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Van de redactie

Henriette Sanders

We hebben weer een communicatie-coördinator. Sinds het vertrek van Elske Scholte was
een vacature ontstaan, waarop Anja Scheffer zich gemeld heeft. Op pagina 18 stelt zij
zich voor en vertelt zij over haar plannen. Alles inventariserend hebben we natuurlijk
ook ongelooflijk veel communicatiekanalen: de LINK, de KidS, de website, het KGkrantje, het prikbord, en misschien vergeet ik nog wel iets. En nu we elkaar minder treffen
zijn deze kanalen belangrijker dan ooit. Anja heeft verschillende mensen in de kerk over
onze communicatie gesproken. Iemand zei over de KidS: “De KidS is altijd leuk om te
lezen. Goede informatie, interessant.” Dat is natuurlijk een groot compliment voor alle
trouwe schrijvers die ons elk nummer weer van goede stukken voorzien. Dank daarvoor!
Mocht je iets kwijt willen over de KidS of heb je een goede tip, we horen dat graag! En
wil je graag eens iets voor de KidS schrijven? Je kan ons bereiken via redactie.kids@keizersgrachtkerk.nl.

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. 343 verschijnt op zondag 21 maart (kopijdatum woensdag 10 maart 2021)
KidS nr. 344 verschijnt op zondag 9 mei (kopijdatum woensdag 28 april 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)

3

Kerkdiensten in de komende periode
Datum

Thema

Uitleg

14-2-2021

Helden uit je jeugd

Robert Jan Nijland

21-2-2021

Inspiratie uit de kunst

Daan Savert

28-2-2021

Inspiratie uit de kunst

Sietske van der Hoek

7-3-2021

Inspiratie uit de kunst

Alain Verheij

14-3-2021

Inspiratie uit de kunst

Robert Jan Nijland

21-3-2021

Inspiratie uit de kunst

Hanna van Dorssen

28-3-2021

Inspiratie uit de kunst

Wessel Stoker

1-4-2021

19:30 witte donderdag

2-4-2021

20:00 goede vrijdag

(Hanna)

3-4-2021

21:00 paasavond

Hanna van Dorssen

4-4-2021

Pasen

Robert Jan Nijland

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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Zaligsprekingen in een wereldwijde pandemie

Hanna van Dorssen

Een zalig nieuw jaar wensen mensen el- die iets terugkaatsen van dat licht. Mensen
kaar soms toe. Het klinkt als iets van vroe- die op een of andere manier naast Jezus
ger, maar het klinkt ook mooi. Zalig!
staan, zonder dat ze zich dat bewust zijn.
We kennen het woord uit de Zaligsprekin- Ook zij zijn er niet al te best aan toe. Het
gen die te vinden zijn in het evangelie van is niet zo dat dit licht op hen afstraalt en ze
Matteüs in hoofdstuk 5:1-12. Het zijn er in het middelpunt van de belangstelling
acht en ze zijn revolutionair. Toen en nu. staan. Dit zijn, net als de eerste groep, ook
Jezus zegt: gelukgewenst, jullie, die door mensen die meestal niet gezien worden.
iedereen beklaagd worden. Daarmee is ge- Zalig de barmhartigen, zalig de zuiveren
lijk duidelijk dat voor hem andere maatsta- van hart, zalig de vredestichters, zalig de
ven gelden. Sinds zijn gevervolgden om de gerechtigboorte schijnt er een nieuw
heid.
Dit zijn, net als
licht over de wereld. Alles gaat
Van de eerste vier kun je zegondersteboven. Want kijk
gen: zij hebben het koninkrijk
de
eerste
groep,
eens: de mensen die Jezus gevan God nodig. Van de
lukwenst horen niet bij de geook mensen die tweede vier kun je zeggen: het
lukkigen die het hebben gekoninkrijk heeft hen nodig. Zij
meestal
niet
maakt. Ze zullen het waarhebben iets van Jezus, barmschijnlijk ook nooit gaan mahartig als geen ander, vredegezien worden.
ken. Juist hen heeft Jezus op
stichter, verzoener, vervolgde.
het oog.
Alle acht krijgen te horen: geZalig de armen van geest, zalukgewenst.
lig die treuren, zalig de zachtDave Walker, een Engelse
moedigen, zalig die honger en dorst heb- cartoonist, maakte een filmpje waarin hij
ben naar de gerechtigheid. Het gaat hier de Zaligsprekingen vertaalt naar deze tijd
niet om deugden van mensen, niet om iets en plaatst te midden van de wereldwijde
vrooms. Het gaat hier om de noodsituatie pandemie. De link naar dit filmpje, dat te
waarin deze mensen verkeren. Dit zijn de vinden is op YouTube, staat in de LINK die
mensen die niets in te brengen hebben. uitkomt rond het verschijnen van deze
Juist deze achtergestelden haalt Jezus naar KidS. Je kunt het ook zelf gemakkelijk vinvoren.
den. De titel is ‘Beatitudes for a Global
Daarna volgen nog vier zaligsprekingen. Pandemic’. Ik vind het een ontroerend, creHet is of Jezus een wissel overhaalt. Nu atief en bemoedigend filmpje, waarin net
gaat het niet meer over de situatie van men- als in de Zaligsprekingen mensen voorbijsen. Nu gaat het vooral om hun houding. komen waarvan we de naam nooit zullen
Dit zijn niet de mensen over wie het licht kennen. Mensen die slachtoffer zijn van de
van het evangelie valt. Het zijn de mensen pandemie, vaak onzichtbaar, die hun werk
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verloren, die overbelast zijn, die geliefden dood en het koninkrijk van God is vast en
moeten missen. Mensen zoals in die eerste zeker van hen.
vier Zaligsprekingen. En mensen, net zo Gezegend de kassières en vakkenvullers
onbekend, die met hart en ziel proberen om hun geduld en uithoudingsvermogen
het leed te verlichten.
ondanks overwerk en frustraties van hun
Ik heb de Zaligsprekingen, zoals Dave klanten.
Walker ze heeft verwoord, vertaald. De al- Gezegend de vuilnisophalers, zij zullen
lerlaatste heb ik zelf toegevoegd, geba- God zien ondanks de bergen met afval.
seerd op wat ik zie gebeuren in mijn eigen Gezegend de juffen, meesters en docenten,
omgeving. Kunstenaars die
die standvastig en zonder opletterlijk en figuurlijk leven Gezegend de vrij- geven hun werk blijven doen
van zingen, spelen en voorin deze chaotische tijd.
willigers
en
prostellingen maken en al bijna
Gezegend de vrijwilligers en
een jaar hun werk niet of nauprofessionals in de kerk die
fessionals in de
welijks hebben kunnen uitblijven vertrouwen en wijzen
kerk die blijven
voeren. Misschien voeg je er
op de liefde van God want zij
zelf, geïnspireerd door het
zijn een troostende aanwezigvertrouwen en
filmpje, ook één toe die te
heid in een gewonde wereld.
maken heeft met jouw leven
Gezegend ouders die er alleen
wijzen op de
en situatie.
voor staan en hun verantwoorliefde
van
God
Kijk vooral naar het filmpje
delijkheid met niemand kunmet de tekeningen. Daar
nen delen.
draait het in de weergave van de Zaligspre- Gezegend zij die alleen wonen want zij
kingen van Dave Walker om. Hij is ten- zijn kinderen van God, met Hem zullen ze
slotte cartoonist.
nooit alleen zijn.
Gezegend zij die binnenblijven want zij Gezegend de nabestaanden voor wie het
beschermen anderen.
ergste al is gebeurd. Zij zullen getroost
Gezegend zijn die hun werk verloren en zij worden.
die hun eigen werkgever zijn want hun Gezegend zij die geïsoleerd zijn met hen
nood is groot.
die hen misbruiken want op een dag – bidGezegend de winkeliers die hun best doen den we – zullen ze veiligheid kennen.
ons te voorzien van wat we dagelijks nodig Gezegend de kunstenaars die hun spel en
hebben.
muziek niet langer kunnen delen en hun
Gezegend de pakketbezorgers en post- talenten onbenut zien. Zij zullen spelen en
bode’s want zij zijn de brengers van essen- dansen voor Gods aangezicht.
tiële dingen.
Gezegend ieder die een zuiver hart heeft,
Gezegend de ziekenhuismedewerkers, het die hongert en dorst naar gerechtigheid. Ieambulance team, de dokters, de verpleeg- der die zich inzet voor vrede en barmharkundigen, de zorgassistenten, de schoon- tigheid.
makers want zij staan tussen ons en de
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Dat je ook in deze moeilijke tijd troost en
rust mag vinden.
Op weg naar Pasen met inspiratie uit de
kunst

prestatie. Hij schilderde als een razende
een heel aantal doeken waaronder twee
Bijbelse taferelen. De opwekking van Lazarus en de Barmhartige Samaritaan. Niet
eerder waren de kleuren die hij gebruikt zo
woest, de verf zo dik. ‘Ik ben niet onverschillig en als ik lijd, troosten religieuze gedachten mij soms erg’, schreef hij aan zijn
broer.

