die 
me met al zijn char-
mante journalistieke 
gaven een prachtig af-
scheidscadeau heeft 
gegeven, het afscheidsinterview! Ons ge-
filmde gesprek eindigt met een gedicht van 
Fetze Pijlman, dat hij vanuit zijn Italiaanse 
onderkomen in alle rust voorlas. Zijn  
dichtregels raakten me diep en dat over-
kwam ook anderen! 
 En onze grote dank gaat ook uit naar 
de fotograaf van de (hele!) dag, Montse 
Guiu Puget voor al haar prachtige foto’s, 
die iedereen die dit alles niet direct kon 

meemaken alsnog la-
ten delen in deze 
prachtige dag. 
En last but not least 
zeg ik jullie allemaal: 
Heel hartelijk be-
dankt voor het over-
weldigende geschenk 
dat ik uit handen van 
Ineke Visser kreeg, 
‘als voorschot op een 
nieuwe piano’, het 
bedrag van 1600.= 
euro! Deze week 
hoorde ik dat het be-
drag intussen nog was 
aangegroeid met 

900,= euro. En dan zijn er ook nog alle 
boeken- theater- en cadeaubonnen, die ik 
later die dag ontving. Ik ben ongelofelijk 
verwend! En dan mompel je al snel iets als 
‘Het had echt niet gehoeven!’  Maar ik kan 
jullie verzekeren dat we weken na de twin-
tigste nog op wolkjes zweven!! We hebben 
intussen al enkele pianozaken bezocht om 
iets moois te vinden! Dat gaat met jullie ca-
deau zeker lukken! Bedankt voor alles! We 
dragen jullie met ons mee!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto: Montse Guiu Puget 
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Van drie mensen ontving ik een literair vormgegeven afscheidscadeau. Van Guido de 
Bruin een klein boekwerkje ‘Lucas schrijft een nieuw verhaal’. En van Fetze Pijlman het 
gedicht ‘Wandeling’.  Van Jesse de Bruin tenslotte ontving ik eind juni een poëtisch ver-
woorde dank voor de leeshuisavonden. Fetzes gedicht laat ik hierna volgen. Van Guido’s 
verhaal geef ik een langer citaat mee. En tenslotte Jesses woorden ‘Johannes 21:9’. En dat 
naast al jullie andere geschreven en gesproken woorden, waarvoor dank, dank, veel 
dank! 
 
Wandeling 

 
Dribbelde door de Blijhamsterstraat 
haast zich langs het Concertgebouw. 
Je voet wikkelt dagelijks stappen af 
duizend maal duizendvoud 
je struikelt een kant op  
tuimelt door de tijd 
je luistert en spreekt 
leest en duidt. 
 
En onder je kleren 
achter je naaktheid 
in het diepst van jezelf 
schuilt je ziel 
die niet oud is geworden 
die niet jong is gebleven 
maar is en schouwt 
de loop der dingen 
tot waar je bent 
op deze wandeling. 
 
Schaduwen zijn langer geworden 
zie je hoe het licht verandert 
weidsheid en stilte vullen het landschap 
een geur van aarde stijgt op 
een wenteling is gaande 
naar een nieuwe tijd. 
 

Literair afscheid 

 

Gerhard Scholte 
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Fetze Pijlman 
augustus 2020 
 

 
 
Guido de Bruin gaf me ten afscheid een klein geel boekwerkje met de titel ‘Lucas schrijft 

een nieuw verhaal’. Het is te lang om in zijn geheel te citeren, het boekje is 24 pagina’s 
lang. Wie het in zijn geheel wil lezen, stuur ik met toestemming van Guido graag een 
digitale kopie. Het zal hier en daar wat duister zijn, want Guido gebruikt uitdrukkingen 
en termen die regelrecht uit het Lucas-leeshuis komen, waarin mijn eigenzinnige exegese 
de nodige nadruk kreeg. Maar ik vermoed dat het de KidS-lezer bij dit korte fragment niet 
zal ontgaan, waarom Elske en ik het boekje geregeld opzij moesten leggen, omdat we 
bijna stikten van het lachen. Hier dus de schrijver Lucas met zijn nieuwe verhaal: 
 
“Aangezien, ook na het verschijnen van mijn eerste boek, velen het ter hand hebben 
genomen om in de juiste volgorde een verhaal opstellen over de daden die zich onder 
ons hebben voltrokken, en – godbetert – ook velen de betrouwbaarheid in twijfel hebben 
getrokken van de woorden waarin ik jullie heb willen onderwijzen, jeuken mijn handen, 
jeuken, hier in deze hemel zonder grenzen, mijn handen al bijna tweeduizend jaar, om 
jullie nog eens te schrijven, hoogedele theofielen… (-) 
“ Daarbij zij het mij vergund om, ook voor een beter begrip van mijn eerste boek, in mijn 
relaas enige wetenswaardigheden in te weven die licht werpen op mijn methode, of – 
om het minder klinisch uit te drukken – mijn vertelwijze, in de overtuiging dat een verhaal 
niet alleen omwille van de inhoud betrouwbaar wordt geacht, maar ook – en misschien 
wel vooral – door de wijze waarop het wordt verteld.  
Dat begint al met de keuze van een hoofdpersoon. In mijn eerste boek begon ik met een 
oude man en een jonge vrouw, en daarom wil ik voor de variatie mijn nieuwe verhaal 
laten beginnen bij een jongeman.  
Wie vertrouwd is met mijn eerdere werk, kent mijn voorliefde voor de periferie. Kenners 
zullen dan ook onmiddellijk beamen dat ze met een echte Lucas van doen hebben als ik 
zo begin: Het geschiedde in die dagen dat een engel van God gezonden werd naar een 

stad in Groningen, genaamd Winschoten, naar een jongeman uit het huis van Scholte, 

wiens naam was Gerhard. (pag. 6-8)  

“En toen de engel bij hem binnengekomen was zei hij: (-) …Zie je zult zijn woord ont-

vangen in je buik en het zal tevoorschijn komen, en het zal herkend worden als ‘God 

bevrijdt’.” (pag 9, 12) 
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En dan een mijmering in poëtische vorm van Jesse, ook al in reactie op zijn Leeshuiser-
varing: 
 
 

Johannes 21:9 

 
Een belletje, een klik, de deur vliegt open, 
een stem van boven, 
en dan uit een koude stad die steile trap op. 
Ik warm mij aan de kachel, 
de stralen bijna te heet voor mijn ijzige handen. 
Alsof het is om te herinneren 
aan een vuur dat ergens anders brandt. 
Aan de vondsten van een ander, 
aan wat meer betekent dan wij eerst dachten, 
aan Griekse en Hebreeuwse letters, 
vroeger aan een tafel vol rabbijnen opgeschreven, 
aan een tafel als deze, 
aan stapels boeken op een krukje, 
aan een enkel groot glas water, 
aan woorden te heet om in de mond te nemen, 
aan wat ik nog niet begrijp 
maar ooit zal leren – want ik voel hier toch die hitte? 
Aan wat eigenlijk in de tekst staat, 
aan wat eigenlijk in de anderen omgaat. 
Aan onvoorwaardelijke liefde. 
We lezen, praten, luisteren en bidden, 
bij een vuur dat ergens anders brandt: 
 
een man bakt een visje op het strand. 
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Tekst van Diederick Koornstra en Ineke Visser, geïnspireerd door een eerdere tekst van 
Nico Brouwer en Peter Dillingh  

1.  

Er staat een kerk aan de gracht in oud Am-

sterdam,  

waar Gerhard het stokje overnam – van 

Bram.  

Na Winschoten, Kampen en Noordwijk, 

Kameroen,  

Nu dan het drukke Mokum, veel te doen!  

Niet zulke vromen komen van heinde en 

veer  

Op hoop van zegen luist’ren alle zonda-

gen weer!  

   

Refrein:  

Aan de Amsterdamse grachten  

heb ik heel mijn hart voor altijd verpand  

KGK vult mijn gedachten  

als de mooiste Kerk in ons land.  

Al die eigenwijze mensen  

al die diensten zondagsochtends zo fijn,  

niemand kan zich beter wensen  

dan een KGK-er te zijn.  

   

2.  

Er staat een kerk aan de gracht, een kerk 

in de stad,  

Niet enkel voor het woord, maar ook voor 

de daad.  

Een stad met vluchtelingen, levend op 

straat,  

Een kerk die ziet, en Gerhard staat paraat!  

Maar ook het leerhuis, Lernen, heeft Ger-

hard’s hart,  

Zelf een vertaling maken vóór de uitleg 

start. 

3.  

Er staat een kerk aan de gracht in oud Amster-

dam,  

waar Elske samen met Gerhard jarenlang 

kwam.  

Het is een groene kerk, mee dankzij haar,  

Ons dak ligt vol met panelen, zonneklaar!  

Elske is communiceren, elk woord komt erop 

aan,  

Elske is coördineren, we zien je liever niet 

gaan!  

   

4.  

Er staat een kerk aan de gracht in volle pracht,  

Een mooi gebouw, voor duizend mensen ge-

dacht.  

Nu zijn het rond de honderd, maar niet ge-

treurd,  

Je staat te kijken wat hier zoal gebeurt.  

Straks zonder Gerhard, Elske, maar toch gaat 

het door,  

Voor jullie inzet al die jaren, daar is dit af-

scheidslied voor.  

   

Refrein:  

Aan de Amsterdamse grachten  

zingen wij uit volle borst dit lied  

en wij willen jullie wensen,  

alle goeds en dat je geniet!  

Ach wij veeleisende mensen  

gunnen jullie rust en samenzijn.  

Maar wil ooit toch weer bedenken:  

In de KGK is het fijn! 

