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Van de redactie

Erzsebet Oosterveld

Een jaar geleden schreef ik voor de paaseditie van de KidS het redactioneel. We zaten in
lockdown, maar dachten met de zomer toch wel weer terug naar het ‘oude normaal’ te
zijn. Inmiddels zijn we een jaar en een tweede lockdown verder en het ‘oude normaal’
laat op zich wachten, als het überhaupt helemaal terugkomt.
Desalniettemin zit er veel vernieuwing in de lucht, Pasen staat immers voor de deur. Er
zijn verkiezingen geweest, onder andere in onze kerk. De werkgroep KGK 2030 zit vol
dromen en wensdoelen voor onze gemeente en de klimaat- en geloofgroep levert zaadjes
voor nieuw leven in de tuin, om te beginnen met de tuinkers in deze editie.
Aan de grootste vernieuwing wordt nog druk gewerkt, de zoektocht naar een nieuwe
predikant voor onze gemeente. In deze editie komt de beroepingscommissie uitgebreid
aan het woord. De leden van de commissie stellen zich voor, de profielen van de Keizersgrachtkerk en de predikant worden beschreven en werkwijze van de commissie
wordt toegelicht. Het eerste zaadje voor een nieuwe predikant is gepland. We zullen
ongetwijfeld ook in de komende edities nog veel van ze horen en lezen. We wensen de
commissie veel wijsheid in hun zoektocht naar de nieuwe predikant van de Keizersgrachtkerk.

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. 344 verschijnt op zondag 9 mei (kopijdatum woensdag 28 april 2021)
KidS nr. 345 verschijnt op zondag 4 juli (kopijdatum woensdag 23 juni 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

28-3-2021

Inspiratie uit de kunst

Wessel Stoker

1-4-2021

19:30 uur Witte donderdag

2-4-2021

20:00 uur Goede vrijdag

Hanna van Dorssen

3-4-2021

21:00 uur Paasavond

Hanna van Dorssen

4-4-2021

Pasen

Robert Jan Nijland

11-4-2021

Helden uit je jeugd

Daan Savert

18-4-2021

Losse dienst

Greteke de Vries

25-4-2021

Songs in the key of life

Pete Pronk

2-5-2021

Oorlog en bevrijding

Robert Jan Nijland

9-5-2021

Oorlog en bevrijding

Hanna van Dorssen

16-5-2021

Hemelvaart

Robert Jan Nijland

23-5-2021

Pinksteren

Jan Krans

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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Op weg naar Pasen

Robert Jan Nijland

We staan weer aan de vooravond van de die wachtend waren, machteloos, niet westille week en Pasen. Vorig jaar werd ik ge- tend waar op te hopen, overweldigd door
troffen door dit schilderij (zie volgende pa- dit alles. God is in al die facetten te vinden.
gina), dat ik sindsdien al het hele jaar in ge- In elk persoon en in elk leven. Bij jou en
dachten meedraag. Het is geschilderd door bij mij. Alleen samen kunnen we dat echt
de Poolse Jesuit, filosoof en kunstenaar begrijpen, alleen samen kunnen we ons
Vyacheslav Okun, en kreeg de naam een beeld van God vormen.
Goede Vrijdag 2020. Wie had een jaar ge- Het schilderij raakt me omdat het lichaam
leden kunnen bedenken dat
van Jezus hier gebroken is.
het ook voor 2021 nog van
Het lichaam van Christus is
toepassing kon zijn. De God is in al die facet- vaak het beeld van de kerk,
Britse theoloog Sam Wells
ten te vinden. In elk maar afgelopen jaar misnoemt het een trinitarisch
schien evenzeer het beeld
werk. Hij schrijft: Jezus in
voor de samenleving. Maar
persoon en in elk
het centrum, voorgesteld als
bij dit gebroken lichaam
leven.
Alleen
samen
persoon die lijdt aan een vihoort automatisch ook het
rus, op rand van leven en
kunnen we dat echt verhaal van Pasen. Het is
dood. De Heilige Geest
dat vooruitzicht dat we
begrijpen, alleen
kunnen we voor ons zien in
voor ons kunnen houden.
het medische personeel, zij
We verlangen naar een
samen kunnen we
die reageren met dedicatie
nieuw begin en nieuwe
en doelgerichtheid. Zij zijn
kansen, naar de nieuwe
ons een beeld van
het gezicht van zorgdragen
werkelijkheid die realiteit
God
vormen.
en steun. God de ouderfigaat worden. Het oude
guur is misschien moeilijker
wordt vernieuwd.
waar te nemen – waar is zij?
Met onze paasdienst hopen
Misschien in de wachtruimte, zoekende we daarover na te denken, hoe gaat de wehoe om te gaan met het niet-weten en niet- reld er na corona uitzien? Welke dingen
mogen aanzien van haar zoon van aange- zullen worden vernieuwd? Ik hoop oprecht
zicht tot aangezicht.
dat Pasen een keerpunt wordt, dat die
Afgelopen jaren hebben we overal die rol- nieuwe werkelijkheid, het leven met meer
len ergens kunnen zien. Zij die leden door vrijheid (en veiligheid) in de nabije toecorona, aan de angst om ziek te worden of komst ligt. Maar tot die tijd blijven we verjuist door de maatregelen die is veilig bonden. Zoeken we naar nieuwe en ook
moesten houden. Zij die actief waren om vertrouwde wegen. Zetten we onze ongete redden, verlossen, onderhouden en het kende creativiteit in om telkens weer verherdenken van onze werkelijkheid. En zij bonden en geïnspireerd te blijven. Wat ben
5