Binnenkort beginnen de veertig dagen voor
Pasen. Onze diensten hebben in deze periode als thema ‘Inspiratie uit de kunst’.
Elke zondag wordt naar aanleiding van een kunstwerk Veel kunstenaars
dat kan een schilderij zijn, een
halen inspiratie
muziekstuk, dans of een andere kunstvorm - iets veruit Bijbelse verhabeeldt over de (lijdens)weg
die Jezus gaat.
len. Denk aan

Veel kunstenaars schilderden
de Barmhartige Samaritaan.
Van Gogh liet zich inspireren
door een schilderij van Delacroix. Maar bij niemand raken
de gezichten van de twee
hoofdrolspelers elkaar zo innig. Misschien omdat van
Gogh zo goed wist wat lijden
is en hoe belangrijk dat er dan
iemand heel dichtbij is die je

De serie is van start gegaan Rembrandt, maar
met een inspirerend college
ook van Gogh.
via Zoom van godsdienstfilosoof Wessel Stoker georganiseerd door de Werkgroep Morgendiensten. aankijkt.
Hij bekleedde de bijzondere leerstoel Es- Het doek hangt in het Kröller-Müller muthetica aan de VU. Hij besprak o.a. voor- seum. Even googelen en je hebt het gevonbeelden van beeldende kunst uit zijn laat- den.
ste boek: ‘God opnieuw verbeeld, een theologische kunstbeschouwing’. Velen van Op zondag 21 februari begint deze bijzonons hebben dat inspirerende college bijge- dere en ‘kunstige’ serie. Elke zondag wordt
woond. We waren met ruim dertig deelne- voorbereid door een kleine werkgroep. Agmers.
nes Vlaanderen en Ellen Genet hopen net
als in de Advent weer een liturgische schikVeel kunstenaars halen inspiratie uit Bij- king samen te stellen.
belse verhalen. Denk aan Rembrandt,
maar ook van Gogh. In zijn laatste levens- De gedachten over de Zaligsprekingen zijn
jaar, toen hij geestelijk leed en twee weken ontleend aan het boek ‘Uit de bergrede’
was opgenomen in het hospitaal van Saint van W.R. van der Zee
Rémy, leverde hij een bovenmenselijke
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Uit de Wijkraad en Moderamen

Berendien Bos

Blue Monday, een avondklok, een corona- in-coronatijd. En dit besluit kwam bovenop
kapsel, vierkante ogen van het beeld- de beslissing enkele weken eerder om het
scherm en dagelijkse bouwlawaai van bu- koffie drinken op te schorten en over te
ren…. Het had wonderlijk genoeg geen vat schakelen tot kerkdiensten zonder bezoeop mij: er zijn mooie dingen gebeurd in de kers ter plekke in het kerkgebouw. OnKeizersgrachtkerk. De vacature voor coör- danks deze aderlatingen laten de voorbedinator communicatie is ingevuld; Anja reiders van de diensten, samen met de muScheffer – hoera en welkom in de wijkraad! zikanten en mensen van beeld en geluid,
De 50e LINK is verstuurd, er is een flink be- iedere zondag zien dat ze op andere madrag opgehaald bij de eindenieren een inspirerend uur
jaarsactie; er zijn veel
kunnen vormgeven. Iets om
De
voorbereiders
kerstattenties langsgebracht
de week mee te kunnen beonder leiding van de diacoginnen.
van de diensten
nie. Het team met ZoomDe wijkraad vergaderde in delaten iedere
gastvrouwen en mannen is
cember en in januari. Het prouitgebreid, we konden weer
fiel voor de nieuwe predikant,
zondag zien dat
genieten van de kerstmusical
en het daarbij behorende geen de Top2000-dienst. En de
meenteprofiel zijn opnieuw
ze op andere
digitale KGK-kerststal was
besproken. De eerste reacties
manieren
een
een groot succes. Er wordt
van de Algemene Kerkenraad
onderzocht of dit kunststukje
van de Protestantse Kerk Aminspirerend uur
(van Martijn Hartsuijker) kan
sterdam zijn binnen, een
kunnen
worden omgewerkt tot breitweede bespreking volgt in fepatroon en kussensloop.
bruari. En we zijn begonnen
vormgeven.
Kortom: veel om van te gemet de samenstelling van de
nieten.
beroepingscommissie. Ineke
Is de scriba een blij ei geworden dat, lig- Visser schrijft hierover.
gend onder een steen, niet door heeft dat We spraken ook over de voortgang van
we op zondagochtend flink hebben moe- KGK2030. Die verloopt goed. Op 7 februten inleveren van dat wat vertrouwd en ari houdt de projectgroep KGK2030 een
dierbaar is? Absoluut niet. De beslissing online gemeentebijeenkomst voor over de
om niet te zingen in de kerkdiensten zo- vier ‘lijnen’ van vernieuwing die uit de aflang Nederland in lockdown is, viel de gelopen bijeenkomsten naar voren komen.
wijkraad zwaar; de zanggroep en cantor De volgende fase gaat daarmee in. Na die
hebben lange tijd een vertrouwd en muzi- dag gaan 4 tijdelijke werkgroepen aan de
kaal geluid laten horen in onze vieringen8

slag met die lijnen. Als je belangstelling
hebt, meld je bij Herman Schalk aan.
Anja Scheffer, onze kersverse coördinator
communicatie, is met onze KGK-communicatiemensen en anderen in gesprek over
hoe we op dit moment als gemeente zichtbaar zijn, en over de communicatiemiddelen die we gebruiken? Wat gaat goed, wat
kan anders? Daar komen nieuwe, fundamentelere (?) vragen uit voort, die deels
ook in het KGK2030-project naar boven
komen: wat zegt deze tijd waarin we leven
over hoe we kerk naar binnen en buiten
kunnen zijn? Welk verhaal hopen wij (bijvoorbeeld) via de kerkdiensten te vertellen? Hoe vertellen wij dat verhaal en aan
wie? Daarbij zijn de online presentie van
de Keizersgrachtkerk, en onderliggende
thema’s over openheid/beslotenheid belangrijke vragen. Als we dat gesprek met

elkaar kunnen voeren, hopen we uiteindelijk ook de vraag te kunnen stellen: welke
vormen van communicatie en online presentie, zoals het uitzenden in beeld passen
daarbij? Daarom werken Anja en Robert
Jan Nijland samen een voorstel uit om hierover met de gemeente in gesprek te gaan.
Tot slot, we hebben besloten om in te gaan
op het verzoek van de Algemene kerkenraad om op 31 oktober a.s. (Hervormingsdag) binnen het Amsterdamse van ‘kansel’
te ruilen. Eén van onze pastores (of, wie
weet onze nieuwe predikant?) vliegt die
dag uit. De vervangende dominee uit de
PKA, komt ‘bij ons’ en zal meedoen met de
voorbereidingsgroep. De kansel blijft, de
voorganger reist.
Heeft u opmerkingen of vragen over deze
bijdrage? Neem gerust contact op via
scriba@keizersgrachtkerk.nl
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Voortgang beroepingswerk

Ineke Visser Luirink

In de vorige KidS stond dit stukje in het te-

stemmen kregen. Per onderdeel (lijn of

ken van de gemeentepeiling over het pro-

poot) hebben we twee of drie mensen op

fiel van de predikant en het gemeentepro-

het oog.

fiel. Over de uitslag daarvan zal Ada meer

Wij gaan hen vragen of ze bereid zijn om

schrijven.

eventueel in de beroepingscommissie

De concept-profielschetsen van onze ge-

plaats te nemen. Uit deze groep van ‘be-

meente en de te beroepen predikant zijn

reidwilligen’ kiest de wijkraad dan onge-

inmiddels aan

veer acht mensen,

de

onder wie de voor-

Algemene

Kerkenraad

zitter.

aangeboden en

wordt er ook geke-

ze werden in-

ken naar aanwezig

spirerend

zijn van jong, oud

en

Uiteraard

enthousiasme-

en ertussen in, van

rend genoemd.

man

Er zijn nog wat

enz. Deze groep

suggesties

wordt

ter

en

vrouw,

aangevuld

aanvulling gedaan, daar werkt de voorbe-

met Rian Buyse (Oranjekerk) namens de

reidende beroepingscommissie (Marjolijn

Algemene Kerkenraad en ds Herman

Nanninga, Martine Koedijk, Anje van der

Koetsveld (van de Westerkerk) als consu-

Heide en ik) aan.

lent. We beogen zo een beroepingscom-

Hoe gaat de beroepingscommissie zelf er-

missie van niet meer dan tien mensen te

uit zien? Wij vroegen om namen te noe-

vormen. We hopen dat ze eind februari

men en dat is in ruime mate gebeurd, we

kunnen starten.

kregen liefst 64 suggesties. Bij de eerste se-

Na de start van de beroepingscommissie

lectie hebben we met de wijkraad gekeken

krijgt iedereen gelegenheid om kandidaten

of mensen affiniteit of ervaring hebben met

voor de functie van de nieuwe predikant

een van de vier ontwikkellijnen uit het

aan te dragen.

KGK2030 project en/of met de vijf ‘poten’

Wordt vervolgd!

die in de gemeentepeiling de meeste
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Zoektocht nieuwe dominee: resultaten

Ada Westeneng

Resultaten gemeenteraadpleging
In november heeft de wijkraad de gemeente gevraagd om mee te denken over het profiel van de nieuwe dominee. In een eerste opzet van de profielschets werden elf eigenschappen genoemd die de dominee zou moeten hebben. Aangezien we een schaap
met elf poten niet reëel vonden, moesten we met elkaar prioriteiten voor die elf poten
aangeven.
De vraag luidde: help mee om tot het schaap met vier of vijf poten te komen!
En dat is gedaan. Heel veel dank daarvoor! Het was prachtig om al die reacties binnen
te zien komen. Er hebben 108 mensen hun stem laten horen. Dat waren er 102 via de
mentimeter en zes op de papieren vragenlijst (die ik in de mentimeter heb verwerkt).
Vraag 1: Verdeel 10 x 10 punten over de onderstaande elf poten. Je mag alles op één
poot zetten, je mag het ook anders verdelen.
Er is een duidelijke uitslag: Vijf poten staan echt bovenaan, dan is er een stukje niets en
dan komen de volgende zes poten.
In volgorde van voorkeur:
1.

Poot 1
Een inspirerend uitlegger en verhalenverteller die nieuwe inzichten en theologische verdieping brengt.

2.

Poot 2
Een vaardig pastoraal, warm mens en fijne gesprekspartner voor alle gemeenteleden binnen en buiten de stad.

3.

Poot 6
Een dominee die enthousiast en met visie helpt bouwen aan de toekomst zoals
verwoord in de plannen voor KGK 2030.

4.

Poot 3
Een dominee die nauw samenwerkt met onze voorbereidingsgroepen, ze van
harte ondersteunt en deze enthousiast met ons verder wil ontwikkelen.

5.

