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Van de redactie

Henriette Sanders

Misschien was het u vorige keer al opgevallen: we hebben een nieuwe rubriek in de KidS
over de voortgang van het beroepingswerk. Ineke Visser-Luirink houdt ons de komende
tijd op de hoogte van de zoektocht naar het schaap met de vijf poten. Onlangs kregen
wij al een brief thuis waarin we opgeroepen werden te stemmen over de kwaliteiten van
de nieuwe predikant. Op pagina 7 leest u er meer over, en trouwens ook op pagina 10.
Daar nemen Anna Verbeek, Marjolein Nanninga en Tineke Buitenhuis alvast een schot
voor de boeg.
En dan komen de kerstdagen eraan: in de Kgk is men niet bij de pakken neer gaan zitten,
en er blijkt een hoop mogelijk om elkaar rondom de kerstdagen te ontmoeten en iets van
het kerstgevoel mee te krijgen. Denk aan diverse kerstontmoetingen (zie pagina 16), een
Kerstfilm (op pagina 17), en, heel bijzonder: de virtuele kerststal waaraan iedereen kan
deelnemen (op pagina 21). Ik zou het doen! J
Hele fijne kerstdagen gewenst, en op naar een (corona-vrij) en gezond nieuwjaar!

Kopij- en verschijningsdata Kerk in de Stad
Kerk in de Stad verschijnt 7 keer per jaar.
Kopij kunt u steeds tot negen dagen vóór de verschijningsdatum inleveren per mail.
De eerstvolgende KidS:
KidS nr. 342 verschijnt op zondag 7 februari (kopijdatum woensdag 27 januari 2021)
KidS nr. 343 verschijnt op zondag 21 maart (kopijdatum woensdag 10 maart 2021)

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

Thema

Uitleg

13-12-2020

Wat verwachten we van de messias

Riekje van Osnabrugge

20-12-2020

Wat verwachten we van de messias

Sietske van der Hoek

24-12-2020

kerstavond

Robert Jan Nijland

25-12-2020

kerstmorgen

kerstmusical, geen uitlegger

27-12-2020

TOP 2000

Martijn van Leerdam

3 jan. 2021

Songs in the key of life

Robert Jan Nijland

10-1-2021

Jezus Sirach

Sietske van der Hoek

17-1-2021

Jezus Sirach

Wilna Wierenga

24-1-2021

Doopdienst

Sietske van der Hoek

31-1-2021

Rijkdom en armoede

Wordt nog bekend gemaakt

Bereikbaarheid pastoraal team
Pastor:

Robert Jan Nijland, mob. 06.81538193
Robertjan.nijland@protestantsamsterdam.nl

Interim-Predikant: Hanna van Dorssen, mob. 06.43142786
hanna.vandorssen@gmail.com
Ouderenpastor:

Hanna van Dorssen

Jongerenpastor:

Robert Jan Nijland
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Long, lonely Christmas?

Robert Jan Nijland

De songteskt ‘It’s gonna be a long and lo- aandacht te hebben voor kwetsbaren, eennely Christmas without you’ (Het wordt zamen en proberen het binnen en buiten
een lange en eenzame kerst zonder jou) van de kerkgemeente met elkaar te verbinvan Dana Scallon klinkt al een tijd lang in den. De kerstnachtdienst wordt prachtig
mijn hoofd. Bij het schrijven van dit artikel opgetuigd waarbij we zoeken naar licht en
is het nog onzeker hoe de kerstdagen er uit verbinding met elkaar, ook hierover leest u
gaan zien. Bij kerst komt die onzekerheid een oproep in deze KidS op pagina 21. Op
extra hard aan. In de familie en thuis weten kerstochtend zal de musical twee keer opwe niet goed welke plannen
gevoerd worden, om zo voor
we nu wel of niet kunnen en
familie en kerkleden ruimte te
Dit jaar
mogen maken. We verlangen
hebben. De activiteiten in de
we naar feestdagen zoals we
kerkzaal zijn natuurlijk ook te
komt kerst
ze altijd vierden, met familie,
volgen via de livestream.
misschien wel
vrienden en onze kerkelijkeHet wordt dit jaar anders, het
gezinsleden. Met borrels,
voelt misschien langer en eendichter bij het
kerstmaaltijden, een prachtige
zamer dan andere jaren. Maar
originele
volle kerstnachtdienst, nieuwer zijn vele lichtpunten van
jaarsrecepties. Het zal er in dit
hoop waar te nemen. Dat
verhaal
jaar allemaal anders uitzien. In
maakt dat kerst dit jaar misde kerk was het afgelopen tijd
schien wel dichter bij het origiook een grote vraag hoe alles
nele kerstverhaal komt. Het
rondom de kerstdagen eruit kan komen te verhaal van twee mensen die gedwongen
zien. Zal het duister en eenzaam zijn dit door maatregelen van de overheid op reis
jaar? Of zijn er vonkjes van licht waar te moeten. Waar geen plek voor is omdat de
nemen in deze duistere maanden in dit ver- herberg al vol is. Die met elkaar de bevalwarrende jaar.
ling van de grootste hoop meemaken, in de
Het laatste is waar. Er zijn vele sterren van vorm van een kleine baby. Die gezien en
licht die ons leiden door de donkere maan- (h)erkent worden door herders en koninden heen. Dat komt vooral door de vele gen (magiers) die hun weg konden vinden
creatieve en hoopvolle mensen in de Kei- doordat zij tekenen van licht zagen. De
zersgrachtkerk, die plannen maken en ontmoeting met licht en hoop veranderde
nieuwe ideeën durven uit te werken. Als hun. Moge dat ook voor ons zo zijn. Gezehet volgens de corona-maatregelen mag gende en fijne dagen, waarin we verbonkomen er gezellige ontmoetingen in de den met elkaar en verbonden met dat eeuweek voor kerst, hierover leest u verderop wenoude verhaal nieuwe hoop en licht
meer. De Diaconie zet zich in om mogen waarnemen.
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Uit de Wijkraad en Moderamen
De wijkraad overweegt aandelen in Post
NL… Jullie ontvangen binnen een maand
twee keer ‘papieren’ post van ons. Allereerst een oproep om aan te geven wat jullie
van belang vinden bij de zoektocht naar
een nieuwe predikant. Jullie inbreng is nodig, om te voorkomen dat de beroepingscommissie in het nieuwe jaar op zoek gaat
naar een schaap met 36 poten. Ten tweede
plofte de brief voor de eindejaarsactie op
de mat. Sint zat te denken, wat zal ik de
KGK belastingvrij extra schenken? Van
harte aanbevolen, want financieel was het
natuurlijk een beroerd jaar omdat de verhuur grotendeels heeft stilgelegen.
In november besprak de wijkraad twee teksten (in concept) die nodig zijn in het beroepingswerk; de profielschets van de gemeente en de profielschets van de nieuwe
predikant. Met de inbreng van jullie leggen
we de teksten in januari voor aan de Algemene Kerkenraad. Hiernaast schrijft Ineke
Visser meer over het proces. We zetten
elke keer weer een stap. En het is fijn te
merken dat, met het huidige pastorale
team, en inzet van veel ervaren gemeenteleden we bepaald geen stuurloos schip
zijn.
Tijdens dezelfde vergadering in november
is het project KGK in beeld geëvalueerd.
De wijkraad was positief over de evaluatie
en is blij met de concrete aanbevelingen
om de diensten voor mensen buiten de
kerk goed in beeld te brengen. We hebben
ook gesproken over privacyaspecten van
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Berendien Bos