 

Afscheidslied voor Gerhard 

 

Ineke Visser-Luirink 
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Het bericht van de diaconie in de KidS van 
de startzondag 2020 opende met onze 
schrik over het feit dat Gerard van Bree-
voort erg ziek was. Ten tijde dat die KidS 
verscheen, was Gerard al overleden. Hoe 
ongenadig snel is dat gegaan. Het was niet 
te bevatten. Gerhard Scholte besprak met 
Gerards vrouw Yolanda dat op zaterdag 5 
september gelegenheid 
was voor een condole-
ancebezoek – voor de 
vele vluchtelingen voor 
wie Gerard zoveel had 
betekend en voor de 
buddy’s met wie hij veel 
had samengewerkt, was 
dat heel belangrijk. Het 
was mooi dat de diake-
nen en Christien Visch 
konden helpen het 
rouwbezoek binnen de 
grenzen van de (toen 
geldende) coronamaat-
regelen in goede banen 
te leiden. In de afscheidsdienst op maan-
dag 7 september leefden we mee met Yo-
landa en de drie dochters. Een paar passa-
ges uit de herinneringen die ik daar op-
haalde: 
Gerard was jarenlang het gezicht van de 
diaconie. Vanaf de tijd dat de Eritrees Ethi-
opische ongedocumenteerden in De Wit-
tenberg konden wonen (2014) had Gerard 
een niet-aflatende, onverzettelijk inzet 
voor deze mensen. Hij wist verschillende 
leden van onze kerk te mobiliseren voor 

taalles (die ook weer ophielden toen de 
vluchtelingen weg moesten uit De Witten-
berg; maar Gerard ging met een paar 
vluchtelingen eindeloos geduldig door). 
Hij regelde steeds weer fietsen voor de 
vluchtelingen, gaf fietsles. Toen de groep 
onderdak kreeg in De Vluchtmaat was Ge-
rard op de achtergrond een soms strenge 

‘huismeester’, beslechtte 
ruzies en zorgde voor een 
aanvulling op het menu: 
verse groenten en fruit. 
Hij was buddy van enkele 
vluchtelingen, en was sa-
men met andere buddy’s 
actief in de lobby naar de 
gemeente Amsterdam. 
In onze kerk was Gerard 
het diaconaal centrum – 
tot corona-tijd zat hij élke 
zondag achter de tafel van 
de Wereldwinkel, meteen 
bij binnenkomst rechts in 
de koffiezaal - en daar had 

hij altijd overleg met deze en gene over 
hulp en eventueel actie. Een diaconaal epi-
centrum. Hij was van het DOEN – niet lul-
len maar poetsen. Daarin was Gerard een 
voorbeeld voor ons allemaal! 
Gerard had een scherp oog voor onrecht en 
was enorm betrokken bij mensen die in de 
marge van de samenleving waren beland. 
Hij maakte zich hard voor steun aan het 
Stoelenproject – de meest laagdrempelige 
daklozenopvang in Amsterdam: hij 
steunde de vrijwilligers die op kosten van 

Nieuws uit de Diakonie 

 

Anna Verbeek 
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de diaconie zuivel brachten, of die 
maandelijks een verantwoorde maaltijd 
kookten. De laagdrempeligheid en no-
nonsens aanpak van de Stichting 
Stoelenproject bevielen hem – hij vond 
organisaties al gauw bureaucratische 
ballast en hekelde de enorme 
ambtelijkheid van wet- en regelgeving die 
mensen dreigde te vermorzelen.  Wat hem 
betreft hebben kerken, heeft de Kgk 
eigenlijk maar één bestaansreden en -
recht: helpen waar geen helper is, strijden 
tegen onrecht en armoede. Hij 
kon zich wel eens boos maken 
omdat we volgens als Kgk veel 
met onszelf bezig waren i.p.v. 
het diaconaal werk, de wereld 
buiten de kerk in het centrum 
van het kerkenwerk te zetten. 
 
Op zijn eigen bruuske manier 
(Gerard stak irritaties meestal 
niet onder stoelen of banken) 
was Gerard heel aanwezig in 
en betrokken bij onze kerk. 
We zijn hem enorm dankbaar 
voor alles wat hij heeft gedaan 
voor ons, hier in de kerk en 
daarbuiten. Wij diakenen 
hebben veel van hem geleerd en zullen 
hem enorm missen. 
Het is vreemd om zonder Gerard door te 
gaan. We zijn blij dat Christien de contac-
ten met de vluchtelingen en de buddy-
groep voortzet. Voor het Stoelenproject en 
de Voedselbank ben ik voorlopig het aan-
spreekpunt en via de Taakgroep Vluchte-
lingen blijft de diaconie op de hoogte van 
wat er stedelijk speelt.  

Het Stoelenproject liet desgevraagd weten 
dat voorlopig de financiën toereikend zijn 
om te koken conform de planning – welis-
waar voor slechts 30 bezoekers.  De Stich-
ting ontwikkelt plannen om te verhuizen 
naar een groter pand – we hebben aange-
boden tegen die tijd extra steun vanuit de 
Kgk op gang te zetten. Het benefietconcert 
voor het Stoelenproject, sinds een paar jaar 
georganiseerd door Aja Leemans, kon afge-
lopen zomer niet doorgaan vanwege co-
rona. Destijds hoopten we nog dat het con-

cert kon worden verplaatst 
naar januari 2021. Inmiddels 
lijkt dat ook geen realistisch 
idee. In goed overleg met de 
Fanfare van de eerste Liefdes-
nacht, die zou optreden, heb-
ben we met elkaar ook dat 
idee los gelaten. Voorlopig 
maken we even geen plannen 
voor een benefietconcert, 
maar wat in het vat zit ver-
zuurt niet: ooit komt de Fan-
fare bij ons spelen… 
Het appel op de Voedselbank 
wordt groter; degenen die zo 
nu een dan een mooi bedrag 
overmaken op de rekening 

van de diaconie t.b.v. de Voedselbank, hel-
pen ons om zo nu en dan een extra bedrag 
aan de Voedselbank te kunnen overmaken. 
De ‘wilde collecte’ op het afscheidsfeest 
van Gerhard, bestemd voor het werk van 
Borderline Lesvos (partner van Kerk in Ac-
tie) heeft € 564,- opgeleverd – merendeels 
via de rekening van de diaconie. Heel veel 
dank! 
In september, tenslotte, hebben we op-
nieuw via de leenpot mensen kunnen 
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maar één  

bestaansreden: 

helpen waar geen 
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helpen, ditmaal een echtpaar in grote geld-
problemen. Met de leenpot behouden 
mensen hun gevoel van eigenwaarde: ze 
betalen in kleine porties het bedrag dat de 
diaconie hen leent voor een specifiek doel, 
terug (de laatste aflossing is meestal een 
schenking van de diaconie). Ook nu betrof 
het mensen van buiten de kerk en kwam 

het verzoek binnen via één van de KGK-
leden. Het is fijn dat gemeenteleden zo de 
ogen en oren van de diaconie zijn én dat 
de diaconie over voldoende financiële 
middelen beschikt om onbemiddelde Am-
sterdammers die in de marge van de sa-
menleving zitten, te helpen. 
(Foto: Jouke Kramer)

  
 

De eerste maanden van dit jaar kreeg Ge-
rard pijnklachten, in juni deelde hij het 
slechte nieuws van kanker met zijn mensen 
in de Keizersgrachtkerk. Het leek op dat 
moment nog mee te vallen, maar vanaf juli 
is het toch snel achteruit gegaan. In de 
nacht van 29 op 30 augustus is Gerard 
overleden, 68 jaar oud. Op de kaart schreef 
zijn familie ‘te vroeg heenge-
gaan’. 
We hebben het ervaren als een 
groot verlies voor onze Kei-
zersgrachtkerk, ook omdat Ge-
rard nog uiterst actief betrok-
ken was bij allerlei vaak diaco-
nale projecten.  In de maanden 
februari, maart en april mail-
den we nog uitgebreid met el-
kaar over (hulp-) vragen die de 
diaconie betroffen. Vooral als 
buddy van de Smaragdgroep, 
die eerst een kleine negen maanden in de 
Wittenberg en later zo’n drie jaar in de 
Vluchtmaat verbleef, was hij zeer actief. 
Voor velen van deze mensen zonder pa-
pieren gold Gerard als een vaderfiguur, bij 
wie leiding en troost werd gezocht.  

Ik kende deze leraar natuurkunde (Gerard 
kon aanstekelijk vertellen over zijn vak!) al 
ruim twintig jaar. Heb Gerard in allerlei 
settingen meegemaakt, binnen en buiten 
de kerk, ben vooral samen met hem opge-
trokken vanaf 2014, rondom de Smaragd-
groep van We Are Here. Groot was zijn be-
trokkenheid, altijd betrouwbaar en solidair 

in al dat denk- en doe-werk 
samen.  
Wie Gerard een beetje kende 
wist dat kerk en geloof voor 
hem niet zozeer activisme be-
tekenden -- wat je zou ver-
wachten bij zijn eigen volle 
inzet voor de ongedocumen-
teerden in onze stad -- nee, 
voor hem was de kerk vooral 
plaats van troost en inspiratie.  
Het irriteerde hem wel eens, 
als een preek van mij dat ac-

cent ontbeerde en teveel ‘moraliseerde’! 
‘Ik bepaal zelf wel wat mij te doen staat, 
dat hoeft de kerk mij niet te zeggen.’ De 
kerk moest wat hem betreft vooral troost 
bieden, woord en daad! Troost in het ab-
surde leven!  

In Memoriam Gerard van Breevoort 

 

Gerhard Scholte  

 

‘Ik bepaal zelf 
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Enkele dagen voor zijn dood fluisterde hij 
zijn vrouw Yolanda in wat ze als begelei-
dende woorden bij het lied ‘De Heer is 
mijn herder’ -- ook afgedrukt op zijn kaart, 
en op zijn verzoek ook in de liturgie -- 
moest meegeven aan onze gemeente. 
Dit moest ze zeggen over dat lied wat hem 
de laatste tijd zo had begeleid: “De Heer is 

mijn Herder, jullie zingen het misschien 

niet graag, omdat je vindt dat je actief moet 

zijn... Maar aan het eind is het een troost-

lied!” Misschien is dat inderdaad het meest 
wezenlijke van wat we als troostrijk in ons 

leven kunnen ervaren: dit, dat je ertoe 
doet, gewild bent, gezien.  Gezien door de 
mensen om je heen, maar als die je moeten 
loslaten, tenslotte vooral gezien en gekend 
door de universele Herder zelf...  
Maandag 7 september hebben we in een 
mooie en sobere dienst (besloten omwille 
van het virus) afscheid genomen van Ge-
rard van Breevoort. Reiken we de hand van 
troost en bemoediging aan Yolanda en hun 
dochters en aan de velen die hem nog niet 
konden missen. Zijn naam zij ons tot ge-
dachtenis en zegen. 