Poot 8
Een dominee die jongeren en jongvolwassenen inspireert en bij de kerk in ruime
zin weet te betrekken.
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Nog even in een mooi plaatje

Vraag 2
Wie goed telt, ziet dat het schaap 12 poten heeft, terwijl er 11 beschreven zijn. Is er een
poot die jij zou willen toevoegen? Met hoeveel punten?
Samenvatting:
Deze twaalfde poot, die mensen zelf mochten invullen, heeft geen verrassende nieuwe
ideeën opgeleverd. En allemaal verschillend – er is geen nieuwe trend in te ontdekken.
Dus die is verder niet verwerkt in de uitkomst van de uiteindelijke vijf poten.
Veel mensen schrijven in eigen woorden iets op wat eigenlijk ook al in een van de andere poten terug te vinden was. Of ze beklemtonen nog eens dat een pastorale dominee, iemand die in wel en wee er voor je is, toch echt veel belangrijker is dan…..
Ook genoemd worden eigenschappen als: Humor, Teamwerker, Om kunnen gaan met
een gemeente met uiteenlopende ideeën en wensen, Geen vergadertijger, Geen witte
heteroseksuele cis-man, Moet van muziek houden, Iemand met een jong gezin…
Er worden ook eigenschappen aangegeven die door een ander juist tegengesteld worden gewenst (zoals wel of niet politiek betrokken zijn).
Vraag 3
De beroepingscommissie wordt samengesteld door de wijkraad. Zou jij een suggestie
willen doen wie daarin zou kunnen?
Uiteindelijk neemt de wijkraad de beslissing.
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Algemene ideeën voor de samenstelling van de beroepingscommissie – een bloemlezing:
- Samenstelling van de commissie zou moeten matchen met de poten van het
schaap die het duidelijkst gekozen gaan worden in deze enquête.
- Alle leeftijden/generaties zouden in de beroepingscommissie vertegenwoordigd
moeten zijn.
- Mensen met verschillende visies t.o.v. geloof en kerk.
- Mensen die op latere leeftijd in de KGK zijn gekomen.
- Ouder van (nog jonge) kinderen.
Er zijn 64 verschillende namen genoemd voor mensen die men graag in de beroepingscommissie ziet zitten! Een geweldige opbrengst, breed uit de gemeente, waar dankbaar
gebruik van gemaakt zal worden voor de uiteindelijke samenstelling van de beroepingscommissie.
Conclusie
Al met al een zeer geslaagde uitkomst waar de wijkraad en straks de beroepingscommissie echt mee uit de voeten kunnen.

13

Van de penningmeester

Frits van den Boomgaard

De broekzakken van de gemeenteleden
De penningmeester van het kabinet, minister Hoekstra, zei half maart vorig jaar bij de
aankondiging van de eerste steunmaatregelen voor het bedrijfsleven, dat de staat diepe
broekzakken had.
Toen ik de opbrengst van onze Eindejaarsactie 2020 zag moest ik aan deze beeldspraak
denken. Er is bijna € 14.500 gegeven. Een geweldig resultaat in deze voor vele bedrijven,
organisaties en burgers financieel moeilijker tijd. Te meer, omdat van verschillende kanten helaas het signaal kwam dat in het kader van de Eindejaarsactie geen brief met acceptgiro was ontvangen. Het bleek dat bij de overstap naar digitale programma’s die heel
onverwachts anders werken dan de offline versies er adressen zijn gemist. Ondanks deze
onvolkomenheid hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze actie!
Dat automatiseringsprobleem is hopelijk helemaal opgelost. Want we doen als kerk alweer een beroep op “uw broekzakken”. De brief over de Actie Kerkbalans 2021 zou u al
wel ontvangen moeten hebben. Nu is mij gebleken dat onder de gereformeerde diehards
het begrip Kerkbalans niet tot de verbeelding spreekt. De vaste vrijwillige bijdrage (VVB),
een begrip zo oud als de weg naar Kralingen (ik ben geboren in 010), staat in het geheugen gegrift. Hoe dit ook zij, u kunt in het kader van Kerkbalans 2021 de Keizersgracht
financieel steunen door:
1. de ingevulde acceptgiro op de brievenbus te doen.
2. Een digitale overschrijving met de gegevens van de papieren acceptgiro; graag ook
het 16-cijferige kenmerk toevoegen
3. Uw bijdrage via een digitale overschrijving over te maken naar NL90 RABO
0373741472 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. Kerkbalans
Keizersgrachtkerk.
4. Uw bijdrage over te maken naar de wijkkas van Keizersgrachtkerk NL83 INGB
0004 6755 75 t.n.v. Protestantse Gemeente - Kgk, Amsterdam o.v.v. Kerkbalans of
VVB.
P.S. Alle bijdragen komen voor 100% ten goede aan onze gemeente!
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Koffiedrinken via Zoom

Marjies Rienderhoff

Wat waren er afgelopen zondag veel men- bijvoorbeeld gekomen of er een break out
sen online bij het koffiedrinken na de room kan worden gemaakt voor limonade
dienst via Zoom! Leuk om zoveel gezich- drinken met de kinderen. Dan worden zij
ten te zien en met elkaar contact te heb- even in een aparte groep gezet, zodat ze
ben, ook al is het online.
lekker met elkaar kunnen praten. Een anWe bespreken altijd de dienst met elkaar dere mogelijkheid is dat een aantal mensen
en hebben direct contact met de voorberei- in een break out room de technische kant
ders. Verder vertellen menvan het organiseren van de
sen over hoe het met ze gaat
dienst zou kunnen bespreVoel je welkom om
of iets anders dat ze kwijt
ken. Als het onderlinge gewillen. Voel je welkom om
op zondag ook eens sprek klaar is, kom je geop zondag ook eens aan te
woon weer terug in de grote
aan te sluiten bij het groep. De gastheer of sluiten! Gewoon om wat
mensen te zien en te luistevrouw regelt de toegang tot
koffiedrinken na de
ren. Om je te mengen in het
de break out rooms, deelnegesprek of een vraag te stelmers hoeven er zelf geen
dienst via Zoom!
len. Sommigen delen iets
technische kennis voor hebover hun eigen leven. Dat
ben.
kies je zelf. De gastheer of vrouw (host) leidt dit zoomHoe ervaar je het koffiedringesprek in banen. Aan het einde van de li- ken via zoom? Wat vind je van het idee om
turgie en in het Kg-krantje staat hoe je mee met break out rooms te gaan werken? Als
kunt doen.
je je mening hierover wilt delen of vragen
hebt, kun je mailen naar Marjies RienderHet is in zoom technisch mogelijk om in hoff
kleinere groepen te praten. Dat kan fijn zijn
als de groep te groot is. Dan praten mensen Marjies Rienderhoff
met een aantal in een zogenoemde break (ook namens de andere hosts Jan, Sietske,
out room met elkaar door. De vraag is Anje, Marianne en Auke)
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Herstel het humanitair vangnet

Anna Verbeek

Tot mei 2019 kende het Nederlandse asiel- tonen de organisaties nut en noodzaak van
beleid de zgn. ‘discretionaire bevoegd- de discretionaire bevoegdheid in het asielheid’. Dat hield in dat een bewindspersoon en migratiebeleid aan, op basis van ver(tegenwoordig de staatssecretaris van Justi- schillende - juridische en maatschappetie en Veiligheid) in schrijnende asielgeval- lijke - expertise. Klinkende namen steunen
len op basis van maatwerk-informatie van deze lobby, van Adriana van Dooijeweert
lokale betrokkenen (huisartsen, de burge- (vz. College voor de Rechten van de Mens
meester, plaatselijke hulporganisaties, ker- en van Stichting Migratierecht Nederland),
ken, enz.) een verblijfsvergunning kan ver- de Haarlemse burgemeester Jos Wienen,
lenen tegen het oordeel
hoogleraar
rechtssociologie
van de IND in.
Ashley Terlouw, tot de in AmTen onrechte
In 2019 werd dat element
sterdamse kringen bekende
uit het asielbeleid gevreest de NederCorinne de Klerk (advocaat
sloopt (er bleef een uiterst
vreemdelingenrecht).
landse
overheid
summiere bevoegdheid
Asielzoekers en overheid (en
voor de directeur IND
hulpverleners..) zijn gebaat bij
‘aanzuigende
over, die sindsdien tot 4
vlotte procedures, een reële
werking’ bij
corrigerende
besluiten
geloofwaardigheidsbeoordeheeft geleid). Hulpverleling en asielbeleid dat recht
maatwerkbeleid.
ners en experts zijn van
doet aan de veiligheidssituatie
oordeel dat de discretioin landen van herkomst. Hoe
naire bevoegdheid absolanger asielzoekers in Nederluut noodzakelijk is. We
land verblijven zonder vergunkennen in Nederland een uiterst strikt asiel- ning, hoe meer dat alles onder druk staat.
en migratiebeleid. Door toepassing van de Ten onrechte vreest de Nederlandse overdiscretionaire bevoegdheid kan de staats- heid ‘aanzuigende werking’ bij maatwerksecretaris beleid dat voor een individu in- beleid. Een lang verblijf zonder vergunning
humaan uitpakt, corrigeren.
heeft vooral te maken met (reële) angst
Daarom zijn VluchtelingenWerk Neder- voor terugkeer en langdurige procedures
land, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en waarin mensen zijn verwikkeld. OndertusStichting LOS (Landelijk Ongedocumen- sen gaan kinderen hier naar school, er ontteerden Steunpunt) een belangrijke lobby staan sociale contacten en men raakt gegestart en bepleiten ze dringend de discre- worteld in de Nederlandse samenleving.
tionaire bevoegdheid van de bewindsper- Dit kan (in combinatie met ander factoren)
soon te herstellen. In het rapport Een hu- tot schrijnende situaties leiden.
manitair vangnet in schrijnende situaties
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Er is te allen tijde een ‘humanitair vangnet’
nodig om, indien nodig en wenselijk, een
schrijnende situatie op te lossen m.b.v. de
expertise en betrokkenheid op lokaal niveau en dus m.b.v. van de discretionaire
bevoegdheid. Het vreemdelingenbeleid ís
immers niet ‘sluitend’. Dat is het nooit geweest en dat zal het ook nooit worden. De
complexe problematiek van uitzonderlijke
zaken is niet te vatten in het ingekaderde
vreemdelingenbeleid. Het blijft mensenwerk en het moet menselijk blijven. Dus:
zolang het niet lukt in Nederland over te

Beste ouders

stappen op werkelijk humaan en rechtvaardig asiel- en migratiebeleid in lijn met
de internationale regelgeving op het gebeid van mensenrechten, verdient deze
lobby zeker onze steun!
NB: De discretionaire bevoegdheid is per 1
mei 2019 afgeschaft, als uitruil tegen een
eenmalige verruiming van het Kinderpardon (de ‘Kinderpardondeal’). We weten inmiddels wat deze beschamende koehandel
heeft opgeleverd…
.