kerkdiensten die nu online worden uitgezonden; vragen die onder andere zijn aangedragen door een gemeentelid. Met het
Beeld en Geluidprotocol is de wijkraad van
mening dat we de privacy van gemeenteleden als liturg en als bezoeker waarborgen.
Dit protocol is opgenomen in de privacyverklaring en is terug te vinden op
www.keizersgrachtkerk.nl/privacyverklaring.
In de herhaling, maar niet minder lezenswaardig: op pagina 14 een bijdrage van ds.
Eddy Reefhuis over veilig gemeente zijn en
zijn werk als vertrouwenspersoon voor de
Protestantse Kerk Amsterdam. Ook vanuit
de ‘landelijke PKN’ is belangstelling gekeken naar de dienst van eind september over
veilig gemeentezijn.
Tot slot een woord van dank voor de mensen die de afgelopen tijd de diensten hebben voorbereid. Een kleine groep gaat naar
de kerk, velen van ons zitten thuis klaar of
kijken nadien terug. En terecht dat de coordinatoren een dankjewel-pakketje ontvingen; goeie actie van de stuurvrouwen
van de Werkgroep Morgendiensten!
Voor de actuele informatie over de vieringen: houd de website en het KGKrantje in
de gaten. Graag tot ziens in de kerk of op
andere KGK-kanalen. Mocht u vragen of
opmerkingen hebben over deze bijdrage,
mail gerust naar scriba@keizersgrachtkerk.nl.

Voortgang beroepingswerk

Zoals bekend zoeken we een herder (v/m).
Maar we gebruiken graag het beeld van
een schaap, liefst met vijf poten. Vijf? Veel
te weinig. Zoals u hebt gezien in de brief
die we u stuurden hebben we er elf bedacht en dan was er nog ruimte voor een
twaalfde ….
Maar u hebt uiteraard allemaal de peiling
al ingevuld, en anders doet u dat zo snel
mogelijk alsnog. Dan wordt uw mening
waarschijnlijk nog meegenomen.
De prioriteiten die uit deze peiling komen
geven we mee aan de beroepingscommissie.
Ook voor de leden van deze commissie
heeft u suggesties kunnen doen. Deze suggesties neemt de wijkraad mee bij het samenstellen daarvan in januari. Wij denken
uiteraard aan een brede samenstelling:
jong en oud, betrokken en een beetje aan
de rand van onze gemeente, mensen uit
verschillende groepen...

Ineke Visser Luirink

Afgelopen wijkraadsvergadering is er gesproken over de profielschetsen in concept
van de gemeente en van de te beroepen
predikant die door de kleine voorbereidende commissie zijn opgesteld. Naast
onze vorm van werken met voorbereidingsgroepen, ons verlangen naar een
echte pastor en iemand die diaconaal bewogen is, komt ook tot uitdrukking dat we
(in het KGK2030-traject) actief nadenken
over hoe we in de toekomst gemeente willen zijn.
Deze profielschetsen worden aangepast
(waarbij ook de gemeentepeiling wordt
meegenomen) en hopelijk in december in
de wijkraadsvergadering opnieuw besproken. Daarna gaan de conceptprofielen in
januari naar de Algemene Kerkenraad
waar ze zullen worden vastgesteld.
Dan kan de beroepingscommissie in februari aan de slag…..wordt vervolgd!
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Van de penningmeester

Frits van den Boomgaard

Tegen het eind van het jaar ….
U kent misschien wel het verschijnsel dat vanaf half oktober start: allerlei goede doelen
sturen vaak één of meerdere berichten met de oproep “steun ons”. Dat doet de kerk ook,
hoewel ik de kerk niet omschrijf als “goed doel”. Niettemin vraag ik uw aandacht voor
extra financiële steun aan het eind van het jaar. U ontvangt binnenkort een brief hierover.
De financiële steun van de leden/belangstellenden ontvangt de Keizersgrachtkerk in vier
stromen:
1. De bijdragen in het kader van Actie Kerkbalans.
2. Bijdragen – al dan niet periodiek - via de bankrekening van de KGK-wijkkas.
3. De collecten – via de collectezak (maar vanaf maart niet meer),via de GIVT-app,
of via de wijkkas (vanaf april).
4. De extra acties, zoals de Eindejaarsactie, de Paasactie of voor een specifiek doel
(aanschaf van de camera voor beelduitzending van kerkdiensten).
Als vijfde stroom kun je een legaat beschouwen.
Ik licht in deze bijdrage stroom 1 en 2 toe. Maar niet dan nadat is opgemerkt dat veel
mensen hun financiële steun op verschillende manieren geven. Soms worden alle vier de
middelen gebruikt: zowel via de Actie Kerkbalans als een bijdrage aan de wijkkas, de
collecte en de Eindejaarsactie. Andere mensen gebruiken twee of drie manieren (bijvoorbeeld een kwartaalbijdrage aan de wijkkas en/of de Eindejaarsactie en de collecte). Het
zal ook voorkomen dat mensen voor één vorm kiezen.
De Actie Kerkbalans
De kern van deze Actie is dat u in het begin van het kalenderjaar een bedrag aan de
Keizersgrachtkerk toezegt en dat dat jaarbedrag in één keer of in kleinere gedeelten in
het jaar wordt betaald. Nu komt het voor dat mensen geen bedrag toezeggen, maar toch
één of meerdere bedragen gedurende het jaar overmaken. Andersom komt helaas ook
voor: wel een toezegging, maar geen betaling.
Voor alle protestantse wijkkerken in Amsterdam wordt de Actie Kerkbalans uitgevoerd
door het Kerkelijk Bureau van de PKA. Het moderamen van onze kerk verzorgt de inhoud
van de mailing bestemd voor de aangeschrevenen van de KGK.
Het Kerkelijk Bureau zorgt ervoor dat bedragen die leden/belangstellenden van de KGK
overmaken op NL90 RABO 0373741472 t.n.v. de Protestantse Kerk Amsterdam
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terechtkomen in de administratie van de KGK. Dus uw bijdrage komt niet “op de grote
hoop” van de PKA terecht!
31 december 2019 was de opbrengst voor de KGK via deze stroom ruim € 80.000. Medio
november 2020 is de opbrengst € 65.000. De te verwachte opbrengst op 31 december
2020 ligt daarmee helaas lager dan de opbrengst in 2019.
De wijkkas van de KGK
De rekening NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente - Kgk, Amsterdam is
de rekening van de KGK-kas. Het Kerkelijk Bureau van de PKA beheert deze rekening.
Let wel: de penningmeester moet betalingen uit de wijkkas goedkeuren.
Leden/belangstellenden zullen naar verwachting circa € 13.000 in 2020 in periodieke
bedragen overmaken.
Tegen het eind van het jaar …..
Constateren we dat de corona-pandemie een gat heeft geslagen in de begroting 2020 van
KGK (KidS juni 2020) en dat dat ook gebeurt in 2021 (KidS oktober 2020)
Tegen het einde van het jaar …..
Stellen we de vraag of u nog eens wilt nakijken in uw administratie of u door alle beslommeringen van het jaar eraan toe bent gekomen of nog komt uw toezegging in het
kader van Actie Kerkbalans gestand te doen dan wel een ander voornemen om de kerk
financieel te steunen, hebt uitgevoerd.
Tegen het eind van het jaar…
Brengen we in herinnering dat alle giften aan de gemeente en diaconie, onder voorwaarden, aftrekbaar zijn van de belasting.
Tegen het eind van het jaar ….
Bedanken we u dat u tot nu toe de KGK financieel gesteund hebt via Kerkbalans en/of de
wijkkas en/of de collecten en/of via extra financiële acties!
Bent u de brief van de Eindejaarsactie kwijt, hebt u deze niet ontvangen of heeft u vragen
over geven aan de gemeente? Neem gerust contact op met mij (penningmeester@keizersgrachtkerk.nl).
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Vier lijnen naar de Keizersgrachtkerk 2030