 
Foto’s: Jouke Kramer 

 

Lieve Keizersgracht-mensen, 
 
Ik wil iedereen die ervoor gezorgd heeft dat het afscheid van Gerard zo goed is verlo-
pen heel hartelijk bedanken. Ook voor de enorme hoeveelheid kaarten, ze waren hart-
verwarmend.  Ik denk dat Gerard tevreden was over zijn afscheid,  in zijn eigen ver-
trouwde omgeving en het intieme gezelschap. 
Gerard vertrouwde op God, hij was niet bang. 
 
Hartelijke groet, Yolanda en de kinderen 
 
 

Dankwoord 
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In de wandelgangen van de Keizersgracht-
kerk hangt een koperen plaquette van 
Abraham Kuyper, vervaardigd ter gelegen-
heid van zijn zeventigste verjaardag in 
1907. Die hangt er – met dank aan Dirk 
Bleichrodt – om Keizersgrachtkerkgangers 
te herinneren aan hun wortels. Kuyper 
speelde een belangrijke rol in het kerkelijk 
leven van Amsterdam vanaf 1870 en bij de 
bouw van de Keizers-
grachtkerk in 1888. Hij 
was ook avonturier: al-
pinist, wereldreiziger. 
Bekend was hij als ge-
vierd spreker, weten-
schapper, activist, 
journalist en staats-
man. Niet voor niets 
gaf Johan Snel zijn re-
cent verschenen boek 
over Kuyper de titel De 

zeven levens van Abra-

ham Kuyper. Van harte 
aanbevolen! 
Op maandag 8 novem-
ber 1920 overleed 
Abraham Kuyper, thuis 
in Den Haag. Op vrijdag 12 november zou 
hij begraven worden op Oud Eik en Dui-
nen. Het landelijk partijbestuur van de 
Anti-Revolutionaire Partij had alle plaatse-
lijke afdelingen opgeroepen om op don-
derdag 11 november, de avond voor de be-
grafenis, een herdenkingsbijeenkomst te 
organiseren. 
In Amsterdam vond die bijeenkomst plaats 
in een stampvolle Keizersgrachtkerk. 

Verslaggevers waren er niet alleen van 
Kuypers eigen dagblad De Standaard, 
maar ook van De Telegraaf, de NRC en het 
Algemeen Handelsblad. 
De avond werd geopend met samenzang 
van Kuypers lievelingspsalm, Psalm 89 
vers 7 “Hoe zalig is het volk, dat naar Uw 
klanken hoort!” en vers 8 “Gij toch, Gij zijt 
hun roem, de kracht van hunne kracht”. 

De eerste spreker was 
ds. Taeke Ferwerda 
(1876-1944). Hij las 
Openbaring 14:13: 
“Zalig zijn de dooden, 
die in den Heere ster-
ven, ja zegt de Geest, 
opdat zij rusten van 
hunnen arbeid. En 
hunne werken volgen 
met hen.” “Bij dit he-
melsch geluid – zoo 
vervolgde spreker – lost 
de smart over Dr. Kuy-
per’s heengaan zich op 
in een gevoel van dank-
bare ontroering. De 
strijder Kuyper rust 

thans onder de lijkwade van de dankbare 
gevoelens der duizenden, die hem nooit 
zullen vergeten. Onze gedachten gaan als 
vanzelf terug naar wat ons in Kuyper’s le-
ven gegeven is. Deze groote man is reeds 
bij zijn leven begrepen door de groote 
schare der ‘kleine luyden’. Met hen was hij 
verbonden door een mystieke unie, welke 
band hij nooit verloochend heeft. En de 
smaadheid van hen, die hem 

De Keizersgrachtkerk en Kuyper (93) 

 

Peter Dillingh  
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beschuldigden van daarin te zoeken eigen 
lof en eer, heeft hij om Christus wille ge-
dragen. Hij heeft de rijke schatten der oude 
belijdenis van onder ’t stof der vergetelheid 
uitgehaald en zijn gansche werk als vrijma-
ker der Kerk, als staatsman, als theoloog, 
als stichter der V.U., als journalist is ge-
weest een poging om heel het rijke leven 
te onderwerpen aan Gods ordinantiën. En 
door zijn arbeid heeft hij als op zijn schou-
ders heel ons volksleven op hoogere plan 
gebracht.” 
Als tussenzang werd Psalm 90 vers 9 ge-
zongen: “Laat Uw genâ ons 
met haar troost verrijken”. 
De tweede spreker was R.C. 
Verweijck (1858-1937), die 
jarenlang Kuypers vertrou-
wensman op de redactie van 
De Standaard was. Hij “ver-
telde verschillende dingen uit 
het leven van zijn hoofdre-
dacteur, die wij [schreef het 
Handelsblad] hier niet zullen 
weergeven, wijl ze blijkbaar 
alleen voor den kring van de 
partijgenooten bestemd wa-
ren, van die bijzonderheden 
die meer speciaal de ‘huisgenooten des ge-
loofs’ aangrijpen: uit het werkvertrek van 
den organisator; van den arbeid van en mi-
nister; van het sterfbed…” 
Verweijck blikte ook terug op Kuypers 
loopbaan: “Toen Dr. Kuyper begon, vond 
hij lang zooveel menschen niet achter zich 
als er nu, om zijner te gedenken, in verga-
deringen bijeen zijn. Spreker wil dit niet al-
les uitvoerig schetsen. Slechts letten op Dr. 
Kuyper en Amsterdam. Toen de hoofdstad 
hem als predikant bezat, bleven de 

menschen soms na de vroegpreek zitten 
om hem maar te kunnen hooren.” 
Over Kuypers journalistieke werk sprak 
Verweijck: “’De Standaard’ is het paard ge-
weest, waarop hij als aanvoerder gereden 
heeft, bijna vijftig jaar. Door die ‘Stan-
daard’ heeft hij een leger gemaakt; hij heeft 
de menschen eerst leeren marcheeren, 
toen leeren vechten, eindelijk hen tot de 
overwinning gevoerd. 1872 en 1920! Nu 
1200 scholen met den Bijbel, talrijke bijz. 
H.B. Scholen en gymnasia, de Vrije Uni-
versiteit, de stichtingen van Chr. barmhar-

tigheid, dat is te danken aan 
de actie, door ‘De Standaard’ 
opgezet.” 
“Dr. Kuyper heeft dat niet al-
leen gedaan, velen met hem 
hebben er aan gewerkt, maar 
hij was van die allen de eer-
ste, de voorste. De leider, de 
bezieler. Niet alleen omdat hij 
het wilde, maar omdat hij het 
gelóófde. Hij was een man 
van geloof in al zijn werk, en 
hij geloofde ook, dat God 
hem gezet had op de plaats 
die hij innam.” 

“En nu – nu gaan wij hem begraven. Wij 
willen hem geven een uitvaart als een 
vorst. Met rouw in ’t hart, maar ook met 
dank aan God, Die ons dezen man gege-
ven heeft, dezen man, die ons schatten 
schonk en naliet, en niet alleen ons, maar 
ook andere landen en volkeren. En wij mo-
gen hem zien niet als een, die daalt in de 
groeve, maar als een door God aangeno-
men kind.” 
Aan het einde van de samenkomst werd 
gezongen Psalm 68 vers 2 “Maar ’t vrome 
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volk, in U verheugd, Zal huppelen van zie-
levreugd” en na het slotwoord Psalm 72 
vers 11 “Zijn Naam moet eeuwig eer ont-
vangen”. 
De begrafenis op vrijdagmiddag 12 no-
vember 1920 werd zoals gebruikelijk voor-
afgegaan door een samenkomst in het sterf-
huis. Naast de familie was er een beperkt 
aantal vertegenwoordigers van kerk en po-
litiek. Prof. V.H. Rutgers (de grootvader van 
Juut Goede) was aanwezig namens de 
Tweede Kamerfractie van de ARP. Duizen-
den stonden in Den Haag langs de route 
naar de begraafplaats om Kuyper de laatste 

eer te bewijzen. Polygoon maakte zelfs een 
filmreportage van de uitvaart, die nog de-
zelfde avond in de bioscoop te zien was. 
En vandaag de dag op www.geheugenvan-
devu.nl. 
Kuypers invloed reikte ver. Zo waren er 
nog in 1948 een gereformeerde broeder en 
zuster in Breda, die hun zoon naar Kuyper 
Abraham noemden – broeder en zuster 
Grandia-van den Anker. 
 
 
 

 
 
 

‘De aarde zorgt voor ons, laten wij voor de aarde zorgen’  

 
Eerst dacht ik: ‘Een groene bijbel? Dat hoeft voor mij niet zo nodig. Maar nu ik erin 
heb kunnen lezen ben ik hem toch gaan waarderen, omdat er zulke mooie citaten 
en artikelen in staan, bijvoorbeeld van Meester Eckhart: ‘Als ik genoeg tijd met het 
kleinste schepsel doorbracht – zelfs met een rups – dan zou ik nooit een preek 
hoeven voorbereiden. Zo vol van God is elk schepsel.’  
 

Dit was een van de notities bij de Groene Bijbel die we met elkaar deelden in de eerste 
dienst in het tweeluik over Verbond met al wat leeft op 4 oktober. Die notities zijn 
opgetekend in een schriftje dat samen met een exemplaar van de Groene Bijbel een tijd 
in onze gemeente circuleerde (in 2017 en 2018).  
In de Groene Bijbel zijn alle teksten over hoe we het beste met de aarde en onze 
medemens om kunnen gaan groen gemarkeerd. Dan blijkt dat in de bijbel ook veel over 
de elementen, planten en dieren gesproken wordt en dat de hele aarde met alles wat er 
is, groeit en leeft belangrijk is en zijn plek heeft. Zoals twee andere notities laten zien: 
 

Op zoek naar ‘groene’ bijbelteksten stuitte ik soms op voor mij totaal onbekende 
gedeeltes, zoals deze uit Spreuken: ‘De woorden van een goed mens zijn als diepe 
wateren, ze zijn een sprankelende beek, een bron van wijsheid.’ 

Lezen in de Groene Bijbel 

 

Herman Schalk en Christien Visch  
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Prachtig zoals Daniel tegen Nebukadnezar zegt: ‘Laat je dienaren maar eens tien 
dagen alleen groente eten en water drinken en vergelijk ze dan eens met tien 
jongemannen die uw koninklijke spijzen eten: wie zijn het gezondst?’ 