Roos Fountain

Beste ouders, ik luister graag naar jullie.
Beste ouders van kinderen tussen de 0-8 jaar.
We willen graag naar je luisteren.
Wat zijn jouw wensen, dromen, verwachtingen voor jouw kind in relatie tot het geloof
en de kerk?
We komen graag met je in gesprek.
Reageren kan per telefoon of per e-mail:
Ik werk op de maan- en woensdagen, op deze dagen kun je mij het best bereiken.
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Coordinator communicatie: ‘Blijven delen!’

Afgelopen jaar was een schraal jaar, waar
de goede ontmoetingen, die ik wel had,
van groot belang zijn geweest om vol te
houden. Zo zijn er diverse kerkdiensten geweest waar ik met warme gevoelens aan terug denk. Met bijvoorbeeld de kerstnachtdienst en onze kerststal als recent hoogtepunt.

Anja Scheffer

erbij kan horen, zonder voorbehoud of beoordeling.

Coördinator communicatie en publiciteit
Toen we het jaarboekje kregen en ik zag
dat de taak van coördinator communicatie
open stond, dacht ik: Dat lijkt me wel wat.
Wat zou het goed zijn als we via onze
communicatiemiddelen als KGK veel meer
gaan delen wat wij in huis hebben; als we
meer zichtbaar maken hoe wij
Ik heb toen erva- elkaar kunnen inspireren om
een open gemeenschap te zijn
ren hoe belangrijk waar iedereen zich gedragen,
verbonden en thuis voelt en
het is dat er een
waar we persoonlijke verhalen
en kwetsbaarheid delen en elplek is waar we
kaar herkennen en erkennen.

KGK2030 - ervaren en delen
In kerkelijke zin waren er
ook twee andere bijeenkomsten die mij bij gebleven zijn en die mij een hart
onder de riem steken als ik
er doorheen zit. Dat waren
de bijeenkomsten in het kader van KGK2030. Wat was
het een mooie ervaring om proberen om waar
met anderen te delen wat ieWie ik ben
te maken dat je
ders moment was om bij de
Voor wie mij niet kennen: Ik
wordt geaccepKeizersgrachtkerkgemeente
kom sinds 1990 in de Keizerste willen blijven horen.
grachtkerk en heb inmiddels
teerd zoals je bent
Prachtige,
ontroerende,
best veel gedaan in de kerk:
hartverwarmende verhalen.
crèche-ouder, notulist wijkEn ook de tweede bijeenraad, vrouw& geloofgroep, leikomst, waarin we gezamenlijk gingen dro- ding kindercatechese, voorbereidingsgroemen over de toekomst, vond ik inspirerend. pen, mededelingen in de dienst. Hoewel ik
Wat een mooie gesprekken, wat een crea- geen communicatiedeskundige ben, heb ik
tiviteit, wat een rijkdom!
in mijn werk als onderwijskundige en ontHet is fijn om van anderen te horen hoe zij wikkelaar van lesmaterialen wel veel te
dit beleven. Ik heb toen ervaren hoe be- maken met het overdragen van informatie.
langrijk het is dat er een plek is waar we Vanuit deze achtergrond hoop ik te kunnen
proberen om waar te maken dat je wordt bijdragen aan de communicatie van de
geaccepteerd zoals je bent en dat iedereen KGK.
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Start en verder
Inmiddels ben ik begonnen met vragen
stellen aan degenen die betrokken zijn bij
de communicatiekanalen van de KGK en
ook met groepen die een communicatiewens hebben. Dat zijn mooie gesprekken
en het leert mij veel. Ik hoor veel goede
dingen en ook dingen die beter kunnen. Ik
zal er een aantal met jullie delen. Het geeft
me in ieder geval een flink aantal aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan.
Ik word ook lid van de wijkraad, omdat de
communicatie meer centraal in de organisatie moet staan dan momenteel het geval
is. En verder vraagt ook het KGK2030-proces wat van de communicatie, want als een
wensdoel is: ‘een meer diverse samenstelling van de gemeente’, moeten we met elkaar nadenken over hoe we kerk willen
zijn in de komende jaren en hoe wij ons
verhaal willen vertellen aan elkaar en aan
anderen.
Gehoord
Nu ik de taak van coördinator communicatie op mij heb genomen, heb ik inmiddels
verschillende mensen gesproken. Zomaar
een greep uit wat ter sprake kwam.
Kunnen we op het publicatiebord geen gebruik gaan maken van QR-codes? Misschien elders ook wel?
Wat fijn dat de LINK er is gekomen. Is dat
tijdelijk of een blijvertje?
Er staat op het gebouw wel 11 keer het
woord kerk maar toch zeggen veel

bezoekers van bijeenkomsten: Nooit gezien dat hier een kerk was.
Top dat het KG-krantje er iedere week
weer is.
Wat staat er eigenlijk op de PKA-site over
de Keizersgrachtkerk?
Iets meer bezieling in onze communicatie
mag wel.
Kan er misschien een meer herkenbaar
logo voor de KGK komen?
Het KG-krantje is er alleen voor mededelingen en aankondigingen.
Snapt een buitenstaander wat er op de
website staat?
We doen wel oproepen maar we vertellen
niet vaak hoe het verliep en wat we er persoonlijk aan beleefd hebben.
Wie maken gebruik van de website? Wat
zoeken ze er?
Er staat heel veel op de website en hij is
goed bijgewerkt, maar het een zoekplaatje.
De KidS is altijd leuk om te lezen. Goede
informatie, interessant.
Wat is er te vinden over de Keizersgrachtkerk op internet?
Er zijn veel onderwerpen die onder communicatie vallen en er is veel te doen op
dit terrein. Een eerste actie is om alles in
beeld te krijgen, te kijken of er samenhang
is en om te kijken of het past in deze tijd.
Als je ideeën of tips hebt, laat het weten.
En als je talenten hebt op het gebied van
foto’s maken of filmpjes/vlogjes maken of
schrijven, dan hoor ik het graag. We kunnen het goed gebruiken.
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Terugblik Kerstmusical

Zoals ieder jaar begonnen we met een eerste bijeenkomst van de begeleiders. Een
goed begin is ‘t halve werk. Het was fijn
elkaar weer te zien.
De eerste vraag was: hoe gaan we een musical organiseren in dit jaar vol maatregelen en de lockdown? We kunnen een film
maken, we kunnen twee uitvoeringen
doen zodat er toch 60 mensen live kunnen
genieten, of toch maar één uitvoering.
Het tweede vraagstuk betrof de kinderen.
Zijn er genoeg kinderen die we kunnen enthousiasmeren, willen ouders ze nu wel
mee laten doen, zijn er sowieso genoeg
kinderen in onze gemeente die dit leuk vinden?
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Loes van Berkel

We kozen uiteindelijk voor twee voorstellingen en dan niet zo een lange musical.
Ook rekten we de leeftijdsgrens wat en besloten een paar oudere kinderen te vragen
om mee te doen omdat de meeste kinderen
die we nu in de gemeente hebben toch nog
erg jong zijn.
Als musical leek 'De Muur' geschikt. Zo
waren alle kinderen veel op het toneel en
konden ze elkaar ondersteunen.
De groep kinderen liep inderdaad qua leeftijd erg uiteen. Er waren erg jonge kinderen, een paar basisschoolleeftijd en een
paar oudere kinderen.
De liedjes waren voor de jongere kinderen
best lastig (als je nog niet zo goed kunt

lezen.) Gelukkig had Diederick weer een
liedjes cd ingezongen om thuis te oefenen!
Daarnaast hebben Ineke en ik extra veel
geoefend met de kinderen bij de piano met
Diederick.
De oudere kinderen wilden inspraak in
hun tekst, Ted en Janacy hebben hen
daarin goed begeleid.
De ouders waren ook top, ze brachten hun
kids door weer en wind, dachten mee, en
oefenden thuis met de kinderen tussen al ‘t
thuiswerken en home schooling door.
Ineke was steeds bezig ouders te informeren, te vragen om attributen, het regelen
van locatie en tijd voor ‘t buitenfilmpje en
nog 100 andere dingen.
Het leek mij leuk de Jerusalema-challenge
te integreren, omdat dit echt een ding is op
tiktok en FB, en het thema 'allemaal samen' heeft. En ja, ik vind dat een musical
ook dans moet hebben, toch? De kids pikten het al snel op en het was leuk dat we
het ook in ‘t buitenfilmpje gebruikten. Dat
werd gefilmd in ‘t Vondelpark, op een hele

koude zondagochtend. De kinderen vonden het toch erg leuk ondanks dat we ‘t zo
koud hadden. Na afloop hebben we de zo
langzamerhand traditiegetrouwe oliebol
gehaald op ‘t museumplein!
Natuurlijk was er hier en daar ook wat miscommunicatie en ging er wel eens wat mis,
was de generale repetitie nog erg wiebelig,
maar dat hoort bij het wordingsproces van
een goed stuk.
Want het resultaat mocht er wezen! Het
werd uiteindelijk 1 voorstelling, beginnend
met de prachtige solo van Imme, met twee
echt baby’s, en een geweldige groep kinderen!
We hopen dat iedereen er net zo van heeft
genoten als wij! Dank aan iedereen die
hieraan heeft meegewerkt, met name
Laura, voor het geweldige filmpje, echt
top! Dank Henk-Jan voor het verzorgen
van een voortreffelijke lunch en Gerda
voor het beschilderen van de stenen van de
Muur!