In januari 2020 hebben (oud-)leden van de
Keizersgrachtkerkgemeente aan elkaar verteld wat ze zo waarderen aan de Keizersgrachtkerk (KGK). Uit die verhalen zijn
bloeifactoren gedestilleerd, 31 in totaal,
die weer aan de gemeente voorgelegd zijn
met de vraag welke daarvan ze zouden
willen meenemen naar de toekomst. De
acht meest genoemde zijn gepresenteerd
op zondag 30 augustus in een kerkdienst
aan het begin van het nieuwe seizoen. Op
zaterdag 4 september zijn door een veertigtal gemeenteleden vanuit die acht bloeifactoren wensdoelen geformuleerd. De
procesgroep KGK 2030 heeft die wensdoelen gegroepeerd en ingedikt, waarbij er
vier lijnen naar de toekomst zichtbaar werden. De lijnen zijn onderscheiden, maar
niet geheel gescheiden. Regelmatig raken
de geformuleerde wensdoelen aan meerdere lijnen.
We willen benadrukken dat dit lijnen zijn
die voortkomen uit de waardering voor wat
er nu is, niet vanuit gemis. Lijnen die
daarop voortbouwen en het hopelijk nog
verder zullen versterken.
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Robert Jan Nijland

De vier lijnen zijn:
Lijn A:
Ontmoeting,
ook
buiten
zondagse diensten en op een andere
manier dan op zondag.
Lijn B:
Een
meer
diverse
samenstelling van de gemeente.
Lijn C:
Creatieve vorm en inhoud van
de kerkdiensten, met name de rol van
muziek daarin.
Lijn D:
Bezielde
maatschappelijke
betrokkenheid.
Per lijn zijn wensdoelen geformuleerd, we
verwijzen graag naar de website
(www.keizersgrachtkerk.nl) waarop het
volledige document ingezien kan worden.
Op dit moment is de KGK 2030 groep zich
aan het buigen over de vraag hoe het proces er verder uit zou kunnen c.q. moeten
zien. We hopen in december een voorstel
met de wijkraad te bespreken. We houden
u daar via het krantje, de mededelingen en
natuurlijk de volgende KidS over op de
hoogte.

Kerk naar binnen, kerk naar buiten

Anna Verbeek e.a.

Met plezier lazen we de tussenrapportage dat we een zoekproces zijn begonnen.
van KGK2030 (https://www.keizersgracht- Daarnaast hebben we besproken hoe bekerk.nl/). Vier lijnen om te ontwikkelen – langrijk het is om als kerk in verbinding te
mooi en een beetje spannend of en hoe we staan met de stad – en ook wat dat vraagt
dat met z’n allen in beweging kunnen krij- van de nieuw te beroepen predikant.
gen. Jammer dat we daar in deze ingewikkelde tijden nog niet met elkaar over kun- Om met dat laatste te beginnen:
nen spreken, gewoon bij de koffie, of in Ons lijkt het belangrijk een predikant te
een mooie bijeenkomst in de serie zoals zoeken die visie heeft op wat een kerk kan
KGK2030 tot nu heeft georgabetekenen voor de plek waar
niseerd.
Hoe kunnen wij je kerk bent (maar waar je niet
woont) – dus in ons geval voor
als
KeizersgrachtWij, Marjolijn, Tineke en ik
de binnenstad, als directe conzijn vooral blij met de vierde
text van de Keizersgrachtkerk.
kerk meer een
lijn: bezield maatschappelijk
En ook andersom: die met ons
engagement. Er staan mooie kerk zijn met een verkent wat de binnenstad
wensdoelen onder. Het lijkt
vraagt van onze manier van
boodschap aan
aantrekkelijk om daar de kokerk zijn. Wat kan die plek bemende jaren mee aan de slag
tekenen voor onze identiteit,
én voor
te aan.
ons gevoel ‘wie zijn we als
de
stad?
Wel een uitdaging ook, omdat
Keizersgrachtkerk’?
in deze vierde lijn een appèl
Die vierde KGK2030-ontwikverstopt zit om als Keizerskellijn van bezield engagegrachtkerk veel meer ‘kerk in de binnen- ment en de diversiteit aan wensdoelen
stad’ te zijn – naast de betrokkenheid bij daarbij – die is volgens ons heel kansrijk
bredere maatschappelijke vraagstukken voor de Keizersgrachtkerk. Vergrijzing en
die wij ieder voor onszelf in ons leven een ontgroening van onze kerk moeten we seplaats geven.
rieus nemen – die zijn gewoon een feit. ErMooi dat we juist in deze tijd een predikant varingen bij andere kerken leert dat samengaan beroepen! In dat licht hebben we in werken met andere partijen een krachtig
september een brief aan de wijkraad ge- hulpmiddel kan zijn om desondanks niet
stuurd en in oktober daar besproken. We bij de pakken neer te zitten. Het helpt om
hebben ervoor gepleit om in het beroe- kerkelijk en buitenkerkelijk allianties aan te
pingsproces ruim aandacht te geven aan gaan waarvan je als kerk energie krijgt :
het feit dat we als kerk in beweging zijn, omdat we samen dingen doen én bereiken.
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Samen aanpakken, samen kerk-in de stad
zijn maakt de kerk op een andere manier
zichtbaar en kan aantrekkelijk zijn voor
nieuwe mensen (jonge, ouder...) om mee
te doen! Wij vinden het aantrekkelijk (en
belangrijk) de komende jaren met elkaar
en in verbinding met andere binnenstadskerken op zoek te gaan hoe wij als Keizersgrachtkerk meer een kerk met een boodschap aan én voor de stad en in het bijzonder de binnenstad kunnen zijn.