 
Verder staan er verdiepende artikelen over geloof en duurzaamheid in en interviews met 
mensen die in hun werk of leven stappen hebben gezet op de weg naar duurzaamheid. 
Die blijken ook heel boeiend te zijn. 

 
De persoonlijke verhalen vind ik absoluut inspirerend. Bijvoorbeeld Aart Vos: ‘Ik 
kan me blijven ergeren, maar ik kan er ook iets aan doen.’  
 

Die verruiming van je blik op wat er in de bijbel aan ‘groene’ teksten staat, past ook heel 
goed bij de uitleg van Juut Meijer en de titel van de dienst: ‘een andere kijk.’ Zien dat de 
bijbel niet alleen gefocust is op wat God en de mensen doen en de rest als de entourage 
beschouwen. Maar ook dat er meer beelden in de bijbel staan dan die van de mens als 
heerser over de schepping, bijvoorbeeld de nietigheid zoals die uit de slothoofdstukken 
van het boek Job naar voren komt. Een beeld van de mens als onderdeel van het web van 
het leven, verbonden met al wat leeft.  
En zo’n inzicht kan leiden tot de verzuchting (of is het een oproep?) die ook in het schriftje 
staat: 
 

De aarde zorgt voor ons, laten wij voor de aarde zorgen! 
 
Wil je ook lezen in de Groene Bijbel? Het KGK-exemplaar van de Groene Bijbel is er om 
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aan elkaar door te geven samen met het bijbehorend schrift. Meld je dan aan bij Christien 
Visch.  
De voorbereidingsgroep ‘Verbonden met al wat leeft’ wil over een tijdje weer een dienst 
organiseren en daarbij weer gebruik maken van deze bijbel en het schrift. Jouw bijdrage 
daarin is zeer welkom! 
 

 
 
 

Zondag 11 oktober stond er in het KG-
krantje een kleine oproep om het manifest 
‘Het Groene Normaal’ te ondertekenen. Bij 
deze geef ik u nog wat meer informatie 
over het manifest. 
 
Begin september is het manifest Het 
Groene Normaal gelanceerd door meer-
dere christelijke organisaties. Het is een 
pleidooi om in deze bijzondere tijd stil te 
staan bij onze manier van leven en de plek 
die wij als christenen in de samenleving in-
nemen, en aan te haken bij de trend van 
duurzaam leven. Op www.hetgroenenor-
maal.nl kunt u het manifest lezen en on-
dertekenen. 
 

Ik kreeg een vraag van iemand uit een an-
dere "Groene Kerk" aan wie ik dit manifest 
door stuurde, misschien zit u met een ver-
gelijkbare vraag.  
"Ik heb het manifest gelezen. Natuurlijk sta 
ik en staan wij als Groene Kerk hier positief 
tegenover. Mijn vraag is alleen: wat voegt 
het toe aan wat de Groene Kerken schrij-
ven over hun missie en visie en handelen?"  
 
Mijn antwoord daarop was het volgende: 
“Dit manifest maakt, denk ik, nog eens 
zichtbaar wat het standpunt is van de kerk-
leiding en wat mensen vinden binnen ker-
kelijk Nederland. Veel mensen die dit on-
dertekenen proberen  anders te leven of 
zijn actief betrokken bij andere protesten 
en acties om naar een andere economie te 

Het Groene Normaal 

 

Christien Visch  

 



 

25 

gaan. Misschien schudt het ook nog men-
sen wakker om zich te verdiepen in deze 
problematiek.  
Ik ben het met je eens dat dit manifest al-
leen onvoldoende is, er moet nu snel een 
echte verandering komen juist vanuit de 
politiek. Want 'een goed milieu begint niet 
bij jezelf'  (ken je dat boek al?)  
Maar iedereen "moet" mee doen. We kun-
nen niet sneller gaan dan de "zwakste" 
schakel.  

Dus we moeten snel maar toch met zorg en 
aandacht voor elkaar. Dit is niet makkelijk 
maar we hebben, naar mijn idee, geen 
keus meer. 
Groet, Christien” 
 
Daarom vind ik het belangrijk om zo’n ma-
nifest te ondertekenen. U ook?  

 

 

 
Sinds 8 oktober zijn we officieel ‘vacant’. 
Gelukkig zijn we niet alleen, Hanna van 
Dorssen, Robert Jan Nijland en Roos Foun-
tain staan ons in elk geval tot 1 september 
volgend jaar bij. 
Maar wordt er ook aan de opvolging ge-
werkt? 
Een kleine voorbereidende commissie be-
staande uit Marjolijn Nanninga (diaconie), 
Anje van der Heide (KGK2030), Martine 
Koedijk (WMD) en Ineke Visser 

(moderamen) heeft twee concept profiel-
schetsen opgesteld, één betreffende de te 
beroepen predikant en één betreffende 
onze gemeente. Sollicitanten weten dan 
ook waar ze aan beginnen. 
Verder is er nagedacht over een stappen-
plan om te proberen binnen een jaar de 
predikantsvacature te vervullen. Dat blijkt 
nog niet gemakkelijk; er moeten heel wat 
stappen genomen worden en organen bij 
betrokken worden. De Algemene 

Voortgang beroepingswerk 

 

Ineke Visser-Luirink 
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Kerkenraad (AK) beroept samen met de 
wijkraad. De profielschetsen moeten 
daarom ook worden vastgesteld door (het 
moderamen van) de AK. 
De wijkraad zal de gemeente uiteraard ook 
raadplegen over deze profielschetsen; dat 
zal vermoedelijk digitaal en schriftelijk ge-
beuren. Een paar wijkraadsleden kijken 
hier verder naar en hoe dit past binnen het 
stappenplan. 

Eén van de regels in het beroepingswerk is 
dat een predikant van de PKN de gemeente 
in dat beroepingswerk bijstaat, de consu-
lent. De Werkgemeenschap van Predikan-
ten van de PKA bepaalt wie consulent 
wordt, maar de wijkraad kan suggesties 
doen. Dat is inmiddels gebeurd. Ook heeft 
de wijkraad besloten wie als AK-lid ge-
vraagd wordt zitting te nemen in de beroe-
pingscommissie.  
U hoort snel weer van ons! 

 
 
 

Op 13 oktober is Beelke Delver overleden. Geboren op 25 januari 1949. 
 
Vrolijk en goedlachs,  
observerend, bescheiden,  
ondernemend, zorgzaam,  
ondeugend 
 
Zo staat het in de rouwkaart en zo hebben we haar, ook in de Keizersgrachtkerk, leren 
kennen. Sommigen van ons al lang geleden, anderen later.  
 
Beelke deed als student belijdenis in de Keizersgrachtkerk.  
 
In de jaren tachtig was ze zeer actief in de vluchtelingengroep. Daar zaten niet alleen 
Nederlanders in. Het was juist een groep van Nederlanders èn vluchtelingen samen, dat 
was bijzonder. Zij zetten zich in voor verblijfsvergunningen, maar werkten ook heel 
praktisch aan integratie. Hoe neem je de tram? Hoe werkt het met de huisarts? Beelke 
nam mensen mee, begeleidde hen. Zorgzaam en ondernemend. 
 
Ze was ook een periode met veel plezier actief in de crèche toen haar eigen kinderen 
klein waren. Nu paste ze weer op met veel plezier, op een vast moment, op de klein-
kinderen. 
 

In Memoriam Beelke Delver 

 

Hanna van Dorssen 
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Iets doen in de kerk, daar ging ze toch het liefste voor. Vorig jaar nam ze de rol van co-
ordinator op zich van het netwerk van de Keizersgrachtkerk in Nieuw-West. Ze organi-
seerde al snel een etentje voor wie dat wilde. Het was een succes en kreeg een vervolg. 
Ze deed ook mee met het werk van de Stuk, het ondersteunen van de koster bij verhuur 
of andere klussen. Zorgen voor de koffie en andere zaken bij de repetities van het Or-
kest van de achttiende eeuw en gelijk genieten van muziek. 
 
Er waren tijden dat ze wat minder in de kerk kwam. De zondagochtend thuis, wande-
len, de stilte, dat was ook een manier om te reflecteren op het leven, zei ze. 
De laatste tijd was ze er weer vaker. Op zondag, bij de Film op Vrijdag. Ze was ook bij 
de laatste bijeenkomst over de Keizersgrachtkerk 2030, nog maar zo kort geleden. 
 
Bescheiden, observerend, fijngevoelig. 
Weinig woorden, maar grote betrokkenheid. 
Geraakt door wat ze hoorde,  
de verhalen, de liederen, die haar ontroerden. 
Goedlachs. 
 
Haar heel eigen manier van aanwezig zijn is iets wat ons bij zal blijven. 
Wat niet verloren zal gaan. 
Want wat je gedaan hebt voor vluchtelingen, 
voor de kinderen van jou en anderen, 
voor je naaste, 
voor het leven hier op aarde, 
dat blijft bewaard 
hier in ons midden, en bij de Eeuwige. 
 
We zongen op de zondag dat wij haar in de kerk herdachten een lied dat Martyn, haar 
man, koos omdat het bij haar past. ‘Uit vuur en ijzer zuur en zout’. Met een vrolijke 
volksmelodie. 
Een lied over licht… ‘zo wijd en eeuwenoud, 
waaruit een mens wordt gebouwd.’ 
 
Moge het leven van Beelke gebundeld zijn in dat licht van de Eeuwige, 
en moge haar gedachtenis ons tot zegen zijn. 
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Op zaterdag 10 oktober was de afscheids-
dienst van Wim Bots in de kapel van Be-
graafplaats Buitenveldert. Zoals hij graag 
wilde is hij met de boot over de grachten 
van zijn huis naar Buitenveldert gevaren. 
Vanuit de Keizersgrachtkerk waren er men-
sen om hem uit te zwaaien op weg naar 
zijn laatste rustplaats.  
Wim is geboren op 7 mei 1925 in Amster-
dam en overleden op 3 okto-
ber 2020. Hij bereikte de 
hoge leeftijd van 95 jaar. Als 
interim-predikant heb ik bij 
de afscheidsdienst verteld 
over de grote betrokkenheid 
van Wim en Wil bij de Kei-
zersgrachtkerk. Ze waren al 
zeker meer dan dertig jaar lid. 
Op zondagmorgen waren ze 
haast altijd samen bij de vie-
ringen te vinden. Ze hebben verschillende 
keren de jubilea van hun trouwdatum in de 
kerk gevierd. In de Keizersgrachtkerk wa-
ren ze thuis. Onze gemeenschap hield van 
Wim en zal hem enorm missen. We willen 
om Wil heen wil staan in de tijd die komt. 
 