Foto’s:
Rosanne
Visser
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‘Elkaar vasthouden... en hoe...’

Pete Pronk

Het is zondagochtend 24 januari 2021 gedachten zie ik gezichten, zie ik ze zitten
rond een uur of acht. De avondklok is een in de banken, hij altijd daar op z’n vaste
dag eerder ingegaan. Bezoek is beperkt tot stek en zij die altijd naar me zwaait. Ik mis
een mens per dag. Het is al tijden stil in ze, wil ze écht zien van aangezicht tot aanhuis. Ik lees ‘Je kunt er niet uit vallen’ van gezicht, ze in m’n armen sluiten, ze zoeTon Lathouwers. Hij heeft het over verlan- nen, met ze dansen. Ik maan mijzelf tot
gen en de geest die waait waarheen zij wil. rust. De dienst begint. Muziek. Vertrouwde
En ik lees ‘Zielsverwanten’ van Thomas stemmen. Harry, Joanne, Wilma, Martine.
Moore, het gaat over het
Jan doet de uitleg. Mocht je
mysterie van liefde en relahet niet gehoord hebben,
Wat houd ik toch
ties en raakt aan het lied van
luister het vooral terug. Hier
van deze met
de ziel. Hoezo lied van de
alvast en paar woorden en
ziel? En waar dan? Zelfs in
zinnen die me bijblijven:
verhalen
en
muziek
de kerk is het zingen gestopt.
‘Eerlijkheid, moed, creativiIets doet me besluiten om doordrenkte ruimte, teit. Elkaar vasthouden is van
vlak voor half elf m’n comlevensbelang, je bent niets
z’n
krakende
puter aan te zetten. Op m’n
zonder de ander. God wordt
scherm verschijnt het stilvloeren en de hoge zichtbaar in de ander, als de
staande beeld van de Keiander’.
ramen waar het
zersgrachtkerk. Ik blijf dit als
De tekst van het ‘lied van het
digibeet een mirakel vinden,
lijf geschreven’ wordt aangelicht
zo
mooi
dooreen driewerf hoera voor al
haald. Ik schreef het zo’n 30
die techneuten onder ons
jaar geleden met Lida aan
heen kan spelen.
die dit mogelijk maken. Dan
mijn zij. Het is een lied van
hoor ik de stem van Fred,
de ziel en zo raakt het mij nu
streng doch rechtvaardig stuurt hij de mu- ook. Raakt het aan allen, aan hen van wie
zikanten aan bij het oefenen. En vervolgens we afscheid moesten nemen en aan ons
brengt de camera mij naar binnen. M’n wonderwel bijeen op deze zondagmorgen.
hart springt op als ik Ithaka bijna compleet De tekst van Ytzen klinkt: “Zo zeggen wij
zie. De muziek klinkt, de eerste woorden als zij toen: ‘Wees welkom hier en blijf’. En
worden gesproken, de kaars wordt aange- lachend zullen wij elkaar herkennen in
stoken en als vanzelf steek ik ook hier thuis breken en in delen van het brood”.
een kaars aan.
Wat een rijkdom om hier deelgenoot van
Het is ver weg en tegelijkertijd zo dichtbij. te mogen zijn. Wat houd ik toch van deze
Op de teller onder in beeld zie ik dat er nog mensen. Wat houd ik toch van deze met
veel meer schermen aanstaan, dik 70. In verhalen en muziek doordrenkte ruimte,
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z’n krakende vloeren en de hoge ramen
waar het licht zo mooi doorheen kan spelen.
‘Elkaar vasthouden... en hoe...’. Als reisgenoten, besluit Jan. Met de zegen van de
Eeuwige om zo op weg te gaan in vertrouwen, in liefde en in licht.
De laatste regels van het slotlied reizen met
me mee:

“hoe de tijd ook raast
we komen erdoorheen
als jij het niet meer weet
je bent niet alleen
hou me vast
hou me vast”.
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De Keizersgrachtkerk in de literatuur (95)

Peter Dillingh

“Ik ga weg. Ik zou met Jantine, U weet wel, Toen ze even van haar werkje òpkeek naar
dat meisje van de Oratoriumvereeniging buiten, was haar aandacht getrokken door
naar een liturgische dienst in de Koepelkerk een ongewoon tafereeltje. De sneeuw op
gaan!” “Zoo opeens?” vroeg Ma, “je weet de Prinsengracht was tot bruin-vieze modanders, dat ik er niet van houd, dat je zoo derpap gereden. Het dooide flink en de
van kerk tot kerk zwalkt. Je hoort thuis in voetgangers glibberden meer, dan dat zij
de Keizersgrachtkerk!”
liepen. Een oude man poogde een volbela‘Nòch de vader nòch de zoon’ door Ug. de den handkar tegen de hooge brug vóór hun
Swarth is een verhaal in het genre, waar huis op te duwen. Hoe hij zich ook inBert Klei graag mee spotte. Een christelijke spande, de kar gleed telkens terug, zoodat
streekroman die zich afspeelt in de grach- de man een groote toer had, haar vaart te
stuiten. Tot opeens een jontengordel. Als het boek niet gegeman de brug over kwam,
digitaliseerd was, zou ik het
Het dooide flink
een zeeofficier om zoo te
nooit gevonden hebben, zelfs
en
de
voetgangers
zien. Zij zag zijn lachend
niet als ik het in handen had gehad. Op het omslag staat: roglibberden meer, gezicht onder de blauwe,
met goud gegalonneerde
man van het Friesche volksledan dat zij liepen. uniformpet.
ven door T. Bokma. Die roman
Christine ziet, hoe de hulpis met de novelle van Ug. de
vaardige jongen de oude
Swarth en een jeugdverhaal
man met zijn handkar over
verschenen als eerste band in
de brug helpt. De goede
de Gezinsbibliotheek van uitgeverij Zomer & Keuning in Wageningen. verstaander voorvoelt, dat er iets moois
Een jaartal staat er niet in, maar het moet gaat opbloeien tussen de hulpvaardige jongen, een leerling-stuurman op de grote
begin 1943 geweest zijn.
Hoofdpersoon van ‘Nòch de vader nòch de vaart, en de ernstige Christine. Een paar dazoon’ is Christine van Meeteren van Maes- gen later is het zondag.
donck. Ze heeft een jongere zus, Jeannette. Ze voelt nòg de stemming van die ZondagVader is bankdirecteur. Het gezin Van morgen, toen ze, Jeannette en zij, over de
Meeteren woont aan de Prinsengracht. Het Keizersgracht liepen, om naar de kerk te
is in de winter van 1917. Christine is een gaan. Het vroor enkele graden en in de
gracht was het water-oppervlak hier en
meisje van achttien.
Zij zat in de hooge voorkamer te borduren. daar tot ijs gestold. De winterzon scheen
Boven speelde Jeannette quatre-mains met van over de topgevels der huizenrijen en
haar vriendin Marion. Af en toe stokte het weerkaatste in de hooge vensters van de
pianospel, waarna de meisjes de passage patriciërswoningen aan de overkant. Er
hing een ondefinieerbare, blije sfeer. Was
herhaalden tot zij goed klonk.
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het, omdat er nu geen vrachtwagens over spoedig nog eens, juffrouw…” Jeannette
de hobbelige kinderhoofdjes rammelden? hielp hem en noemde haar achternaam.
Slechts enkele voetgangers gingen over het “Mijnheer had ons eerst zijn naam kunnen
kleine steentjespad, langs de hardsteenen noemen, Jeannette”, wees Christine haar
stoepen. Ze kende ieder huis, maar die terecht en liet zòò hèm zijn verzuim voemorgen leek alles nieuw en zij zag het echt- len.
Amsterdamsche grachtbeeld in zijn eigen “U hebt gelijk!” stotterde hij verlegen. Ik
schoonheid. […]
meende zelfs een lichte blos op zijn wanOp dàt moment moet ’t geweest zijn, dat gen te bespeuren en had heimelijke pret.
ze met ’n schok hém zag aankomen in te- “Mag ik mij even voorstellen: Berend Wildgenovergestelde richting. Hij
schut!” en hij bracht de hand
hàd haar gezien, dat zag ze
aan de klep van zijn uniform“Wat ’n typische
aan heel zijn houding. Hij verpet.
snelde zijn pas en zijn gezicht
“Ik wensch U een goede
knul,
hè!”
lachte. Ze kon hem niet meer
morgen”, voegde hij er aan
ontloopen.
fluisterde Jeannette toe en legde de klemtoon op
Jeannette stootte haar aan.
het “goede”.
tegen me, toen ze “Wat ’n typische knul, hè!”
“Kijk eens, wie daar aankomt!” fluisterde ze, “o meid,
op de vaste plaat- fluisterde Jeannette tegen
wat éénig!” […]
me, toen ze op de vaste
sen in de bank
Hoe het zij, ze waren intusplaatsen in de bank achter
schen bij de Kerk gekomen.
de ouderlingen zaten.
achter
de
Christine stond stil en constaChristine zei er niet veel op
teerde: “We zijn er”. Ze zag,
terug.
ouderlingen
dat hij vragend opkeek, alsof
Ze had geen gòede morgen,
zaten.
hij wilde zeggen: “Wáár zijn
want haar gedachten dwaalwe?”
den telkens af.
“We kunnen nog wel even
De romance bloeit op. De
doorloopen! We zijn, geloof ’k, erg vroeg, gelieven gaan naar Artis, naar de muziek in
Christien,” bedelde Jeannette, maar Chris- het Vondelpark, naar het Kalfje. Maar vertine stak haar hand uit, om afscheid van schillen in stand en in geloof staan de verhem te nemen. Hij hield die even vast en kering in de weg. Christine maakt het uit,
zijn oogen poogden haar blik te vangen. tot haar eigen verdriet. Maar Berend kan
Toen monsterde hij het gebouw, waar ze haar niet vergeten en Christine hem niet.
vòòr stonden en zei: “Hé, is dit een kerk? Het is op een zondagmiddag in november
Ik ben er wel honderdmaal langs geloopen, 1918.
zonder dat het me ooit opgevallen is. Ja, nu Juist, toen ze heel sterk aan Berend dacht,
ik er beter op let… Het spijt me, dat we af- hoorde ze een fluitje en ontdekte hem aan
scheid moeten nemen. Misschien zie ik U de overkant. Zenuwachtig stond ze op.
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Wat moest ze nu verzinnen, om uit te gaan
zonder Jeannette?
“O ja, Ma”, zei ze en poogde haar stem
zoo gewoon mogelijk te doen klinken, “ik
ga weg. Ik zou met Jantine, U weet wel, dat
meisje van de Oratoriumvereeniging naar
een liturgische dienst in de Koepelkerk
gaan!” en ze maakte aanstalten, om zich te
kleeden.
“Zoo opeens?” vroeg Ma, “je weet anders,
dat ik er niet van houd, dat je zoo van kerk
tot kerk zwalkt. Je hoort thuis in de Keizersgrachtkerk! Enfin, de jeugd van tegenwoordig doet maar wat ze wil! Je bent anders
erg ongedurig tegenwoordig, Christine! Eh,
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Jeannette behoeft toch niet mee? Die kan
dan met haar ouders gaan, zooals ’t hòòrt
trouwens…” Ze had er niets op teruggezegd en was de deur uit gehold.
Hoe het verder ging met Christine en Berend? Ik kan verklappen dat het geen
sprookje is, het eindigt niet met “en ze leefden nog lang en gelukkig”. Van Ug. de
Swarth verscheen in 1944 in dagblad De
Zeeuw een feuilleton in 113 afleveringen
met de titel ‘Theol. Candidaat Paul van
Steenbergen’. Maar wie er schuilgaat achter dat merkwaardige pseudoniem heb ik
niet kunnen ontdekken.