kerk heeft twee altaren. Het ene staat in de
kerk, het andere te midden van de armen,
van hen die lijden en in nood verkeren
(Johannes Chrysosthomus). De PKN roept
haar geloofsgemeenschappen op ‘lokaal
gestalte te geven aan onze roeping, en
daarvoor samen te werken met anderen,
over de muren van de kerk heen. (..) Te
lang zijn we als individuele christenen en
als geloofsgemeenschappen onder de
radar gebleven.’

Misschien draait het er wel om dat een
nieuwe predikant ons kan ondersteunen bij
het aan de praat krijgen van de vier
ontwikkellijnen .. Dus? Zoeken we een
dominee met ervaring met kerk-inbeweging. Iemand die ons kan helpen een
goede balans in al ons hoopvol streven te
vinden. En (ja, we zijn diaken..) in het
bijzonder een goede balans tussen
verbinding met elkaar en verbinding naar
buiten. Onze aantrekkelijkheid, ons
bestaansrecht en onze geloofwaardigheid
als kerk ligt toch niet alleen bij de fijne
zondagmorgendiensten en de inspirerende
voorbereidingsgroepen?

Laten we een dominee zoeken die er van
kan genieten om samen met ‘leken’ mooie
vieringen te maken waarin we elkaar
werkelijk ontmoeten. Laten we ook een
dominee vinden die vanuit haar/zijn
professionaliteit en theologische visie ons
niet alleen bevestigt in wat we al kunnen,
maar ons ook versteld kan doen staan, ons
uit onze comfortzone kan schudden. Dat is
toch ook wat Jezus met de Bergrede
eigenlijk doet – een oproep om uit je
bubble te komen?
Wij vinden het belangrijk met elkaar op
zoek te gaan hoe we dat kunnen doen –
hoe we onze kerk herkenbaar, zichtbaar en
betekenisvol kunnen laten zijn als kerk-inde-binnenstad. Als een kerk met lef en
liefde voor de stad.

Dit beeld van de kerk als een lemniscaat
van kerk-naar-binnen en kerk-naar-buiten
kun je zien als de roeping van een
kerkelijke gemeente in een notedop. In de
nieuwe visienota van de PKN (2020, Van
U is de TOEKOMST, focus voor de
Protestantse Kerk in Nederland op weg
naar 2025) krijgt dat ruim aandacht. Ons
trof een mystiek citaat uit de 4e eeuw: De
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Marjolijn Nanninga, Anna Verbeek en
Tineke Buitenhuis
Reacties zijn welkom! Onze e-mailadressen staan in het adressenboekje.

Nieuws uit de Kosterij

Voor de Steungroep Kosterij (StuK) is oktober een rustige maand geweest. De afgelopen weken is de verhuur echter, gelukkig,
weer aangetrokken.
Opleidingsinstituut IPD komt 3 maal per
week lesgeven in de Tuinzaal aan 15 tot 20
studenten van de opleiding makelaardij.
De studenten zijn al werkzaam in de makelaardij of hebben een nieuwe carrièrestap gezet en laten zich via de opleiding
omscholen. De omscholers komen uit de
horeca, KLM of entertainmentsector. Alle
afgestudeerden vinden direct werk in de
makelaardij sector, ergo, de opleiding
heeft zin. IPD is blij met de faciliteiten die
ze bij ons krijgen om hun studenten te kunnen trainen. En de studenten zijn een fan
van Gerda’s pompoenwortelsoep!
Het Orkest van de Achttiende Eeuw, inmiddels 40 jaar onderweg, heeft begin december weer even gerepeteerd bij ons. Het
orkest voelde sterk de behoefte om een
monument te creëren voor zijn dirigent,
vriend en founding father Frans Brüggen.
Het orkest benaderde Brüggens boezemvriend Louis Andriessen met het verzoek
een eerbetoon te componeren. In nauw
overleg met de componist ontstond de gedachte om een werk te schrijven voor het
orkest en Cappella Amsterdam, het koor
waarmee het orkest sinds jaren een hechte
band onderhoudt. Andriessen besloot zijn
werk te baseren op fragmenten uit De
Mei van dichter Herman Gorter, in Engelse

Henk Jan Bustraan

vertaling.
De première van May zou plaats hebben
gevonden tijdens het Holland Festival dit
jaar, maar moest door de gezondheidssituatie worden geannuleerd. Daniel Reuss
heeft nu, afgelopen zaterdag 5 december,
de première van May in de Zaterdag Matinee gedirigeerd in het Concertgebouw (live
op Radio 4 uitgezonden).
Nieuwe vitrage in de Tuinzaal
Dames en heren, komt dat zien (ieder met
inachtneming van de social distance afspraken uiteraard…): woninginrichting
Stam heeft mooie vitrage geleverd en opgehangen in de Tuinzaal. De oude vitrage
was echt aan vervanging toe. De nieuwe
versie is echt prachtig. Stevig en met een
blauw patroon voor een kleurig accent. Agnes en Paul, bedankt voor de ondersteuning!
Zonnepanelen opbrengst: nieuw record!
Onze 21 zonnepanelen op het dak van de
kerk hebben de afgelopen 12 maanden
3.427 kWh opgeleverd. Het oude jaarrecord stond op 3.390 kWh (jaar 2017). Hoeveel dat ons in gelduitgave aan energie
heeft bespaard zullen we in de jaarrekening van onze energieleverancier zien (begin 2021).
En nog een nieuw record: de kerstbomen
Ja, ja, u leest het goed. We hebben al op
26 november 3 kerstbomen gekocht en
neergezet (in de tuin..). Nog niet opgetuigd
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dus, maar al wel in bezit. De hamsterwoede en kerstinkoophysterie in ons land
heeft ons ertoe genoopt om snel te handelen.. Pas na het sinterklaasfeest gingen we
altijd op jacht naar mooie bomen maar
omdat in 2020 alles een beetje anders is
hebben we nu maar vast 3 prachtige bomen gescoord. Hou onze kerkdienst LIVE
uitzendingen op YouTube in de gaten! Er
zal een prachtige kerstboom, opgetuigd
door Loes, in beeld komen bij de Dienst
van 13 december d.v.
Agenda
De eerstvolgende schoonmaakdag staat

gepland op zaterdag 30 januari 2021.
Helpt u mee? Meld u aan bij de kosterij!
Verhuur
Wie weet kent u ook organisaties of mensen die op zoek zijn naar een betaalbare en
centraal gelegen locatie met prima voorzieningen. Wijs ze dan eens op de Keizersgrachtkerk!
U kunt belangstellenden informatie geven
door te verwijzen naar onze website: www.keizersgrachtkerk.nl/verhuur of www.keizersgrachtkerk.nl/trouwen