Ik leerde Wim en Wil kennen toen ik in de 
zomer van 2017 begon bij de Keizers-
grachtkerk. Eerst maar eens op bezoek bij 
de oudste leden van de kerk, dacht ik. Ik 
belde naar de familie Bots omdat Wim een 
van die oudste leden was. Ik kreeg Wil aan 
de lijn en zij zei dat ik van harte welkom 
was, maar de eerste weken niet want ze 
gingen op fietsvakantie. Ik dacht dat ik het 
verkeerd verstaan had want in mijn 

contactgegevens stond toch echt dat Wim 
91 jaar was. Wat bijzonder dat je tot op zo 
hoge leeftijd zoiets kunt, notabene op een 
gewone stadsfiets zonder versnellingen. 
Toen ik hen voor het eerst bezocht begreep 
ik dat beiden van rooms-katholieke huize 
waren, maar ze daar afscheid van hadden 
genomen toen er een meer orthodoxe wind 
ging waaien. Zo zijn ze in de Keizers-

grachtkerk gekomen vlakbij 
hun huis. 
 
Vorig najaar voerden we ge-
sprekken over de toekomst 
van onze kerk. Hoe willen we 
dat de kerk er uitziet in 2030? 
Toevallig zat Wim in mijn ge-
spreksgroep. Voor hem was 
en bleef de diaconale kant 
van de kerk de allerbelangrijk-

ste, zei hij. Dat de kerk zich inzet voor een 
betere samenleving, voor de mensen die 
niet meetellen, voor de vluchtelingen. Hij 
maakte dan ook vele jaren deel uit van het 
Solidariteitsfonds van de kerk. Hij was een 
zeer betrokken commissielid. Via zijn con-
tacten werden diverse projecten gesteund. 
Wim was een vast gezicht bij de actie van 
het Solidariteitsfonds “Nette Toiletten”  en 
hij verkocht met veel zwier de boeken op 
de Sints Solidariteitsmarkt. Na aan zijn hart 
was ook het verantwoord bankieren en zo 
kwam hij vaak op voor de acties van Oi-
kokrediet en bankieren via de Triodos-
bank. Hij deed de inkoop voor de Wereld-
winkel en heeft daar zeker vijftien jaar aan 

In Memoriam Wim Bots 

 

Hanna van Dorssen 
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meegewerkt, tot een paar jaar geleden. Hij 
maakte ook deel uit van de ecologiegroep. 
 
Agnes Vlaanderen stuurde mij een inter-
view met Wim dat op de site staat van 
Vluchtelingenwerk. Het werd gehouden 
toen hij 93 was en twintig jaar donateur.  
‘Mijn steun aan vluchtelingen komt voort 
uit een algemeen gevoel van onbehagen’, 
zegt hij. ‘Als ik zie hoe de regering met hen 
omgaat, dat is hard en wreed. Asielzoekers 
zijn geen misdadigers. Als ze met het vlieg-
tuig komen, verblijven ze eerst in een de-
tentiecentrum bij Schiphol. Jarenlang liep 
ik mee met een maandelijks protest geor-
ganiseerd door verschillende kerken in 
Amsterdam. We liepen om de gevangenis 
heen en zwaaiden naar de vrouwen en kin-
deren. Die beelden van zwaaiende vluch-
telingen opgesloten achter dik glas hebben 
veel indruk op mij gemaakt. Een keer te-
kende ik een groot hart op de grond, maar 
meteen kwam er een beveiliger op me af. 
Zelfs dat kleine gebaar mocht niet. Toch 

hebben we met onze aanwezigheid uitein-
delijk bereikt dat kinderen niet meer wor-
den opgesloten.'  
In een ander gesprek zei hij: ‘Ik geloof ho-
rizontaal, in mensen. Vroeger geloofde ik 
verticaal, maar dat is helemaal veranderd.’ 
 
Toen Wil zei dat ze belangstelling had voor 
de studie theologie, zei Wim dat ze dat ge-
lijk in praktijk moest brengen. Ze deed haar 
studie aan de Katholieke Theologische Ho-
geschool Amsterdam en ging daarna aan 
het werk als geestelijk verzorger.  
Als pastor heeft ze veel mensen begeleid 
en deed ook hun uitvaart. Aan Wim had ze 
beloofd dat zij zijn uitvaart ook zou leiden. 
Hij wilde dat heel graag. Voor Wil gold 
hetzelfde. Alle teksten van de afscheids-
dienst waren van haar. Als verhaal uit de 
Bijbel koos zij voor Marcus 10:13-16. ‘Laat 
de kinderen bij mij komen, houd ze niet 
tegen, want het koninkrijk van God be-
hoort toe aan wie is zoals zij.’ Wil vertelde 
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tijdens de dienst waarom ze koos voor 
deze Bijbeltekst. 
 
Omdat Wim kinderachtig was? Integen-
deel. Maar Wim kon zich zo goed inleven 
in de kinderen. Hij wist precies wat ze leuk 
vonden en speelde ook graag met ze. En de 
kinderen speelden graag met Wim en had-
den het volste vertrouwen in hem.  
Wim liet je nooit vallen. Bij Wim kon je je 
veilig voelen, omdat ze wisten dat hij van 
ze hield. En hij wist ook precies die dingen 
te bedenken, die ze leuk vonden, omdat hij 
ze zelf ook leuk vond. 

Jezus zegt ook tegen zijn leerlingen: ‘Als je 
niet wordt als de kleinen, zult gij het Rijk 
der Hemelen niet binnengaan.’ Streef niet 
naar hoge posten. Doe je niet belangrijker 
voor dan je bent, want daar schiet je niets 
mee op. Blijf gewoon jezelf. Jij bent die je 
bent. Zo ben je door God geschapen en 
door God bemind. Voor God hoef je je niet 
groter voor te doen, dan je bent. Dat deed 
Wim ook niet. Dus wij mogen het volste 
vertrouwen hebben, dat Wim nu in veilige 
handen is en gelukkig. Moge ons dat tot 
troost zijn. 

 
 

Boekpresentatie van Alles is genade, de biografie over Dorothy Day 
 
Dorothy Day (1897-1980) is moeilijk in 
een hokje te plaatsen. Ze was pacifist, an-
archist en tegelijkertijd een vrome katho-
liek, die dagelijks de mis bezocht. Haar tur-
bulente leven stond in het teken van acti-
visme en contemplatie, radicale gastvrij-
heid en solidariteit met de allerarmsten.  
 
Dit jaar verschijnt haar biografie, geschre-
ven door Jim Forest, in het Nederlands, on-
der de titel Alles is genade. De uitgave van 
deze vertaling lijkt op het juiste moment te 
komen. In 2012 werd Dorothy Day voor-
gedragen als kandidaat voor een heiligver-
klaring. En toen paus Franciscus in 2015 
het Amerikaanse congres toesprak, 
noemde hij haar als een van de groten in 
de Amerikaanse geschiedenis, naast Abra-
ham Lincoln, Martin Luther King en 

Thomas Merton. Het leven van Dorothy 
Day heeft veel mensen geïnspireerd en in 
beweging gezet. De door haar opgerichte 
Catholic Worker-beweging is actief tot ver 
buiten de Verenigde Staten, en is ook hier 
in Nederland vertegenwoordigd. Tegelij-
kertijd was Dorothy Day hoogst controver-
sieel, en stond ze met haar standpunten re-
gelmatig lijnrecht tegenover de bisschop-
pen van haar tijd. Met name haar principi-
ele pacifisme werd niet door iedereen in 
dank afgenomen. Genoeg redenen om 
haar ideeën en haar levensverhaal serieus 
te nemen.  
 
Op zaterdag 28 november wordt Alles is 

genade gepresenteerd. Via een videover-
binding gaan we in gesprek met de auteur 
Jim Forest en met Kate Hennessy, de 

‘Alles is genade’ 

 

Daan Savert 
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kleindochter van Dorothy Day. Bisschop 
Jan Hendriks zal het allereerste exemplaar 
van het boek in ontvangst te nemen. De 
muziek zal worden verzorgd door de 

Catholic Worker band The Lost Daughters 
of Eve. We gaan proberen om deze heuge-
lijke middag live te streamen. Meer info 
t.z.t. op de website.

 
Wanneer: Zaterdag 28 november, 13.00-17.00 uur. 
Waar: Augustinuskerk, Postjesweg 123, Amsterdam 
Aanmelden: https://stadskloosterlaverna.nl/activiteit/dorothy-day-zat-28-november-2020 
Het aantal deelnemers is beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden. Mogelijk komt 
er een wachtlijst voor als de maatregelen meer mensen toestaan. In dat verband is het 
ook fijn als u zich weer afmeldt als u onverhoopt verhinderd bent om te komen. 
Kosten: wat u kunt missen 
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Op verzoek van de wijkraad heeft de pro-
jectgroep KGK in beeld (Berendien Bos, 
Martine Koedijk, Gerrit van Peursem en 
Joost Koedijk) de ervaringen geëvalueerd 
met de eerste twee maanden dat onze vie-
ringen ook in beeld werden uitgezonden. 
De bedoeling was dat deze evaluatie, vast-
gelegd in een stuk van 8 pa-
gina’s, op 1 oktober in de wijk-
raad zou worden besproken. 
Door de bespreking van aan-
vullende Covid-19 maatrege-
len kon dat helaas niet door-
gaan en is de bespreking ver-
plaatst naar november. Het 
onderstreept echter ook de di-
recte aanleiding voor het in 
beeld brengen van onze vie-
ringen: we moeten er rekening 
mee houden dat nog een be-
hoorlijk aantal maanden actief 
betrokken gemeenteleden niet 
allemaal tijdens de viering in 
de kerk kunnen, willen of mo-
gen zijn. 
 