De politieke barometer

Anna Verbeek

17 maart: kies je partij met behulp van de Politieke Barometer
Hoe weeg jij af op welke partij je stemt bij
de Verkiezingen voor de Tweede Kamer?
Ik lees niet alle partijprogramma’s. Hulp
komt van 11 vluchtelingenorganisaties. Zij
hebben de programma´s van de politieke
partijen gefileerd met betrekking op hun
standpunten over uitgeprocedeerde vluchtelingen, de zogenoemde ongedocumenteerden. Op de site www.kiesvoorongedocumenteerden.nl kunnen bezoekers de
standpunten van de politieke partijen in
één oogopslag bekijken en een actiemail
versturen aan een partij naar keuze. De bedenkers van de barometer vragen ook onze
hulp: als je favoriete partij er niet goed

afkomt, stel vragen aan de betreffende partij! Of informeer rechtstreeks bij een kamerlid! Tijdens het (zoom!!) debat over ongedocumenteerden dat plaats vond in De
Balie op 22 januari jl. toonde bijv. PvdA
kamerlid Attje Kuiken zich meer betrokken
bij de problematiek van ongedocumenteerden dan blijkt uit het programma van
de PvdA. Misschien goed om haar te laten
weten dat je veel van haar verwacht op dit
gebied…
Concreet: Lees de standpunten op de website. Stuur een partij een mail en vraag ze
de knelpunten aan te pakken. Stem op 17
maart!
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Bericht uit de Diakonie

Anna Verbeek

De decembermaand stond bij de diaconie een mooi kerstboeket en heb een gezellige
in het teken van de diverse Kerstacties. We middag bij hem aan de thee gezeten.
vonden het heel jammer dat de Kerstont- Het was een mooi staaltje diaconaal teammoetingen in de week voor Kerstmis niet work om de enveloppen samen te vullen,
door konden gaan. In plaats daarvan heb- met een heuse werklijn in de tuinzaal en
ben verschillende diakenen (en Albert mooie gesprekken bij de thee - en soms
Schalen, die in het organisatiecomité zat) met enige zoekwerk om goede stapels te
mensen die zich hadden aangemeld, thuis maken voor alle contactpersonen van het
opgezocht. Dat was ook erg leuk om te KGK-netwerk die hadden toegezegd de
doen!
pakketjes rond te brengen in
De grote actie was natuur‘hun’ wijk. Sommigen hadHet was even
lijk het kerstpakketje dat de
den aan het bezorgen een
bikkelen….
Maar
diaconie voor alle actieve
hele klus – we waren ontzetleden klaarmaakte. Over de
we hebben het met tend blij met alle medeweraanpak van de actie en de
king! Gelukkig hoorden we
elkaar met veel ple- van alle contactpersonen dat
inhoud van het pakketje
hadden we met Hanna van
ze veel positieve reacties krezier
gedaan
–
Dorssen overlegd. Spangen. Bij de voorbereiding had
nend of alle bestellingen op
diaconaal werk kan Hanna onder onze aandacht
tijd binnenkwamen! De
gebracht dat er een hele lijst
echt
heel
leuk
zijn!
mondkapjes hadden we in
leden van de KGK-gemeente
2 soorten: het rode kapje
is, die in het postcodegebied
‘houd moed- heb lief’ van
van de kerk wonen maar van
dominee/pionier Otto Grevink, en de wie we bijna niemand kennen. We beslomondkapjes in Afrikaanse prints gemaakt ten ook deze leden een kerstpakketje te bedoor Amsterdamse ongedocumenteerden, zorgen. Eigenlijk was dat een heel klasvia de hulporganisatie Here to support. Ze sieke ‘missionaire’ actie: de kerk laat van
waren enorm blij verrast met de bestelling zich horen en stuurt een kerstgroet aan onvan 250 stuks – niet eerder vertoond! Kees bekende buurtgenoten. We kregen als diavan Eunen maakte, hoewel hij eigenlijk conie bij de bezorging hulp van Julia Peluziek was, de sfeervolle voorkant van de pessy, Elies Boiten en van Henk Jan, onze
kaart: de Keizersgrachtkerk in de sneeuw- onvolprezen koster. Wel bijzonder om te
nacht, met kerstkabouter, sterren en den- zien dat er zoveel ‘slapende’ leden in de
nenboompjes op de trappen aan de gracht. binnenstad wonen – de Weteringschans
Om hem te bedanken ben ik de woensdag van Leidseplein tot Amstel; de buurten
voor Kerst bij hem op bezoek gegaan met rond de Utrechtsestraat; langs de Amstel tot
aan de Prins Hendrikkade, mooie locaties
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in oud Amsterdam achter Dam en Nieuwmarkt, en in de Jordaan. Het was even bikkelen…. Maar we hebben het met elkaar
met veel plezier gedaan – diaconaal werk
kan echt heel leuk zijn!
Tenslotte was er de Kerstactie om oploskoffie voor alle cliënten van de Voedselbank
Oud-West in te zamelen. De Voedselbank
liet weten dat we de cliënten daar een
enorm plezier mee konden doen. Jullie begonnen heel goed – grote potten zorgden
al snel voor volle kratten. Maar dat stagneerde natuurlijk toen de lockdown werd
aangescherpt. Gelukkig had een bekende
grootgrutter de week voor Kerst een bonuskorting op de koffie van de grootste oorspronkelijk Nederlandse koffiebrander: we
hebben een enorm partij besteld en kregen
nog een paar dozen cadeau - voor de
Voedselbank. Samen met de potten die in
de kerk waren aangeleverd kon ik een auto
vol oploskoffie afleveren bij het uitgiftepunt onder de parkeergarage in de Marnixstraat. De vrijwilligers daar hebben ons de

hemel in geprezen… Leuk om te zien hoe
ze daar aan het werk zijn. Het was ook een
voorproefje van hoe de diaconie de inzameling voor de Voedselbank na de lockdown wil gaan inrichten: niet meer datgene wat jou toevallig voor handen komt
(t/m de restanten van het kerstpakket), maar
heel gericht per periode één type product
inzamelen waarvan de Voedselbank aangeeft dat het een belangrijke aanvulling is
op de wekelijkse voedselpakketten – of in
de schappen van de sociale kruidenier.
Het wachten is kortom op betere tijden
zonder lock down – die zullen vast en zeker komen! Het lied van Oosterhuis waarmee ik, bij wijze van verlate nieuwjaarsgroet, de Nieuwsbrief van de Taakgroep
Vluchtelingen opende, geef ik graag ook
aan jullie door:
Boom je stam was koud en bloot
in de winter leek je dood.
Komt de zomer vuur en vlam
bloeien rozen aan je stam.
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Groene Blaadjes