ik trots op hoe we dat afgelopen jaar hebben gedaan, en hoe heb ik mij mede door
de Keizersgrachtkerk gedragen gevoeld,
want ook ik vond het vaak moeilijk. Maar
de kerk bleef doorgaan, dat maakte telkens
weer dat Gods aanwezigheid even kon
doorschijnen in onze week en onze levens.
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De creativiteit waarin vele voorbereiders
de diensten vormgaven, nieuwe vormen
voor muziek en beeld, verhalen die gedeeld werden. Het tilde me op, elke week
weer. En daarmee was Pasen misschien
elke week al even zichtbaar.

De Stille Week
In de dagen die voorafgaan aan het feest
van de opstanding vertellen we elkaar verhalen over onze angsten, over bedreigingen en verraad. Op een wonderlijke manier worden zo tegelijkertijd de contouren
van een tegenbeeld geschilderd: de droom
van het beloofde land van melk en honing.
Door het donker naar het licht, dat is de
weg waartoe de liturgie van de christelijke
kerk ons uitnodigt. Het lijden van Jezus is
daarbij de leidraad.
Witte Donderdag
Op Witte Donderdag 1 april beginnen we
om 19.30 uur. Het thema is: ‘Uittocht’. Met
de Joodse seidermaaltijd als inspiratie proberen we aan de hand van ingrediënten de
smaken van onderdrukking en knechting te
proeven.
Als u met ons mee wilt doen, leg dan thuis
op een schaal het volgende klaar:
•
•
•
•

Matses of een cracker
Iets bitters, bijvoorbeeld een radijsje
Iets zuurs, bijvoorbeeld een augurk
Een bloembolletje (bijvoorbeeld uit
een uitgebloeid bakje dat je nog
hebt staan)
• Een paar snufjes zout
Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag 2 april beginnen we om
20.00 uur. Het thema is: ‘Door het donker’.
Aan de hand van de zeven kruiswoorden
van Jezus proberen we zijn weg mee te lopen. De uitspraken komen uit alle vier de
evangeliën. Het mediteren op de zeven

Henk Enserink
kruiswoorden is een traditie die al stamt uit
de twaalfde eeuw. Wij sluiten aan bij die
oude traditie in een dienst waarin de muziek ons bij de hand neemt.
We gaan namelijk luisteren naar het eerste
deel van de Derde Symfonie van Gorécki,
de “Symphony of Sorrowful Songs”. Tijdens een lange spanningsopbouw kunnen
we reflecteren op de kruiswoorden, waardoor ze ons nog meer kunnen raken.
Daarna volgt het indrukwekkende Stabat
Mater, op een Poolse tekst uit de 15de
eeuw.
Paasnacht
Op zaterdagavond 3 april vieren we de
Paasnacht. Het thema is ‘Naar het licht’.
We beginnen om 21.00 uur letterlijk in het
duister. We zien uit naar het licht dat binnengebracht wordt. Licht dat de wereld in
gaat en dat we delen met elkaar. Zet
daarom van tevoren een kaarsje klaar dat
nog niet brandt.
Al vanaf het begin van het christendom
worden in deze nacht mensen gedoopt, die
zich hierop in de veertig dagen voor Pasen
hebben voorbereid. Naast het licht is
daarom ook het water in het doopvont een
symbool in de dienst. Er zijn in deze nacht
geen dopelingen maar Corina Leegwater
zal als voorzitter van de beroepingscommissie bevestigd worden in het ambt.
De voorbereidingsgroep van de Stille
Week bestaat uit Marcel Hetsen, Daan
Schut, Hanna van Dorssen. Diederick
Koornstra en Henk Ens.
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Uit de Wijkraad en Moderamen