Veel goede tips 

Voor de evaluatie hebben 13 gemeentele-
den een evaluatiebijdrage aan de project-
groep geleverd. Hieronder veel positieve 
reacties en tips ter verbetering. Zo vonden 
respondenten dat het zien van gezichten 
en de afwisselende beelden daadwerkelijk 
de betrokkenheid bij de gemeente ver-
grote. En ook de vele aanvullende moge-
lijkheden, zoals bijvoorbeeld filmfragmen-
ten en een liturg vanuit de eigen 

huiskamer, vielen in de smaak. Een aantal 
tips, zoals het af en toe in de camera kijken 
van de spreker, het tijdens gebeden geen 
andere personen in beeld brengen dan de 
spreker(s) en het wat minder snel zwenken 
met de camera worden (als het even lukt) 
in de praktijk gebracht. In de bespreking 

van de evaluatie in de Werk-
groep Morgendiensten is afge-
sproken om te onderzoeken 
en te trainen hoe de viering 
nog aantrekkelijk kan zijn 
voor de kijker, thuis en in de 
kerk. Als projectgroep zoeken 
we nog naar technische moge-
lijkheden om het geroeze-
moes (en soms zelf duidelijk 
verstaanbare gesprekken), dat 
hoorbaar is door de muziek 
voor en na de dienst heen, te 
onderdrukken. 
 
Veel kijkers ‘achteraf’ 

Naast de input van gemeente-
leden is voor de evaluatie in 

kaart gebracht in welke mate van de voor-
zieningen gebruik is gemaakt. Veelal ko-
men er “live” tussen de 40 en 50 verbin-
dingen tot stand. Dat is een behoorlijk op-
komst, zeker omdat er verbinding veelal 
meer dan 1 kijker is. Wat echter vooral op-
valt is het grote aantal kijkers “achteraf”. In 
de zes weken dat de viering daarna nog on-
line staat komen per viering gemiddeld 
zo’n 150 kijkers “voorbij”. Die kijken 
veelal niet de hele viering; maar een paar 
minuten pikken de meesten toch wel mee. 

Evaluatie Keizersgrachtkerk in beeld 

 

Joost Koedijk  
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Op die manier zijn we toch meer een open 
gemeente geworden waar mensen ook 
zonder in de kerkbank te schuiven kennis 
van kunnen nemen.  
Absolute uitschieters in de aantrekkings-
kracht op kijkers zijn overigens de Pride 
Kerkdienst (alleen al achteraf bijna 800 kij-
kers), en de afscheidsdienst en het af-
scheidsinterview van Gerhard Scholte (elk 
tegen de 500 weergaven). Nu de Covid-19-
maatregelen weer wat stren-
ger zijn, en er minder ge-
meenteleden live in de kerk-
zaal kunnen of willen zijn, 
zien we gelijk een toename in 
de online-presentie! 
 
Bediening van de camera 

De ervaren geluidsmensen 
blijken de camera en het ge-
luid veelal goed samen te 
kunnen bedienen. Het blijkt 
wel lastiger als er ook beelden 
vanaf de laptop moeten wor-
den uitgezonden. In diensten met weinig 
bijzonderheden lijkt één bediener voor 
beeld en geluid voldoende. Als er wat meer 
moet worden geschakeld dan is het goed 
om een tweede paar handen aan te scha-
kelen: dat moet dan ook wel tijdig worden 
aangemeld. Het is hierbij nu voor de beeld- 
en geluidmensen een voordeel dat ze met 
hun gezicht naar het podium zijn gericht. 
 
Enkele bezwaren 

De projectgroep ontving ook een enkele 
niet-positieve reactie rond het in beeld 
brengen van diensten. Deze betroffen met 
name mensen die niet in beeld willen, zich 
door de uitzending gehinderd voelen om 

als liturg tijdens de dienst persoonlijke za-
ken te delen en dat dan hun privacy ge-
schonden zou worden. Het afgesproken 
protocol, waarin gesteld wordt dat liturgen 
desgewenst niet herkenbaar in beeld wor-
den gebracht (zie de vorige Kerk in de 
Stad), wordt dan afgewezen.  
De termijn van circa zes weken dat een 
viering achteraf nog inzichtelijk is wordt 
binnen deze groep ook als lang en onnodig 

ervaren. Na onderzoek van de 
projectgroep bleek dat veel 
protestantse kerken hun dien-
sten wel een jaar lang beschik-
baar houden; met internet 
zoekmachines zijn deze dien-
sten dan ook goed vindbaar. 
Als projectgroep kiezen wij er 
nu voor om bij de beelden van 
de viering alleen van de uitleg-
ger de voor- en achternaam te 
vermelden (dat staat immers 
ook op vele andere internet-
bronnen); van de overige me-

dewerkers wordt alleen nog de voornaam 
gemeld. 
 
Voor de enkele mensen met bezwaren zijn 
naar de mening van de projectgroep in het 
genoemde protocol al veel maatregelen 
genomen. In onze ogen is de wekelijkse 
zondagse viering toch vooral de samen-
komst van de Gemeente van Jezus. Die Ge-
meente bestaat uit mensen die we kennen, 
maar de zondagse viering is ook bedoeld 
voor mensen die we niet kennen, die een-
malig komen, of eenmalig willen kijken. 
Betrouwbaarheid in de online service – dus 
live en altijd vast periode online – waar 
mensen op kunnen rekenen heeft daarbij 

 

De afscheids-

dienst en het af-

scheidsinterview 

van Gerhard 

Scholte hadden 

elk 500  

weergaven! 
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grote waarde. Gezien de bestaande wens-
dromen van een jonger ledenbestand en 
het zijn van een open kerk is het fijn dat we 
ook via “Keizersgrachtkerk in beeld” op 
een moderne wijze ons aan andere doel-
groepen presenteren. 
 
Oefenen en leren 

Over “Keizersgrachtkerk in beeld” zal, net 
als over de kerkdiensten zelf, nog veel ge-
sproken worden. Zeker nu ook de ko-
mende periode een grote groep gemeente-
leden (mede) op deze mogelijkheden is 
aangewezen om met de gemeente verbon-
den te blijven. We zijn ons er ook van 

bewust dat we nog in een beginperiode zit-
ten en nog veel moeten oefenen en leren. 
Blijf daarom uw opmerkingen, tips, zorgen 
en andere aanvullingen met ons delen via 
beeldengeluid@keizersgrachtkerk.nl. We 
blijven serieus kijken naar mogelijke ver-
beteringen. En we nemen de tijdig ontvan-
gen aanvullingen zeker ook mee naar de 
wijkraadbespreking van de evaluatie me-
dio november. 
Als u interesse heeft in de uitgebreide eva-
luatie van het project KGK in beeld dan 
kunt u die opvragen. Spreek ondergete-
kende aan of stuur een e-mail naar beel-
dengeluid@keizersgrachtkerk.nl. 

 
 

VERHUUR EN EXPLOITATIE 

Voor de Steungroep Kosterij (StuK) is sep-
tember een drukke maand geweest met 
veel StuK-activiteiten (meer dan vorig jaar 
september).  Bedankt voor alle hulp!  
 
De maanden oktober en november zijn 
minder druk. Er zijn heel wat activiteiten 
afgezegd: een huwelijk, een aantal Arkin 
bijeenkomsten en diverse trainingen. Het 
Orkest 18e Eeuw heeft ook een aantal ge-
plande repetitiedagen moeten afzeggen, 
maar hopelijk gaan geplande dagen in de 
loop van november wel door. Een nieuw 
Orkest (bij ons) staat ook op de planning: 
Orchestre de Champs Élysée met dirigent 
Philippe Herreweghe. Wat een eer!  
 
Doppen inzamelingsactie  

We hebben weer doppen ingeleverd voor 
het goede doel. Alle doppen die u weke-
lijks inlevert bij ons pasten precies in drie 
vuilniszakken. Paul en Agnes hebben de 
drie zakken bij een verzamelpunt ingele-
verd. De donatie van de KgK’ers is er har-
telijk in ontvangst genomen. Dank voor al 
jullie donaties!   
 

Agenda 

Eerstvolgende schoonmaakdag staat ge-

pland 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 !

Nieuws uit de Kosterij 

 

Henk-Jan Bustraan 
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We gaan het toch proberen, dit jaar een kerstmusical. We denken aan een niet te lange 
musical die we dan twee keer kunnen opvoeren. Natuurlijk gaan we weer een film te 
maken. Vanaf 5 jaar t/m 15 jaar mag je meedoen (uitzonderingen zijn te bespreken). 
Ook vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom!  
Er zal steeds op zondag na de dienst geoefend worden. We starten om 12.00 uur.  
Op zondag 25 oktober beginnen we met het bespreken van het idee dat wij hebben, de 
mogelijke rollen en jullie wensen. Op 1 november horen jullie dan je rol en beginnen 
we met repeteren.  
Alle verdere zondagen in november en december tot en met zondag 20 december repe-
teren we. Op donderdag 24 december van 10 uur – 15.30 uur is de generale repetitie. 
Er heeft zich al een aantal kinderen opgegeven, maar er kunnen nog veel meer mee-
doen. Graag zo snel mogelijk opgeven bij Ineke Visser. 
 
Mochten er nog mensen willen meehelpen in de begeleiding: graag!  
 

 
 

Kerstmusical 2020 

 

Ineke Visser-Luirink 
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Geïnspireerd op ‘Songs in the key of life’ 
uit DWDD (de Wereld draait door) zullen 
in 2021 verspreid door het jaar losse dien-
sten worden voorbereid met per dienst 
voorbereiders uit verschillende levensfases 
of anders gezegd, van verschillende leeftij-
den. Iedere dienst wordt door een andere 
groep voorbereid. Elke groep bestaat uit 4 
mensen inclusief de uitlegger. Die 4 men-
sen schelen het liefst mini-
maal 15 jaar van elkaar. 
 
Voor wie het item in DWDD 
niet kent: iedere week werd 
een artiest gevraagd een lied 
uit te zoeken en te zingen 
over een bepaalde levens-
fase. Zo werd het leven van 
babytijd tot het einde bezon-
gen. Het eerste lied was uit 
het album ‘Songs in the key of life’ van Ste-
vie Wonder: Is’nt she lovely.  
 
Centraal staan de vragen: Wat doet die le-
vensfase met je? Hoe sta je nu in het leven? 
Wat betekent geloven voor je? Hoe beleef 
je de kerk, wat zoek je er en wat wil je er 
beleven? Of misschien zoek je het ergens 
anders, waar dan en waarom? En mis-
schien nu ook: wat doet Corona met je? 
En welk levenslied past daarbij? De lie-
deren zijn het uitgangspunt voor ons ge-
sprek en we hopen ze in de diensten ook 
te gebruiken. 
 