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Wat doet een vertrouwenspersoon? Dat
was een logische vraag na de viering over
Veilige Kerk op 27 september.
Voluit is de aanduiding: vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Daarbij denken we direct aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat is zeker een
van de schadelijkste voorbeelden. Maar op
27 september hebben we het ook gehad
over het ongemak dat soms ontstaat bij wel
of niet een hug. Wat ongewenst is, is uiterst
subjectief. En dat is precies de bedoeling:
bij een vertrouwenspersoon kun je terecht
met alle gedrag dat jou stoort.
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Eddy Reefhuis

Een vertrouwenspersoon doet vervolgens
twee dingen. Allereerst probeert ze zo
goed mogelijk te begrijpen wat je dwarszit.
En dan gaat het niet om de vraag of het wel
of niet waar is. Het gaat uitsluitend om
jouw beleving ervan. Die moet helder zijn,
voor jezelf en voor de vertrouwenspersoon.
Is dat gelukt, dan bespreekt de vertrouwenspersoon met je, wat je wilt doen. Verrassend genoeg is soms een gesprek met
degene van wie je last hebt voldoende om
het probleem op te lossen. Dan kan het
zelfs gebeuren dat beide kanten er beter

van worden. Maar bij zoiets ernstigs als bij
voorbeeld seksueel grensoverschrijdend
gedrag volgen we eigenlijk altijd de protocollen van het landelijk Meldpunt Seksueel
Misbruik in Pastorale Relaties. Die proberen ook de schade zoveel mogelijk te beperken. Maar ze willen ook voorkomen,
dat onder het mom van de mantel der
liefde misstanden blijven voortbestaan.

Eddy Reefhuis is de interne vertrouwenspersoon. Hij kent de kerk goed. Je vindt
meer over ons op de website van de PKA:
https://www.protestantsamsterdam.nl/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/

In dit alles blijf jij degene die beslist wat er
gebeurt. Behalve als het om een ernstig
misdrijf gaat, of de kans op herhaling erg
groot is. Dan is de vertrouwenspersoon
verplicht om met je samen te bespreken,
wie dat waar aanhangig maakt.

Je kunt ons ook bellen of mailen als je niet
zeker weet of waar jij mee zit iets voor een
vertrouwenspersoon is. Daarover kun je
ook altijd overleggen met de contactpersoon Veilige Kerk in de Keizersgrachtkerk,
Ada Westeneng. Zij heeft regelmatig overleg met ons en met de contactpersonen uit
andere wijken over hoe het gaat en hoe het
nog beter kan.

De Protestantse Kerk Amsterdam heeft
twee vertrouwenspersonen. Hannie Kraan
is de externe vertrouwenspersoon. Zij
brengt jarenlange ervaring in dit werk mee.

Kerstontmoetingen

Wij zijn te bereiken per mail of telefonisch.
Hannie Kraan
Eddy Reefhuis

Albert Schalen e.a.
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Graag nodigen we je uit om op een moment in de dagen voor Kerst dit jaar naar de
kerk te komen voor een feestelijke, kleinschalige kerstontmoeting. Al een paar maanden
hebben we geen gemeentemaaltijd kunnen organiseren en onze traditionele grote kerstavond-gemeentemaaltijd zit er dit jaar ook niet in. We merken dat er bij velen van ons
toch echt behoefte is aan contact, als tegenwicht voor de moeheid, moedeloosheid en
onmacht die ons soms besluipen.
Daarom hebben we een corona-proof alternatief bedacht. Met plezier organiseren we
een zestal bijeenkomsten op lunch- of borreltijd, op maandag, dinsdag of woensdag
voor de Kerst. Wij zullen zorgen voor een eenvoudig programma en een hapje en
drankje – jullie nemen je kerstgevoel mee! De tuinzaal zal in kerstsfeer zijn; per keer
kunnen maximaal 20 mensen komen en we nemen de corona-maatregelen in acht (anderhalve meter afstand; je krijgt een vaste plaats; er is bediening; je doet een mondkapje op als je je verplaatst, enz.) We hebben verschillende momenten geprikt:
1

maandag 21-12-20

Lunch-ontmoeting, 12.30 – 14.00 uur

2

maandag 21-12-20

Kerstborrel, 17.00 – 18.30 uur

3

dinsdag 22-12-20

Lunch-ontmoeting, 12.30 – 14.00 uur

4

dinsdag 22-12-20

Kerstborrel, 17.00 – 18.30 uur

5

woensdag 23-12-20

Lunch-ontmoeting, 12.30 – 14.00 uur

6

woensdag 21-12-20

Kerstborrel, 17.00 – 18.30 uur

Als je het leuk vindt om te komen, meld je dan uiterlijk 14 december aan via kerstontmoetingen2020@keizersgrachtkerk.nl Kies minimaal twee momenten – geef daarbij
aan wat je 1e voorkeur en wat je 2e voorkeur is. Wij zullen jullie aanmeldingen zo goed
mogelijk, passend bij jullie wensen, verdelen over de verschillende momenten.
Let op: Je kunt uitsluitend komen als je van ons een bevestiging van je aanmelding hebt
gekregen. En vanzelfsprekend is de hele organisatie onder voorbehoud van de actuele
corona-regelgeving .
Wij verheugen ons er op jullie te kunnen begroeten!
Albert Schalen, Anna Verbeek, Marjolijn Nanninga
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Kerstfilm met lunch of borrel

Hanna van Dorssen

Vrijdag 18 december | Plaats genoeg in de herberg!
De Contactkring van de Keizersgrachtkerk
organiseert elk jaar een kerstmorgen met
lunch. Dit jaar is het programma coronaproof. Op het menu staat een kerstfilm. Iedereen krijgt een zitplaats bij binnenkomst
op veilige afstand van elkaar. Bij binnenkomst is er koffie/thee, er zijn sandwiches
en andere hapjes. Alles wordt geserveerd
waar u zit zodat er zo weinig mogelijk gelopen hoeft te worden. Na afloop van de
film kunnen we met een drankje en een
hapje napraten, ook op veilige afstand. Bij
veel belangstelling wordt de film tweemaal
gedraaid,
voor
twee
verschillende

groepen, zodat we met een veilig aantal
mensen bij elkaar zijn. Rond lunchtijd en
rond borreltijd. Aarzel dus niet om u op te
geven, er is plaats genoeg in de herberg!
Om in te kunnen schatten of we één of
twee bijeenkomsten organiseren, is het fijn
als u zich zo snel mogelijk aanmeldt. In ieder geval vóór 14 december met een mail
naar: hanna.vandorssen@gmail.com.
Verdere informatie over de aanvangstijden
leest u binnenkort in het KG-krantje en
LINK.
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De Keizersgrachtkerk en haar Kerst-epidemie (94)