Berendien Bos

Zijn jullie pannen nog heel of deden jullie Amsterdam en de landelijke kerk zijn geop een andere manier alarm tijdens het Kli- adviseerd. Ook dit voorstel werd aangenomaatalarm? Mooi werk van de klimaat&ge- men.
loofgroep in onze gemeente: samen op- In een extra vergadering op 1 maart is betrekkend in een brede groep geloofsge- sloten dat iets meer bezoekers (10) de
meenschappen om een heel weekend veel dienst in de kerk kunnen bijwonen en dat
lawaai en tamtam te maken voor het kli- twee mensen als voorzangers (de) liederen
maat.
kunnen zingen in de dienst. Meer informaEen paar dagen later konden we opnieuw tie hierover is te vinden op de website.
onze stem verheffen, voor de landelijke De wijkraad heeft op de vergadering in feverkiezingen. Een deel van
bruari ook de 12 mensen (9
ons deed dat in de Keizersleden en 3 adviseurs) gekoWaar
de
één
begint,
grachtkerk, één van de stemzen voor de beroepingscomlokalen in Amsterdam. Ook stopt een ander. Na missie. Het voorbereidende
een manier om Amsterdamwerk werd gedaan door Anje
mers te laten kennismaken zo’n 2,5 jaar stop ik van der Heide, Marjolijn
met dit mooie gebouw aan
Nanninga, Martine Koedijk
namelijk als scriba
de gracht. Zoals altijd werd
en Ineke Visser. Zij kregen
dit in goede banen geleid
een flinke rij namen uit de
van de gemeente.
door Henk Jan Bustraan en
gemeente voorgesteld. Hun
mensen uit onze gemeente.
voorstel is zonder wijziginOp de vergadering van 25 fegen overgenomen.
bruari heeft de wijkraad het voorstel over- Corina Leegwater is voorzitter van de begenomen van coördinator Veilige Kerk (en roepingscommissie en wordt in ieder geval
wijkraadslid) Ada Westeneng om aan de in de periode van de beroepingsproces lid
leden van de wijkraad, de leden van de di- van de wijkraad. Ze wordt als ambtsdrager
aconie en de mensen die met de kinderen bevestigd tijdens de viering op Stille Zaterwerken te vragen om een Verklaring Om- dag van 3 april door Hanna van Dorssen.
trent Gedrag aan te vragen. Wijkraadsle- Waar de één begint, stopt een ander. Na
den worden als eerste benaderd.
zo’n 2,5 jaar stop ik namelijk als scriba van
Tienerwerker Roos Fountain en jongeren- de gemeente. Dat is eerder dan ik had gewerker Robert Jan Nijland vroegen toe- wild, want op zichzelf ‘tekende’ ik in sepstemming voor activiteiten van de kinder- tember 2018 voor vier jaar als ambtsdracatechese en de Tienergroep in het kerkge- ger. Maar dit type bestuurlijk vrijwilligersbouw. Dit is in lijn met de verruimde mo- werk en 100% thuiswerken begrensden
gelijkheden die vanuit de Protestantse Kerk
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mijn dagen tot iets te veel ‘beeldscherm’ en
iets te veel ‘kerk’ (ja dat kan…).
In de wijkraadsvergadering van februari
ben ik met bloemen en een boek via zoom
‘uitgezwaaid’ door de wijkraad. En Ineke
onthulde op de drempel van vertrek het
aantal mails waarop ik hen had ‘getrakteerd’. Misschien kwam dit door de ‘zendeling’ in mij, maar ik wijd het toch voor