We gaan in gesprek met elkaar. We gaan 
niet dromen van een toekomst en we gaan 

niet graven in het verleden. We houden het 
gesprek in het hier en nu van ieder van ons. 
Er zijn dus een aantal zinnen die we niet 
gaan gebruiken: 
Toen ik zou oud was als jij...... 
Straks als ik groot ben...... 
Dat ga ik heel anders doen...... 
 
Heb je ook zin om eens een ander gesprek 

te voeren, niet in je eigen leef-
tijdsbubbel en ook niet als leraar 
of leerling, niet als kind en niet 
als opa? Maar als gelijken, ieder 
evenveel wetend van wat de hui-
dige tijd met je doet en wat je 
van vandaag verwacht. En ben je 
nieuwsgierig naar andermans le-
venslied? 
Geef je dan op! 
 

Er is wel een voorwaarde: Je moet je leef-
tijd opgeven! 
En geef op welke van de 4 zondagen je zou 
kunnen. Hoe meer zondagen je kan hoe 
makkelijker we je in een groep kunnen 
plaatsen. 
 
De uitleggers zijn:  
4 januari: Robert Jan Nijland (33 jaar) 
25 april: Pete Pronk (72 jaar 
13 juni: Riekje van Osnabrugge (61 jaar) 
19 september: Roos Fountain (31 jaar) 
Fred Tuinder (63 jaar) is onze muziekbege-
leider. En ik zal alles coördineren! Geef je 
dus op bij mij.  
 
Ellen Haagsma (59 jaar)

Jaarthema : Songs in the key of life  

 

Ellen Haagsma  

 

We houden het 

gesprek in het 

hier en nu  

van ieder van 

ons. 
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Door alle Corona maatregelen zijn velen 
van ons inmiddels geoefende 
online-vergaderaars. En dat 
scheelt soms behoorlijke ein-
den fietsen. Zeker nu we ook 
dit jaar weer samen met de pro-
testantse gemeenten in Bad-
hoevedorp en Osdorp de Top 
2000 kerkdienst aan het voor-
bereiden zijn 
 
Hoe dat allemaal praktisch 
plaats gaat vinden gaan we met 
de veranderende maatregelen 
nog zien. Het originele plan was om weer 
in drie kerken de dienst uit te voeren. Hoe 
dan ook gaan we er alles aan doen om er 
voor te zorgen dat er op de laatste zondag 
van 2020, tevens derde kerstdag, om 
10:30uur een Top2000 kerkdienst vanaf 
het “Keizersgrachtkerk LIVE” kanaal wordt 
uitgezonden. Uiteraard wordt eenzelfde 
inspanning geleverd voor de twee andere 
deelnemende kerkgemeenschappen. 
 
Als thema is gekozen voor (Schijn)heilig. 
Na het feest van de geboorte van Jezus zoe-
ken we naar waar het in de kerk om gaat. 
Durven we daarbij kritisch te zijn op de 

kerk? Staat de (heilige) kerk midden in de 
samenleving? En hoe past pop-
muziek in dit thema? 
 
In de afgelopen jaren hebben 
we een flink aantal nummers 
uit de Top2000 verzameld die 
net niet in de diensten pasten. 
Daar vullen we, met enkele ei-
gen favorieten, dit jaar de 
dienst mee. Op die manier 
kunnen we, in deze rare tijden, 
alvast gaan repeteren en een 
goede keuze bij het gekozen 

thema maken. Noodgedwongen doen we 
dat repeteren nu voor een deel alleen thuis. 
Maar het belooft toch weer een dienst te 
worden met veel speelplezier.  
 
En in een volgende editie van Kerk in de 
Stad wordt (een deel van) de “set-lijst” ge-
publiceerd; in de hoop dat u mooie herin-
nering bij een song wil delen die we dan in 
de dienst kunnen gebruiken. Als u echter 
nu al een Top2000-topper weet die perfect 
bij het thema past dan horen we dat, inclu-
sief toelichting, graag! Mail maar naar 
top2000kerkdienst@keizersgrachtkerk.nl. 
Tot derde Kerstdag!

Top 2000 Kerkdienst (schijn)heilig op derde kerstdag  Joost Koedijk  

 

We gaan er alles 

aan doen om op 

de laatst zondag 

van 2020 een 

live Top2000 

kerkdienst uit te 

zenden. 
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het geheim van de wereld is het zichtbare 

niet het onzichtbare 

 

uit: Grensland van Rutger Kopland 
 
Theoloog Herman Wiersinga is afgelopen 
zondag 20 september op 93-jarige leeftijd 
overleden. Hij was echtgenoot van Cootje 
van der Burg. 
Ik herinner me gesprekken met hem, tijdens 
allerlei activiteiten, maar vooral ook tijdens 
een koorweekend in 1993. In de jaren ’90 
was hij lid van het koor van de Amsterdamse 
Studenten Ekklesia. Een enthousiaste bas die 
de teksten van Huub 
Oosterhuis zeer lief-
had. Hij noemde het: 
Omgangstaal die je in-

ademt om niet te ster-

ven van luchtigheid.  
De foto van Herman, 
spelend op de viool, 
maakte ik tijdens dat 
weekend. 
In een interview zei hij 
: “Vioolspelen is vooruitlopen op de harmo-

nie, waar we nog niet aan toe zijn”. 

Op dinsdag 28 september keek ik naar zijn 
uitvaart. Er werden vele mooie herinnerin-
gen aan hem uitgesproken en er was veel 
beeld en muziek. Klassieke muziek op cello, 
Fado en ook de spiritual 'Summertime’ 
klonk er.  
Muziek, poëzie en kunst waren voor hem 
heel belangrijk. Zij hielpen hem om te zoe-
ken naar andere taal van verbeelding, ver-
beelding van hoop en visioenen. Een andere 
wijze van kijken, los van feiten. 

Hij was werkzaam in Gent, Curaçao en als 
studentenpastor in Leiden en Amsterdam. 
Zijn proefschrift uit 1971 heeft veel stof  
doen opwaaien. Hij hoopte een bijdrage te 
leveren aan een geloofsgesprek over Jezus 
en verzoening, maar het werd een strijd.  
In zijn boekje uit 2004 over Dietrich Bon-
hoeffer haalt Herman een uitspraak van hem 
aan: We moeten het riskeren aanvechtbare 

dingen te zeggen als 

we daarmee vitale 

vragen weer aan de 

orde brengen”. Her-
man voelde zich als 
theoloog verplicht 
deze vragen aan te 
snijden. Maar  
zijn oprechtheid 
werd geschonden en 
hij raakte burn-out. 

Ook toen hielpen naast de liefde van zijn ge-
zin, de kunsten hem, om weer overeind te 
komen. ‘’God is liefde en verder weinig an-
ders’, zei hij, als we spraken over wat God 
zou zijn. 
Maar of de kerk hem heeft vergeven of be-
grepen heeft? Ik vind het stukje in Trouw 
geen recht aan hem doen. En ik denk dat er 
velen zijn, voor wie zijn boeken en preken 
zeer waardevol zijn. 
Herman is altijd gentleman gebleven, flam-
boyant en veel vragen stellend. Hij kon me 
soms zo indringend aankijken, dat ik even 

In Memoriam Herman Wiersinga Wilna Wierenga 
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dacht dat hij mijn gedachten wilde lezen. En 
daarna was het weer lachen. Hij was bezig 
met dat wat er in en tussen mensen gebeurt 
en wat de hoop op een betere wereld levend 

zou houden. Met het gebed uit ‘Eerste en 
Laatste ‘ van Huub Oosterhuis werd hij naar 
zijn rustplaats gebracht. 

 

Doe hem binnengaan  

in het oord van rust en vrede 

dat genoemd wordt met uw Naam. 

Licht van Licht. Ontferming. Hemel. 

Liefde is uw naam 

 
 

1. U moet beschermd worden tegen het 
corona virus 
2. Vluchtelingen willen graag wat geld 
verdienen 
3. Ons milieu moet zo min mogelijk vervuild 
worden. 
 
Als u mondkapjes via Mondkapjes 
@heretosupport.nl bestelt, kunt u voldoen 
aan alle drie de punten. Ze kosten €5,- per 
stuk en worden binnen Amsterdam 
persoonlijk bij u thuis bezorgd. 
 
Zoek een leuke kleur voor bij uw jas of 
kledingstuk en zorg dat u regelmatig een 
schoon kapje gebruikt: elke dag minstens 
twee mondkapjes is een goede vuistregel. 
Was de gebruikte mondkapjes mee met de 
bonte was.  
Stichting Here to support ondersteunt 
ongedocumenteerden, o.a. bij het oppakken 
van activiteiten. Het maken van mondkapjes 
bijvoorbeeld! Al snel nadat mondkapjes in 
het OV verplicht werden, is gestart met het 

maken van 1000 mondkapjes voor en door 
ongedocumenteerden, zodat zij zich ook 
veilig kunnen verplaatsen door Amsterdam. 
Iedere ongedocumenteerde in de 
gemeentelijke opvang krijgt twee wasbare 
mondkapjes. Vervolgens zijn mondkapjes 
gemaakt voor andere Amsterdammers: ‘Zo 
kunnen we iets terugdoen voor de stad’. Het 
Print Rights Team heeft inmiddels al 4000 
fraaie kapjes gemaakt, u kunt ze kopen voor 
slechts €5,- 
Mail daarvoor naar mondkapjes 
@heretosupport.nl. De bestelling komt dan 
terecht bij de makers. De opbrengst gaat 
direct naar de makers. Dit is voor hen een 
mogelijkheid om eigen geld te verdienen, 
een bijdrage aan de maatschappij te leveren 
en te investeren in nieuw materiaal. 
 
Lees verder MOOOIEMONDKAPJES Zie 
ook de website van het Print Rights Team: 
https://www.facebook.com/printrights/ en 
vele fraai gekleurde voorbeelden op: 
https://www.instagram.com/printrights/ 

 
 

Mondkapje: drie in één!  Christien Visch  
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In de week van Allerzielen, op zondag 1 no-

vember 2020, vindt in de Mozes en Aäron-

kerk in Amsterdam de jaarlijkse herdenking 

plaats voor omgekomen vluchtelingen. 
 