Fred Tuinder

Het verhaal achter ons voedsel – In gesprek met boeren
Waar komt ons voedsel vandaan? Waar is ploegen, een uitgekiend vruchtwisselingsgroente die in de schappen van de super- systeem, alleen bemesten met compost en
markt ligt geoogst? En waar lopen de stikstofbindende gewassen.
koeien, waarvan we de melk vinden in de
koelvitrine? En hoe is die groente ver- Een klimaatbewust melkveebedrijf
bouwd? Zijn daar bestrijdingsmiddelen Roos en Fraukje Roeleveld wonen op
aan te pas gekomen? En de melk, hoeveel melkveebedrijf Erve Hasman in Beuninkrachtvoer is daar aan te pas gekomen en gen in Twente. De dieren grazen buiten als
hoe leven de koeien? Deze vragen stellen het kan en eten eigen verbouwd voer, er is
we ons steeds vaker. Ook
géén melkrobot, het bedrijf
omdat we regelmatig in de
wekt eigen stroom op via
We
willen
een
krant lezen dat de agrarische
een biovergistingsinstallatie
sector voor veel CO2- en
en zonnepanelen en er is
zoveel mogelijk
stikstofuitstoot verantwoorveel aandacht voor integragesloten
delijk is, vervuilend en weitie van het bedrijf in de nanig duurzaam is en een betuur.
energiecirkel door
dreiging voor de biodiversiteit. Reden om in gesprek te
Wat is duurzame landbouw
het benutten van
gaan met een paar boeren die
en veeteelt?
alles wat we
juist proberen om zo duurOp beide bedrijven staat
zaam mogelijk te werken en
duurzaamheid voorop. Zij
produceren
hun verhaal te horen. Ongehet op verschillende manieveer 20 Keizersgrachters ginren. Het melkveebedrijf in
gen op 10 december met hen
Beuningen is, zoals dat in
in gesprek via een ZOOM-bijeenkomst.
landbouwtermen heet een ‘gangbaar’ bedrijf maar wel één dat zich volledig richt
Biodynamische akkerbouw
op het sluiten van de kringloop.
Joost van Strien heeft een akkerbouwbe- Fraukje/Roos: we willen een zoveel mogedrijf, Zonnegoed in Ens in de Noordoost- lijk gesloten energiecirkel door het benutpolder. Hij verbouwt daar op biodynami- ten van alles wat we produceren.
sche wijze onder andere pompoen, peen, Het akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolpastinaak, spelt, uien, rode biet en aardap- der is stikstof- en CO2 neutraal en werkt
pelen. Hij vertelt over zijn uitgangspunten: volgens de biodynamische inzichten aan
de bodemvruchtbaarheid staat voorop. Dat verbetering van de grond. Joost: ik wil de
betekent: geen bestrijdingsmiddelen, niet bodem beter achterlaten dan toen ik
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begon, met meer leven en een grotere biodiversiteit en dus vruchtbaarder.
Beide bedrijven steken veel energie in verduurzaming, het verhogen van de biodiversiteit en klimaatneutraal produceren.
Voorbeeldfunctie
Zowel Erve Hasman als Zonnegoed wil een
voorbeeldfunctie vervullen voor andere
bedrijven. Ze hebben zich daarvoor aangesloten bij verschillende organisaties die
boeren adviseren bij het verduurzamen
van hun bedrijf en ze staan open voor excursies en educatieve projecten. Het is
voor boeren namelijk niet makkelijk om te
verduurzamen. De investeringen zijn groot
bij een onzekere toekomstverwachting.
Goede voorbeelden en voortrekkers zijn
hard
nodig.
Joost werkt daarvoor ook samen met landbouwwetenschappers. Bijvoorbeeld om de
opbrengst van biologisch of biodynamisch
verbouwd voedsel te vergelijken met

‘gangbaar’ verbouwde gewassen. (De opbrengst van biodynamische gewassen is
niet groter maar de voedingswaarde is over
het algemeen wel hoger). Of onderzoek
naar het verschil tussen bemesten met dierlijke en plantaardige mest. (Bij plantaardige mest neemt de voedselkwaliteit toe en
de bodem wordt beter).
Wat kun je als consument doen?
Beide bedrijven willen graag laten zien hoe
ze werken. Zowel Joost als Fraukje en Roos
ontvangen regelmatig gasten en geven
rondleidingen. Fraukje: we maken de
drempel zo laag mogelijk, iedereen mag bij
ons rondkijken. We hebben een website en
een Facebookpagina. Joost heeft weinig
band met de afnemers van zijn producten
omdat dat meest via de tussenhandel loopt.
Hij probeert wel zijn verhaal zoveel mogelijk te vertellen. Wat hem betreft zou dat
verhaal ook in de winkels terecht moeten
komen zodat de teler 'bekend' wordt bij
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consument. Met meer informatie kunnen
bewuster kiezen voor producten die op een
klimaatvriendelijke manier geteeld zijn.
Akkerranden, Stichting Broez
Fraukje en Roos hebben kortgeleden de
stichting Broez opgericht die zich inzet
voor biodiversiteit door het beplanten van
akkerranden. Het idee hierachter is dat begroeide akkerranden de biodiversiteit vergroten. Op die manier worden akkers meer
in het landschap geïntegreerd. Iedereen
kan doneren en boeren kunnen subsidie
aanvragen voor het beplanten van hun akkerranden.
Voedselbos
Joost is momenteel bezig met het voorbereiden van de aanleg van een voedselbos
op zijn land. Een voedselbos is een vorm
van
voedselproductie
waarbij
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verschillende gewassen (fruit, noten, bessen) van verschillend karakter bij elkaar
worden aangeplant. Het is een gelaagde
bebouwing die niet op de traditionele manier wordt bewerkt. Het bos vormt in zichzelf een ecosysteem met veel biodiversiteit. Zowel Joost als Fraukje en Roos nodigen ons van harte uit om eens een kijkje te
komen nemen op hun bedrijf. Zodra het
weer kan, komen we daar graag op terug!
Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan op
de websites en Facebookpagina’s.
www.zonnegoed.nl
https://facebook.com/zonnegoed/
www.hasman.nl
https://m.facebook.com/hasmanlandbouwbedrijf/
www.broez.nl
https://m.facebook.com/BroezTwente/

Groene Blaadjes (2) Compostbakken

Christien Visch

Hoe maken we onze kerk nog ‘Groener’?
De Keizersgrachtkerk is een ‘Groene een totaal van rond de € 200,-. Paul stelt
Kerk’ en daarom bedenken we steeds voor om ze in de kerktuin te plaatsen waar
nieuwe projecten om onze kerk nog ‘Groe- nu de open composthoop is, naast het gener’ te maken. Naar aanleiding van de reedschapshokje. We hopen dat velen dit
twee diensten ‘Verbonden met al wat leeft’ een goed plan vinden en eraan mee willen
heeft de voorbereidingsgroep samen met betalen. U mag uw bijdrage storten op de
de ‘Klimaat- en Geloofgroep’ bedacht om rekening van de diaconie NL25 INGB
compostvaten aan te schaf0000 870727 t.n.v. Diaconie
fen voor de KeizersgrachtKeizersgrachtkerk
AmsterEr
is
namelijk
steeds
kerk. Er is namelijk steeds
dam . Graag erbij vermelden
een behoorlijke hoeveeldat het voor de ‘Groene Kerk’
een behoorlijke
heid goed groenafval dat tot
is.
hoeveelheid goed
compost gemaakt kan worAls er meer geld binnenkomt
den. Dat bestaat uit o.a.
dan reserveren we dit voor
groenafval
dat
tot
bladafval en groenteresten
ons volgende project om
en koffieprut uit de keuken.
onze kerk nog Groener te
compost gemaakt
Paul Vlaanderen, die deel
maken. Bijvoorbeeld door
kan
worden.
uit maakt van de groep,
gerecycled wc-papier en
heeft zelf een compostvat
keukenrollen te gaan gebruidat hem prima bevalt. Hij
ken. We weten echter nog
volgt de natte methode:
niet of dit haalbaar is omdat
vochtig houden en van onderen uitschep- deze kosten iedere maand terugkomen.
pen. Dit geeft geen stankoverlast, de buren
hebben er geen last van. Er zijn veel wor- Heeft u een goed idee voor de Groene
men en de compost is goed voor de tuin.
Kerk? Laat het ons weten!
Paul heeft zich verdiept in de aanschaf van U bent trouwens ook van harte welkom om
de vaten. Het idee is om twee compostva- mee te doen met onze groep. Zie voor
ten te kopen van 280 liter, 1 meter hoog en meer informatie de website van de Keizers80 cm in doorsnee van het merk grachtkerk
https://www.keizersgrachtAXO (https://haxo.nl/compostvat-groen/ )
kerk.nl/activiteiten/klimaatgroep
De kosten zijn € 75,- per stuk. Daar komen nog kleine compostemmertjes en
transportkosten bij zodat we uitkomen op
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Pasen 2021

Anja Scheffer

Nachtblauw nevelt weg in lila
Rozerood, steeds hoger aan de horizon…
Een nieuwe dag.
Een nieuw bestaan?
Leven na de dood?
Marijke de Bruijne

Ik zocht je
en ik vond je niet.
Je ging
en liet mij achter.
Waar ben je?
Ken je mijn verdriet,
mijn liefde,
mijn verwachten?
Margreet Spoelstra

Wat nou als alles er toe doet?
Zijn wij hier dan toch voor niets geweest?
Ik weet allang niet meer
Maar dat is precies genoeg
Alles is gezegend
Misschien komt alles goed
En alles heeft een reden
Al weet ik vaak niet hoe
Ik weet niet wat we doen
Het lijkt genoeg
Typhoon&Freez

When day comes, we step out of the shade, aflame
and unafraid.
The new dawn blooms as we free it.
For there is always light,
if only we’re brave enough to see it.
If only we’re brave enough to be it.
Amanda Gorman
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Zomaar wat teksten die ik mooi vind en die
bij Pasen passen. Deze ga ik misschien inbrengen in de voorbereidingsgroep van Pasen, waar ik de coördinator van ben.
Ik hoop dan dat we met een groepje mensen een mooie, vrolijke dienst gaan maken
voor Pasen met veel muziek, mooie beelden en teksten. Waar dan deze teksten in
terug kunnen komen of niet… Alles ligt
nog open, binnen de kaders van het Paasverhaal, want daar ontkomen we
niet aan. ☺
Heb jij ideeën voor de Paasmorgendienst
en heb je zin om mee te doen met de voorbereidingsgroep voor Pasen? We gaan dit
online doen en starten ergens in februari.