75% aan corona… Ik daag jullie uit tot een
gokje over het aantal. De winnaar maakt
kans op in ieder geval of ten hoogste (naar
eigen keuze) één mail van mij.
Wil je weten wat het werk als scriba inhoudt en wat het leuk maakt, neem dan
vrijblijvend contact met mij of iemand van
de wijkraad op. Dat kan via scriba@keizersgrachtkerk.nl
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De werkwijze van de beroepingscommissie

Ineke Visser-Luirink

We hebben een beroepingscommissie (BC) en kregen al enthousiaste reacties!
Hoe is deze tot stand gekomen? Wij (de voorbereidende beroepingscommissie (VBC),
bestaande uit Anje van der Heide, Marjolijn Nanninga, Martine Koedijk en Ineke Visser,
zochten een voorzitter en mensen die passen bij:
- de ontwikkellijnen zoals die uit het KGK 2030 proces naar voren zijn gekomen
en
- de vijf ‘poten’ die in de gemeentepeiling met behulp van de mentimeter het
meest werden genoemd.
A ontmoeting
B diversiteit
C creatieve diensten
D maatschappelijk
1 verhalenverteller/theologisch verdieping
2 Pastoraal
3 KGK 2030
4 Voorbereiding diensten
5 Jongeren
Voorzitter
Bij elk aandachtspunt heeft de VBC twee of drie kandidaten voor de BC voorgesteld aan
de wijkraad. De wijkraad kon met al deze namen instemmen. Daarop heeft de VBC de
kandidaten gevraagd of zij in principe in de beroepingscommissie zouden willen plaatsnemen. Een groot aantal van hen zei volmondig ja, een paar zei ja, tenzij iemand anders
graag wil of geschikter is. Een enkeling wilde en/of kon het niet doen.
Naast het lid van de Algemene Kerkenraad Rian Buijse (voorzitter wijkkerkenraad Oranjekerk) zeiden meer mensen volmondig ‘ja’ dan de acht mensen die we zochten. Daar
waren we erg blij mee. Maar toen moesten we keuzes maken en dat was moeilijk. We
hebben gekeken naar kennis en ervaring met de bovengenoemde onderwerpen, naar verschillende leeftijdsgroepen en een redelijke man/vrouw verhouding. Daaruit volgde het
volgende voorstel voor de wijkraad dat volledig is overgenomen:
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- Corina Leegwater (voorzitter, wordt lid van de Wijkraad)
- Tsegay Ogbamichael (ontmoeting, diversiteit)
- Ynke Scheffer (creatieve diensten, muziek, 20er)
- Esther van der Panne (theologische verdieping, maatschappelijk)
- Agaath Drost (pastoraal)
- Pauline Koedijk (KGK 2030, ontmoeting)
- Martyn Mulder (voorbereiding diensten, 70er)
- Merel Knipping (jongeren, 30er)
- Rian Buijse (Algemene Kerkenraad)
- Onno Verkuyl (adviseur personele zaken)
- Jan Krans (adviseur theologie, muziek)
- Herman Koetsveld, predikant Westerkerk (consulent).
Deze laatste drie leden zijn adviserend en hebben geen stemrecht in de commissie.
Volgens de kerkorde vormt de kerkenraad een beroepingscommissie waarin ook gemeenteleden zitting hebben. Corina is bereid om in elk geval gedurende de beroepingsprocedure lid van de wijkraad te worden. Zij zal in de paasnacht als ambtsdrager bevestigd
worden. De gemeente wordt vervolgens uitgenodigd namen van geschikte predikanten
te noemen; deze kunnen schriftelijk en ondertekend worden ingediend via het e-mailadres: beroepingscommissie@keizersgrachtkerk.nl. Ook uit de mobiliteitspool van de
Protestantse Kerk Nederland (PKN) zullen namen genoemd worden.
De beroepingscommissie zal starten met een training, aangeboden door het landelijk
dienstencentrum van de PKN. Dan wordt een vacaturetekst opgesteld en start de selectieprocedure voor een predikant voor 0,6 – 0,8 (in overleg) arbeidsplaats. De opgestelde
profielen van de te beroepen predikant en van onze gemeente zullen daarbij als leidraad
dienen. De beroepingscommissie brengt vervolgens een advies uit aan de wijkraad voor
de te beroepen predikant. Als de wijkraad deze overneemt, wordt die kandidaat aan de
Algemene Kerkenraad (AK) voorgedragen. Als ook die akkoord is, stellen de wijkraad en
de AK gezamenlijk de kandidaat op voor ‘verkiezing door de gemeente’. De procedure
voor deze verkiezing door onze gemeente wordt nog door de wijkraad vastgesteld.
Indien er een predikant is gekozen dan wordt de uitslag aan de gemeente bekend gemaakt
en kan er gedurende 5 dagen bezwaar worden aangetekend tegen de gevolgde verkiezingsprocedure. Na deze bezwaartermijn wordt het beroep uitgebracht.
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De predikant heeft dan een bedenktijd van maximaal 3 weken. De classis beoordeelt of
het gehele proces is verlopen zoals (kerkordelijk, volgens ordinantie 3, art. 3 - 5) is afgesproken. Vervolgens wordt een datum overeengekomen wanneer de predikant in onze
gemeente wordt bevestigd, wij hopen op uiterlijk Advent.
Ineke Visser-Luirink, voorzitter voorbereidende beroepingscommissie