Peter Dillingh

Hoe zeldzaam is een oude KidS? Onlangs slepen. En hij mompelt: ’t lijkt waarachtig
heb ik nummer 15 antiquarisch op de kop wel een epidemie.
getikt: december 1968, het kerstnummer, Een heel volk aangetast door de ziekte van
keurig gestencild. (Wie weet nog hoe sten- het geld uitgeven, terwijl anderen zich becilwerk eruitzag, hoe het rook?) De onder- ijveren om het te innen en er het jaar nog
titel luidde: ‘Maandblad ten behoeve van net goed mee te maken. Zenuwachtige
de wijkgemeenten I en VIII van de Gerefor- moeders met grote tassen en levensgroot
meerde Kerk van Amsterdam’. De kerk- de vraag in de ogen: heb ik nu alles? […]
diensten staan erin: in de Keizersgracht- Het worden er steeds meer die ervan overkerk, in het Trefpunt (Derde Hugo de tuigd zijn dat ons kerstfeest een verziekte
Grootstraat 5) en in Oude
zaak is. Onze wijze van kerstSchans 12/a.
feest vieren dan. En we zullen
‘Epidemie’
‘Kerst-epidemie’ schreef ds.
ons van die stemmen niet kunbetekent oorEduard Pijlman boven zijn menen afmaken. Ze spreken van
ditatie over Lucas 1:68: “Want
een epidemie, die om zich
spronkelijk de
hij heeft omgezien naar zijn
heen grijpt en ons ieder jaar
volk en het verlossing gemeer slachtoffer maakt van de
komst van een
bracht.” Pijlman schreef: “Het
grote zaken die van hun kerstgod
in
zijn
woord ‘epidemie’ in de titel
spullen af moeten. En ons ervan dit artikel kan iemand
mee laten zitten, zonder dattempel.
vreemd doen opkijken. Bij dit
gene waarom het op kerstfeest
woord denken we aan een afgaat.
schuwelijke ziekte die snel,
Maar wist u dat het woord epiangstwekkend om zich heen grijpt en demie ook nog op een heel andere manier
(vooral in het verleden) duizenden slacht- iets met Kerst te maken heeft? Epidemie is
offers maakt. Het heeft een ongure klank. een grieks woord (epidèmia) en het beteNiet iets om in de feestdagen van Kerst in kent oorspronkelijk de komst van een god
herinnering te roepen. Of het moest zijn in zijn tempel. Dan gingen de deuren van
dat de een of andere misantroop (mensen- de tempel open, de godheid was er. En er
hater) al die bont versierde straten en win- was feest, met alle uitbundigheid van de
kels, kerstbladen en –folders op het oog heidense religie (zie boven!). Later kon dit
heeft. Hij ziet de mensen over natte koude woord ook gebruikt worden voor de komst
straten schuifelen, bij zebra’s elkaar be- van de keizer in een deel van zijn rijk. De
schermend tegen de opspattende modder, grote visitatie was aangebroken. Zoiets als
bij kassa’s in de rij of elkaar verdringend vroeger toen de koningin in de maand sepom de laatste kaarsen in de wacht te tember in Amsterdam kwam. Vlaggetjes op
de tram en de agenten met helmen op. En
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nog later heeft de christelijk kerk het woord
gebruikt voor de komst van Christus.
Ook Hij kwam op bezoek bij zijn volk.
Maar meteen is ons duidelijk dat het gebruik van hetzelfde woord weinig of niet
met dezelfde zaak te maken hoeft te hebben. Want Hij kwam niet in een tempel. En
evenmin in een paleis. De wijzen uit het
oosten waren bij Herodes aan het verkeerde adres, maar hoe konden zij ook weten van datgene wat hier gebeurde en dat
dit volslagen uniek was? Hij kwam in een
stad. Ergens in een achterbuurt. Hij kwam

door de achterdeur binnen, een vieze deur,
zo vies als alleen maar een staldeur kan
zijn. En in een kribbe, inderhaast in gereedheid gebracht. Bij gebrek aan beter.
Zacharias heeft dit profetisch-dichterlijk
onder woorden gebracht. God heeft zijn
volk bezocht. En de nieuwe vertaling: God
heeft naar zijn volk omgezien. Beide is
waar en geeft de bedoeling weer. Dit is een
epidemie Gods.”
Peter Dillingh,

Op verzoek van Peter Dillingh maakte Len Munnik deze illustratie bij de meditatie van Pijlman
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Kerstmusical De Muur

Ineke Visser-Luirink

Kerstmusical 2020, eerste kerstdag om 10.30 uur en om 13 uur in de Keizersgrachtkerk
We gaan weer zingen, dansen, acteren, en
er wordt een film vertoond!
Tussen twee groepen rode en blauwe kinderen staat een muur, rood aan de ene
kant, blauw aan de andere. De groepen
kennen elkaar niet maar ze weten dat de
andere kinderen stom zijn. De moeders
vinden dat ook van de andere moeders.
Dan wordt het kerst; de ene groep speelt de
geboorte van Jezus, de andere de geboorte
van Mohammed.

Maar als er één steen wordt losgehaald en
ze gaan ‘battelen’’ dan blijken ze dezelfde
spelletjes te spelen, dezelfde dingen te leren…
Op dit moment is het plan om de musical
tweemaal voor een beperkt aantal mensen
op te voeren. Dit zal waarschijnlijk weer
via het reserveringssysteem gaan, maar let
tegen die tijd op het krantje. En uiteraard
wordt ook deze dienst in beeld uitgezonden.

Sinds 8 oktober zijn we officieel ‘vacant’.
Gelukkig zijn we niet alleen, Hanna van
Dorssen, Robert Jan Nijland en Roos Fountain staan ons in elk geval tot 1 september

Koedijk (WMD) en Ineke Visser (moderamen) heeft twee concept profielschetsen
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 stappenplan 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

\
Maar wordt er ook aan de opvolging gewerkt?
Een kleine voorbereidende commissie bestaande uit Marjolijn Nanninga (diaconie),
Anje van der Heide (KGK2030), Martine
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Kerstnachtdienst

Pien Koedijk

We maken een kerststal, doet u mee?
Kerstavond 2020. De meeste van ons zijn
thuis. Misschien wel alleen. Misschien met
een ander. In iedere geval niet met meer
dan twee of drie anderen. Gelukkig is er
een online kerkdienst. Maar toch. Het voelt
koud.
Zo willen we Kerst niet vieren! We verlangen naar een volle, warme kerkzaal met de
gemeente als één grote familie, waar we elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen verbinden.
Die droom moeten we dit jaar helaas uitstellen naar 2021 maar de voorbereidingsgroep van de Kerstnachtdienst heeft een
plan bedacht. Misschien kunnen we elkaar
toch ontmoeten deze koude Kerstnacht in
de digitale Kerststal!