Aan de grenzen van Europa spelen zich da-
gelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn 
naar een beter en veiliger leven, verdrinken 
in zee of komen 
op andere manie-
ren onderweg 
om. Deze men-
sen sterven vaak 
in stilte, en blij-
ven naamloos. In 
2020 telde de In-
ternationale Or-
ganisatie voor 
Migratie (IOM) 
621 officieel ge-
registreerde do-
den in het Mid-
dellandse Zeege-
bied.* Maar veel mensen sterven buiten het 
zicht van internationale organisaties en ach-
ter elk cijfer schuilt een mens van vlees en 
bloed, een persoon met een eigen verhaal. 
Aan hen denken wij, en hun namen worden 

genoemd zodat zij niet vergeten worden.  

Dit jaar vindt de herdenking voor de tiende 
keer plaats. Het is bijzonder triest te moeten 
constateren dat we als Europese samenle-
ving nog altijd geen menswaardig antwoord 
weten te geven op het verlangen van de vele 
migranten naar veiligheid en rechtvaardig-
heid. Door steeds strengere grenscontroles 
nemen migranten steeds meer risico’s en 

komen velen onderweg om. We denken in 
het bijzonder aan de schrijnende situatie op 
Lesbos waar duizenden mensen verstoken 
van basisbehoeften op straat in leven probe-
ren te blijven.  
(* telling 24 september 2020 bron: 
https://missingmigrants.iom.int/)   
 

Programma 

De oecumenische 
herdenking vindt 
plaats in de Mo-
zes en Aäronkerk 

(Waterlooplein 
207) op zondag 1 
november van 
15.00-16.00 uur. 
De dienst wordt 
geleid door voor-
gangers uit ver-
schillende kerken, 
er wordt gebeden 
en gezongen en er 

worden namen voorgelezen van migranten 
die afgelopen jaar tijdens hun tocht zijn 
overleden. Na de herdenking worden alle 
bezoekers uitgenodigd naar de Amstel, waar 
we in stilte bloemblaadjes over het water 
zullen uitstrooien.  

Aanmelden: Vanwege de coronapandemie 
kan dit jaar slechts een beperkt aantal men-
sen fysiek aanwezig zijn tijdens herdenking. 
Aanmelden kan per mail: info@santegidio.nl  
Livestream: De herdenking kan dit jaar 
echter live worden gevolgd via de face-
bookpagina’s van de Protestantse Diaconie 
Amsterdam, Sant’Egidio Nederland en 

Herdenking omgekomen vluchtelingen  Anne Bolhuis   
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Jeanette Noëlhuis - Catholic Worker Am-
sterdam en Raad van Kerken in Nederland. 
 
Informatie 

Neem voor meer informatie contact op met 
de Protestantse Diaconie Amsterdam:  
Anne Bolhuis, a.bolhuis@diaconie.org  

De herdenking wordt georganiseerd door de 

Protestantse Diaconie Amsterdam, Gemeen-

schap van Sant’Egidio, Taakgroep Vluchte-

lingen Raad van Kerken Amsterdam en het 

Jeannette Noëlhuis. 

 
 
 
 
 
 
 

Eind vorige eeuw nam ik de wereldwinkel over en door de jaren heen heeft deze, met hulp 
van Wim Bots en Gerard van Breevoort en ook kinderen (vooral in de beginjaren) steeds 
voortbestaan. De laatste jaren deed ik nog wel de inkoop en de financiën, maar Gerard was 
vooral het bepalende gezicht op zondag.  De ‘winst’ mocht steeds door de kindercateche-
segroep worden bestemd. Nu Gerard is overleden en we door Corona sinds maart al geen 
Wereldwinkel meer draaien, heb ik besloten ermee te stoppen.  Ofwel een ander (individu 
of groep) neemt het over, of het einde is daar.  Reacties naar: Harry Visser.      
Je mag me ook aanspreken tijdens het koffiedrinken en eventueel ook van mijn voorraad 
(alleen koffie en thee) afhelpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einde van de Wereldwinkel?  Harry Visser   
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Gerard is niet meer hier. We vragen ons af: God, 
waarom gebeurt dit? Het was toch nog niet zijn tijd? 
Hij was zo nodig. Voor Yolanda, voor de kinderen en 
kleinkinderen, voor de vluchtelingen, voor de kerk. 
Hij had nog zoveel te genieten. Van de nieuwe stek van 
Yolanda en hem, van fietstochten en kleinkinderen. 
Zoveel te doen voor de uitgeprocedeerden. Voor de 
kerk, in de tuin. 

 
Ik kende Gerard van de Keizersgrachtkerk, van de Pas-
toraatsgroep en de diaconie. We maakten prachtige 
fietstochten samen, zoals een rondje om het IJssel-
meer. 
Ik heb wel flinke ruzie met hem gehad. Hij was niet 
altijd makkelijk, soms érg zakelijk in het contact. 
Maar dan maakten we een fietstocht en was alles weer 
vergeten. 

Op die fietstochten kwamen we verbluffend snel ertoe om heel persoonlijke dingen te de-
len met elkaar. Hij deelde ook met me hoe het kwam dat hij soms bot tegen mensen was. 
Zijn onvermogen. 
Zelfs op onze fietstochten ontmoette ik dan weer de stugge Gerard. Toen ik in Spakenburg 
een broodje paling wilde bestellen, zei hij ‘Dan ga ik aan een andere tafel zitten. De lucht 
van vis.’ 
 

Nee, ik vond hem niet altijd makkelijk. Maar ik had grote 
bewondering voor Gerard! 
Een diepgelovig man. Hij kon (net als ik) tot tranen toe ge-
roerd worden door Bach:  
“Wohl mir, dass ich Jesum habe… darum lass Ich Jesum 

nicht, wenn mir gleich mein Herze bricht”. Gerard geloofde 
echt dat Jezus opgestaan was uit de dood. 

“De Heer is mijn herder”. Dat troostte hem, dat kwam op de rouwkaart. 
Voor mij was hij een voorbeeld van het volgen van Jezus. 
Had een tijdlang automatisch onderaan zijn mail staan: “Je brood delen met de hongerige, 

dan breekt je licht door als de dageraad. Jesaja 58”. 

Dat waren geen loze woorden van hem. Hij dééd dat ook. Gaf tijd en geld aan wie het no-
dig hadden. 

Afscheid van Gerard van Breevoort  Jouke Kramer   
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“Wat gij voor de minsten van mijn broeders gedaan 

hebt, hebt gij voor mij gedaan”.  
De minsten van mijn broeders. Voor Gerard waren dat 
de ongedocumenteerden, want die hebben niks. 
Voor deze mensen heeft hij zich met hart en ziel, on-
gelooflijk ingezet. 
 
We hebben afscheid moeten nemen van een groot 
mens. Moge hij eindelijk rust krijgen bij God. 
En Yolanda, Petra, Margriet, Eva, en Samson, dat zij kracht en licht mogen ontvangen in 
deze tijd. 
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In Memoriam Gerard van Breevoort (toespraak gehouden op 6 september 2020) 

 
Wat een schokkend bericht stuurde Gerard 
enkele weken geleden waarin hij sober over 
zijn ziekte schreef. Zoals van hem te ver-
wachten was, waren het duidelijke, maar 
korte bewoordingen. 
Op 30 augustus is hij in het ziekenhuis over-
leden. 
Op 6 september kwamen genodigden sa-
men om hem te gedenken. 
Wat een uitzonderlijk geëngageerde, be-
scheiden en intelligente man is heengegaan. 
Heel betrokken was hij o.a. tijdens zijn loop-
baan. Hij vertelde dat sectiegenoten vaak 
anders over hun vak dachten dan hij. Dege-
lijk en kundig gaf hij les, wat hij niet altijd 
kon zeggen van zijn collega's. 
Als diaken heeft hij zich volledig ingezet, 
vooral voor vluchtelingen. Hij was er voor 
hen die dikwijls als de minsten worden be-
handeld en schromelijk tekort gedaan wor-
den door de regering.  
Wat heeft hij vaak na de kerkdienst pro-
ducten uit de Wereldwinkel verkocht. Rustig 
en onopvallend. 
Bovendien bracht hij de inkopen voor maal-
tijden die de kookgroep voor daklozen klaar 
maakte. Het gebeurde nogal eens dat dan 
even meedeed  met het koffie drinken van 
de anderen. Hij pakte ondertussen wel even 
een mes om vast wat groente schoon te ma-
ken, want dat kon hij niet laten. 
Alles wat hij deed, gebeurde in stilte. Uren 
was hij in touw en alleen Yolanda en dege-
nen met wie hij samenwerkte, wisten dat het 

ontspannen gebeurde tijdens hun vakantie. 
Wat kon hij van de natuur genieten. Over 
die ervaringen sprak hij weinig met anderen. 
Lezen deed hij veel. 
Heel alert was hij. Wat had hij een scherp 
oog voor de veel te grote invloed die de eco-
nomie nee, niet hád, maar hééft gekregen. 
Een heel belangrijk boek voor hem was De 
Onzichtbare Hand van Bas van Bavel. Dit 
intelligente, doorwrochte werk toont over-
duidelijk aan, hoe heel langzaam en bijna 
onopgemerkt het leven verwordt door zucht 
naar geld, waardoor de macht op allerlei ter-
reinen van het bestaan is binnengedrongen. 
(Wat zou hij het fijn hebben gevonden, als 
sommigen van u dit boek ook zouden wil-
len lezen en met elkaar bespreken.) 
 Allerlei artikelen die de steeds dieper wor-
dende kloof tussen arm en rijk behandelen, 
kregen zijn aandacht. Enkele malen hebben 
we hierover gesproken. Dat wil zeggen, hij 
sprak, ik luisterde of vroeg. Van zijn intelli-
gentie kwam ik onder de indruk. 
Ik kende hem al jaren, maar niet erg goed. 
Hoe kan ik hem typeren? Terwijl ik na-
dacht over deze tekst, kreeg ik een ingeving, 
die boven deze tekst staat Aan de vruchten 
kent men de boom is hier gebruikt in de 
tweede betekenis: het karakter van een mens 
wordt getoond door zijn daden. Bij Gerard 
was dat duidelijk. 
Vandaag is het droevige afscheid. Dat ons 
kan troosten dat Gerard is aangekomen Aan 
waat'ren der rust. 

 
 

‘Aan de vruchten kent men de boom’  Dineke Klijnsmit   
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Vrouwengroep  
Ida Griffioen.  
 
Do  29 oktober   20.00 uur 
Do  10 december   20.00 uur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 
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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 

 