Robert Jan Nijland is de theologische begeleider en Fred Tuinder is de muziekbegeleider van deze voorbereidingsgroep.
In een paar online bijeenkomsten bespreken we met elkaar wat we beleven aan Pasen, wat Pasen in 2021 bijzonder maakt,
hoe we een en ander willen vormgeven en
wat we allemaal voor ideeën hebben voor
een mooie dienst.
Als je mee wil doen, kun je mij mailen.
Dan neem ik daarna contact met je op voor
het vervolg.
Anja Scheffer – Coördinator Voorbereidingsgroep

Amanda Gorman bij de inauguratie van president Joe Biden
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Zaai een lied

Diederick Koornstra

De Profundis
Hadden wij nimmer nog zwanen gezien,
zòuden wij hen op het water ontwaren,
o, wij zouden van vreugde vervarenlachen en schreien misschien.
Hadden wij nimmer nog zwanen gezien,
vlogen zij òver met ruisende slagen,
o, wij zouden dit duister verjageneindelijk bevrijd zijn misschien.
Ida Gerhardt (1905-1997)
Door Mariette Harinck prachtig op muziek
gezet is dit één van mijn lievelingsliederen
uit de bundel `Als daar muziek voor is` van
het Nieuw Liedfonds, liederen op tekst van
vrouwen. Het gaat over de kracht van de
verwondering, dat iets ons raakt, ontroert.
Een zekere kinderlijke ontvankelijkheid is
daarvoor nodig, die zo vaak wordt overschaduwd door cynisme, materialisme, realisme en onverschilligheid. Geconfronteerd met de schoonheid van de natuur
kunnen we weer dichterbij die ontvankelijkheid komen, of wanneer je in het buitenland reist waar je oog valt op de dingen
die anders zijn dan thuis. Als gevolg van de
coronamaatregelen zie je veel mensen de
natuur dichtbij opnieuw ontdekken, zoals
mijn schoonouders die bijna hartstochtelijk meeleefden met de zwanen en de nijlganzen die ze op hun dagelijkse tochtje
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rondom huis tegenkwamen: het nestelen,
de jongen, hoe ze opgroeiden, uitvlogen.
En het is net zo in onze relaties, dat je elkaar weer met nieuwe ogen bekijkt, en je
verwondert. Zolang we de verwondering
blijven koesteren komt het wel goed, komen we alles weer te boven, gaan we lachen, huilen misschien, gaan we het duister verjagen, de vrijheid tegemoet. De melodie van Harinck helpt om dit visioen voor
ons te zien. Niet de onbewogen gang van
de zwanen in een rimpelloze vijver beeldt
ze uit, maar eerder het opstijgen van een
groep zwanen, eerst nog het moeizame,
bijna onmogelijke loskomen, laag boven
het water. Dan met iedere krachtige vleugelslag hoger en hoger, totdat je vergeet dat
er moeiten zijn, en je je aan jezelf ontworstelt.

Kunst in de Keizersgrachtkerk
Al sinds januari 2004, na de renovatie van
de Tuinzaal dus al gedurende 17 jaar,
verzorgen Jan Boudewijn en ik de
aankleding van de muren van de Tuinzaal.
We kwamen met het idee om steeds
gedurende
een
aantal
maanden
kunstenaars de gelegenheid te geven om
gratis in de Tuinzaal te exposeren. Het is
altijd weer een verrassing wat er
aangeboden wordt. Tot nu toe zijn er al 57
exposities geweest, van gemeenteleden,
van
familie
en
vrienden
van
gemeenteleden en van kunstenaars die via
de website van de KgK binnen kwamen.
We hebben gedurende het komende jaar
nog afspraken, het concept werkt nog
steeds.
Jan Boudewijn heeft aangegeven om,
wegens verhuizing naar Kampen, per 1
januari te stoppen. We willen hem heel
hartelijk danken voor zijn inzet om de
Tuinzaal
een
mooie,
gezellige,
afwisselende ruimte te laten zijn.
Ik ben heel blij dat Fieke en Bert zich
aangemeld hebben om de kunstcommissie

Agnes Vlaanderen-Jansen

aan te vullen en stel ze hieronder aan u
voor.
Fieke is bijna klaar met haar bachelor
kunstgeschiedenis, met een focus op
hedendaagse kunst en een minor in
modestudies. Ze vindt het ontzettend leuk
om haar passie voor kunst in de praktijk te
brengen en kijk er naar uit meer te leren
over exposeren en lokale kunstenaars.
Bert is materieschilder. Hij schildert met
allerlei materialen zoals cement, klei, verf,
etc.. Bert geeft ook les in zijn atelier,
waarbij cursisten d.m.v. allerlei technieken
en oefeningen samen met hem op zoek
gaan naar hun eigen authentieke beeldtaal.
Zie
meer
van
Bert
op
www.materieschilderen.nl.
Mocht u of iemand in uw omgeving weten
die graag in de Tuinzaal zou willen
exposeren, neem dan contact op met één
van onderstaande mensen.
Agnes Vlaanderen-Jansen
Bert Janssen
Fieke Tuinder
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Geweldloze communicatie

Rudolf van der Heide

Hoe geweldloze communicatie mijn leven heeft veranderd.
Ik ben eigenlijk mijn hele leven al op zoek Het boek beschrijft allerlei zeer herkenbare
geweest, op zoek naar... wat eigenlijk? Er vormen van niet-empathische communicaontbrak altijd iets essentieels. Diepgang, tie, en zijn stelling is dat die ons van elkaar
werkelijk contact, compassie zou ik nu zeg- vervreemden, zoals: Ongevraagd adviseren,
gen. Empathisch contact.
oordelen (vooral mezelf), verhalen overneVier jaar geleden maakte ik kennis met ge- men, generaliseren, bagatelliseren (de ander
weldloze communicatie en
wijzen op dat hij het ook op
dat heeft heel veel voor mij
een andere volgens mij realisveranderd. Ik had iets gelezen
tischere manier kan bekijken),
Geweldloze
over empathische communianalyseren, maar vaak zelfs de
communicatie,
ook
catie wat me diep raakte en
manier waarop wij elkaar
inspireerde en dat vervolgens vaak verbindende of troosten en proberen te steuin de praktijk gebracht.
nen.
compassievolle
Maar… het werkte totaal niet.
Ik herkende het heel goed bij
Het leek soms zelf averechts
mezelf en wist ook hoe vervecommunicatie gete werken. Een coach advilend ik het zelf vond. En het
seerde me om eens Geweld- noemd, gaat uit van inspireerde me om ermee aan
loze Communicatie van Marde slag te gaan. Dat was beintentie
tot
shall Rosenberg te lezen. Ik
paald niet eenvoudig. Zeker in
werd direct gegrepen door het
het begin leidde dat vaak tot
verbinding
boek. Eindelijk een praktische
stilte. Ik zag dat ik het anders
handleiding hoe empathische
wilde, maar kon het gewoon
communicatie
eruit
kan
zien. nog niet in het moment. Om jezelf toe te
staan iets radicaals nieuws te leren heb je
Vergeving en compassie
veel zelf-empathie en zelf-vergeving nodig.
Ik heb altijd geworsteld met de begrippen Een van de eerste lessen uit het boek.
vergeving uit het Christendom en compassie
uit het Boeddhisme. Als abstract begrip Geweldloze communicatie, ook vaak versnapte ik ze wel, maar hoe doe je het dan in bindende of compassievolle communicatie
de praktijk? Wie vergeef je, wat vergeef je? genoemd, gaat uit van intentie tot verbinCompassie met wat? En betekent vergeving ding, van verbinding met wat er werkelijk
en compassie dat je het gedrag van de ander, leeft, bij mezelf en bij de ander. En het beof nog moeilijker, van jezelf goedkeurt? Het langrijkste is om daarmee contact te maken.
boek over Geweldloze communicatie nam Met mijn gevoelens en behoeften. Gevoeme mee in de praktijk en gaf de belofte van lens die wijzen de weg naar je behoeften,
een andere wereld.
dus naar wat werkelijk belangrijk is, naar je
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levensenergie zoals Marshall Rosenberg het
noemt.

vervolgens wat loze complimenten gaat
spreken.
Ik voer tegenwoordig gesprekken van een
Kinderen die vragen, worden overgeslagen
uur waarin ik alleen af en toe uitspreek welk
Het was het begin van een serie radicale les- gevoel en behoefte ik herken bij de ander.
sen, die ik helaas niet eerder had geleerd. En in zo’n gesprek gebeuren wonderen en
Een paar voorbeelden. Ik heb zelf de verant- lossen hopeloze problemen zich vanzelf op.
woordelijkheid om duidelijk te zijn in wat ik Alleen maar door aandacht en aanwezignodig heb, in plaats van te denken (te hopen, heid.
te verwachten) dat een ander mij kan geven Geweldloze communicatie is voor mij in eswat ik zelf niet onderken. Velen van ons zijn sentie een manier van leven. Vanuit de wens
opgegroeid met kinderen die
om verbinding te maken. Om verHet is geen
vragen, worden overgeslagen.
schillen te accepteren. Om te acGeweldloze communicatie
cepteren dat iedereen (inclusief ikeenvoudige
zegt het omgekeerde. Alleen
zelf) redenen heeft om dingen te
als je durft te vragen, heb je de
doen. En dat het waardevol is om
weg,
kans dat je krijgt wat je nodig
te begrijpen wat die reden is, hoe
en het blijft nog “slecht” of “stom” het ook is wat
hebt. Met de nuance dat het
alleen werkt als je ook een
die ander doet, of wat ik zelf doe.
steeds
NEE accepteert en je dus geen
Dit is voor mij een mooie manier
uitdagend
eisen stelt.
om naar de wereld en naar elkaar
Als ik mijzelf niet laat zien,
te kijken. Dit is ook een waardeomdat ik denk dat ik daar een ander niet volle manier om mezelf te leren vergeven,
mee lastig mag vallen, dan geef ik ons alle- en voor mij inmiddels een dagelijks ritueel.
bei niet de kans om onszelf te zijn, om ons- Het is geen eenvoudige weg, en het blijft
zelf echt helemaal te laten zien, en dus om nog steeds uitdagend. Voor mij is het een
voluit te leven. Omgekeerd: Als ik mijn weg en een methode die mij meer verbinkwetsbaarheid laat zien, dan krijgt de ander ding geeft, meer contact met mijn gevoel,
die ruimte ook. Je kunt niet empathisch bij meer gemoedsrust, meer ruimte voor
een ander zijn, als je niet empathisch bij je- nieuwsgierigheid en meer authenticiteit.
zelf kunt zijn.
Sinds deze zomer geef ik ook regelmatig een
Ik erkende vaak de pijn en behoefte van de workshop geweldloze communicatie, omander niet, omdat ik dacht dat ik daarmee dat ik graag wil delen wat geweldloze combeloofde dat ik er wat aan zou doen. Ik heb municatie voor mij is gaan betekenen en
geleerd dat het zo waardevol is als iemand misschien ook voor jou. Deze workshop wil
tegen je zegt: Ik zie hoe belangrijk het voor ik ook graag aanbieden in de keizersgrachtje is om erkenning en waardering te krijgen. kerk. Het is nog even onduidelijk wanneer
En niet uit schuldgevoel of verlegenheid dat weer kan, want ik wil de cursus alleen
met persoonlijk contact geven.
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