Noodhulp in Coronatijd

Daarvoor hebben we uw/jouw hulp nodig.
Wij vragen of u/jij een foto wilt maken van
uzelf/jezelf als een figuur uit de Kerststal.
Als een herder of als een wijze verkleedt.
Of liever als een engeltje of Jozef of Maria?
Alles is mogelijk, zelfs schaapjes, de os en
de ezel zijn van harte welkom in onze gezamenlijke Kerststal. Verkleed uzelf/jezelf
en maak er een leuke (digitale) foto van.
Die foto gebruiken wij in de dienst in onze
(digitale) Kerststal. Denk niet: wat een gekkigheid, maar stel eens voor dat u/je zo iemand, die u/je sinds maart niet meer heeft
ontmoet, weer eens ziet. Hoe leuk! We
zouden het leuk vinden als zo veel mogelijk mensen meedoen. Jong of oud, bekend
en minder bekend, zwart of wit of rood of
geel…. Iedereen is welkom in onze Kerststal!!!

Reiny van Twillert
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Het Solidariteitsfonds gaat in deze tijd
door. Het is allemaal anders. We zijn niet
zichtbaar. De startzondag, de “nette Toiletten” op Koningsdag en ook onze Sints Solidariteitsmarkt gingen niet door. Echt jammer, we missen de gezellige drukte in de
kerk, maar ook de fondswerving die geld in
onze kas brengt. We hopen dat volgend
jaar alles wel weer door kan gaan, en anders komen we bij onze trouwe lezers voor
steun aankloppen.
De projecten konden gelukkig wel doorgaan. We zijn bekend en de aanvragen
kwamen binnen. Er is wel een verschil.
Veel aanvragen waren er nu voor “noodhulp”. Zoals bekend steunen we aanvragen
met een concreet doel, iets wat voor de
toekomst belangrijk is. Deze tijd is vaak directe steun belangrijk. De corona heeft de
meeste projecten overvallen. Ineens vallen
bronnen
van
inkomsten
weg,

22

werkgelegenheid stopt. Er is een lockdown, men moet in huis blijven. Er is behoefte aan water en zeep en ontsmettings
middelen. Voedsel en noodpakketten,
schoolboeken en materiaal, steun aan lopende projecten en steun aan straatkinderen. Naast de concrete aanvragen gaan
we ook in op de vraag om noodhulp.
Omdat de organisaties aan iedereen die zij
kennen om deze noodhulp vragen hebben
wij de regel dat we € 200,-- tot €250,-- geven. Dat lijkt niet veel, maar men is er blij
mee. Wij kunnen zo tot nu toe iedere aanvraag honoreren. We hebben projecten in
Kenia, Gambia, Zuid-Afrika, Nepal, Niger
en ook Kerkenteam Tear en een initiatief
van een wijkgemeente uit Osdorp Sloten
kunnen sponsoren.
We zijn blij dat we steeds weer een steuntje in de rug kunnen bieden ook in deze
moeilijke tijden.

Bericht uit de Diakonie

Oktober en november waren rustige maanden voor de diaconie. Daarom voor nu
maar een kort bericht van ons in de KidS.
Als het gaat om vluchtelingen is de hulpvraag kleiner. De meeste ex-Vluchtmaatbewoners zitten in de gemeentelijke opvang en nemen deel aan het gemeentelijk
programma om (nog een keer) heel goed
uit te zoeken welk perspectief er voor hen
is: toch nog een hernieuwde asielaanvraag,
of begeleiding bij terugkeer of migratie
naar een ander land. Dat betekent dat er
minder aanvragen voor leefgeld en andere
financiële ondersteuning binnen komen.
Wel heeft de diaconie de afgelopen maanden diverse keren bijgedragen aan de kosten van het aanvragen van juridische dossiers
of
verwantschapsonderzoeken
(meestal gericht op bewijzen van de relatie

Anna Verbeek

met in Nederland geboren kinderen, waarmee een hernieuwde asielprocedure
kracht kan worden bijgezet). Alex, die een
aantal maanden in Friendship bivakkeerde,
woont sinds een maand in een medisch opvangcentrum voor asielzoekers; de structurele zorg en aandacht voor zijn gezondheid doen hem goed, vertelt Christien.
In oktober vond overleg plaats met Albert
Schalen. De gemeentemaaltijd kan nu al
een paar maanden niet doorgaan vanwege
corona en hij voorzag/voorziet dat er dit
jaar geen gezellige grote Kerstavond-maaltijd kan zijn. Albert en de diaconie hebben
een alternatief plan van ‘Kerstontmoetingen’ bedacht en besproken met Hanna van
Dorssen en de wijkraad. Op pagina 16
meer informatie daarover!
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Projectfoto’s Solidariteitsfonds

Reiny van Twillert
Oeganda
Organisatie:
Namugongo
school
Doel: Lesmateriaal
Sponsoring
€ 900,--

Indonesië
Organisatie: St.
Merai Bintang
Doel: Bouw
Toiletblok.
Sponsoring
€ 900,--

Brazilie
Organisatie:
CAMM, de
Keerkring
Doel: Gereedschap voor
de moestuin.
Sponsoring
€ 900,--
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Ghana
Organisatie: St
Blocks
Doel: waterreservoir 15000
ltr.
Sponsoring
€ 1000

Bangladesh
Organisatie:
JW Support
Doel: Naaimachines voor
opleiding en
naai atelier
.
Sponsoring
€ 935,-Nederland
Organisatie: St.
Foundation
Academie
A’dam (Samuel
Lee)
Doel: Les en
foldermateriaal
Sponsoring:
€ 900,--
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Zaai een lied!

Wilna Wierenga

VERTROUWEN

Een maaiveld in het morgenlicht;
hier lees ik leven bij elkaar
volledig weet ik jou nabij.
Geborgen in ons ik en Gij,
wordt trouw en vriendschap steeds meer waar.
Zo sta ik voor Jouw aangezicht.

Vertrouwen is een lied van Marieke van Baest en Terese Takken uit het Nieuw LiedFonds
project
‘Kostbare bronnen’ van 2006. Het werd van begin af aan in het land zeer enthousiast
ontvangen en is vooral populair geworden als morgenlied of openingslied.
Het is een wisselzang tussen twee groepen, waarbij elke zin wordt herhaald en aan het
einde meerstemmig wordt. De compositie lokt een ruimtelijk zingen uit met lange lijnen,
alsof het een estafette is waarbij je de melodie steeds aan elkaar doorgeeft.
In een van de diensten vlak voor de zomer zongen Diederick en ik het lied samen. En we
kregen daarop veel reacties. Later in een zomerdienst greep ik de kans om het in een
viering met de zanggroep en gemeente te zingen.
Het is een lied gemaakt bij het verhaal van Ruth. Ruth de Moabitische die met haar
schoonmoeder Naomi meegaat, als ze weduwe is geworden. Een vreemd land, vreemd
volk met voor haar vreemde God. De armen mochten de overgebleven aren van het veld
lezen (bij elkaar zoeken) om zo toch te kunnen leven. Op die akker ontmoet ze ook Boaz,
met wie ze later zal trouwen. En het kind dat ze krijgen wordt de grootvader van koning
David. De woorden trouw en vriendschap hebben dus betrekking op twee relaties, die
met Boaz en die met God.
Zo kan een bezoek aan een viering zijn als een akker, waar je voedsel om van te leven
zoekt.
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Waar je nabijheid van vrienden en van God kunt ervaren. In hun trouw en vriendschap,
troost en geborgenheid vinden. Soms heb je geen idee wat er zal zijn en wat je mee naar
huis neemt.
Maar dit lied tilt je op, hoe je ook komt; met een bezwaard hart of met vreugde, en alles
daartussen. Het schept verbinding, met de ruimte, met elkaar en met de Ene.
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Kunst in de Keizersgrachtkerk

Flore Groen

“Oh, the lost certitude, oh, the fish lubricious
Slipped in the ponds of a mirror!
I am a smooth pond, now with the magic of love
From the mirrored ponds, find a path to me!”
Excerpt from "Fish" a poem by Ahmed Shamloo
Vanaf 28 november 2020 tot eind maart
2021 kunt u van het werk van Hoda Jazayari in de Tuinzaal van de Keizersgrachtkerk
bewonderen. Hoda is een schilderes
woonachtig in Tehran, Iran. De connectie
met de Keizersgrachtkerk loopt via mij en
mijn man Hossein Seyed Nabavi, zij is
onze nicht. Dit zegt zij over haarzelf en
haar werk:
“Van jongs af aan ben ik altijd gefascineerd geweest door literatuur, vooral gedichten en mythologische verhalen. Maar
mijn betrokkenheid bij de schilderkunst
heeft een ander verhaal. Ik had een tante
die schilder was, maar ze overleed jong
door een auto-ongeluk, een paar jaar voordat ik geboren werd. Ze had het huis van
mijn grootouders gevuld met haar schilderijen, haar schildergerei en haar kunstgeschiedenisboeken. Kijken naar haar werken en boeken ontstaken mijn interesse in
schilderen. Ik begon te tekenen en schilderen en leerde op een autodidacte manier. Ik schreef gedichten, scheurde stukken uit tijdschriften en verzamelde stukken
stof, zodat ze deel gingen uitmaken van
mijn schilderijencollages. Later volgde ik
masterclasses om de technieken te leren gebaseerd op de Leer van Rembrandt en de
Van Gogh-doctrine -. Ik beschouw deze
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twee Nederlandse schilders, als mijn grootste influencers. In de achtergronden van
mijn schilderijen treft u hints van Van
Goghs uitbundige kleuren.
Tijdens mijn studies over de menselijke
anatomie in de tekenlessen, lag mijn nadruk op baarmoeder, ovulatie en bevruchting. Dit evolueerde later in een vrouw als
een boomstam en andere levenssoorten als
haar takken. Vergelijkbaar met de oude
Perzische kosmologie waarin Mashya en
Mashyana de homologe takken vormen
waar al het leven hun oorsprong vindt. Je
vindt in mijn schilderijen een boom met
wortels, in de figuur van een vrouw, met
alle planten en soorten die uit haar lichaam
groeien. Een vrouw die leeft in de moderne
wereld van vandaag; een wereld vol ongemakken en losgekoppeld van de natuur;
een wereld die haar heeft beïnvloed. Ondanks alle hinder, is er liefde, geluk en
hoop in haar wortels.”
Haar werk hangt tot eind maart volgend
jaar in de Tuinzaal van de Keizersgrachtkerk en is te koop. Zie ook https://dutchinterart.com/artists/hoda-jazayeri/ en op
Instagram: @hodayazayerii
Voor informatie: Agnes Vlaanderen-Jansen
Bert Janssen

Hoda Jazayari
Mirrored Ponds
Acryl on canvas, 2014
90 x 120 cm
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Aja’s Bach van de week
De eerste Coronagolf zette mij op het spoor
van ‘Aja’s Bach van de week’. Drie maanden lang plaatste ik elke week een orgelkoraal uit Bachs Orgelbüchlein op de site van
de Keizersgrachtkerk, omlijst door een persoonlijk verhaal en een toelichting op het
betreffende orgelwerk. Nu, halverwege de
tweede Coronagolf, pak ik de draad weer
op. Ik begin bij de eerste zondag van de
advent, het begin van het kerkelijk jaar.
Om mij er wat meer in te verdiepen, heb ik
mij opgegeven voor de voorbereidingsgroep die de adventsdiensten verzorgt, onder de noemer: wat verwachten wij van de
Messias? Een heel leerzaam en interessant
proces; ik had nooit gedacht dat de Messias
zoveel verschillende gedaanten kon aannemen.
Mijn plan is om het hele kerkelijk jaar vol
te maken, 52 bijdragen in totaal. Om het
wat overzichtelijker te maken, heeft mijn
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Aja Leeman
zoon een website voor mij gemaakt. Via
ajaleemans.nl kom je vanzelf op ‘Bach van
de week uit’. Op de site van de Keizersgrachtkerk staat ook een link naar de website. Net als de vorige keer komt daar
steeds een vermelding wanneer de nieuwste ‘Bach van de week’ erop staat.
Mijn basis nog steeds het Orgelbüchlein
van Bach en de Keizersgrachtkerk blijft
mijn thuisbasis. Daarnaast maak ik regelmatig uitstapjes naar andere orgels. Welke
dat zijn en waarom ik die orgels kies, dat
leg ik uit in mijn ‘muzikale columns’.
Ik ben heel benieuwd wat jullie van mijn
bijdragen vinden en hoor daar graag over.
Van jullie reacties op de vorige serie ga ik
alvast dankbaar gebruik maken in de komende bijdragen.
Resumerend: mijn ‘Bach van de week’ is te
vinden via www.keizersgrachtkerk.nl

Geven aan de Kgk, diakonie of het solidariteitsfonds

De Keizersgrachtkerkgemeente heeft een eigen kas. Hiermee betalen we o.a. onkosten
voor diensten en diverse activiteiten. Als u een eenmalige gift wilt geven aan de wijkkas
kan dat op het volgende rekeningnummer:
NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente – Kgk.
Wilt u het werk van de diakonie 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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