Van de penningsmeester
Tussen 0,6 en 0,8
Een volledig werkweek van een predikant
is officieel 36 uur, een vijfdaagse werkweek; in jargon één fte (fulltime-equivalent). De wijkraad heeft besloten dat we in
het wervings- en selectieproces voor een
nieuwe predikant een vacature openstellen
voor 0,6 tot en met 0,8 fte. Dat wil zeggen
dat we iemand kunnen beroepen, die minimaal drie en maximaal vier werkdagen
onze predikant wil worden.
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Frits van den Boomgaard

Eén deel van dat besluit had wat voeten in
de aarde, namelijk die maximaal vier dagen. De PKA vond vier dagen wat te veel.
Dat standpunt baseerde de PKA op de financiële verliezen in het recente verleden
van onze gemeente. Bovendien heeft de
Algemene Kerkenraad besloten dat vanaf
2024 wijkkerken geen begroting met een
‘gat’ (lees: een negatief saldo) mogen indienen. In een goed, maar wel stevig gesprek
wisten we de PKA ervan te overtuigen dat
we net zoals in de vele jaren achter ons,

we ons een predikant kunnen veroorloven
voor 0,8 fte. Blijkt dat een predikant graag
bij ons wil komen en wij willen de desbetreffende persoon ook graag als onze

predikant zien, dan kan deze ook drie of
drie en een halve dag aan de slag. We houden dan wat financiële ruimte over voor
andere zaken.

De Beroepingscommissie stelt zich voor
Binnenkort zal een afvaardiging van de Keizersgrachtkerkgemeente sollicitatiegesprekken
voeren met diverse interessante kandidaten. Een heel verantwoordelijke klus! Wie zijn
de mensen in deze beroepingscommissie, en door wie worden ze geadviseerd? De KidSredactie vroeg alle commissieleden zich voor te stellen en te vertellen met welke blik zij
plaats nemen in de commissie.

Corina Leegwater, Voorzitter
Mijn naam is Corina Leegwater. Ik ben 51 jaar geleden geboren in West-Friesland, maar inmiddels woon ik al ruim
20 jaar in Amsterdam-West. In Osdorp hebben mijn man
Edwin, en mijn kinderen Mees en Fransje een fijn huis. Ik
werk in Osdorp op een basisschool als locatieleider.
In de benoemingscommissie mag ik de voorzitter zijn.
In mijn werk heb ik regelmatig te maken met wervings- en
selectieprocedures en zit ik ook vergaderingen voor,
daarom denk ik dat deze taak wel bij mij past. Het lijkt me
leuk om dit proces in een heel ander werkveld te doen. Ik
heb al gezien dat de procedure van het zoeken naar een
predikant veel ingewikkelder is dan op school! Ik vind het
fijn dat ik op deze manier iets kan doen voor de kerk.
Ik denk dat ik de doelgroep ‘mensen van middelbare leeftijd
met tieners’ vertegenwoordig !, maar er is mij niet gevraagd ergens speciaal op te letten. Ik ben van plan de
bloeifactoren goed te bestuderen met de commissie. Daar
is immers in beschreven waar we naartoe willen met de
KGK. En dan een predikant zoeken die daar met kennis van
zaken en van harte samen met de gemeente aan wil werken.
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Tsegay Ogbamichael
Tsegay Ogbamichael (61 jaar) is getrouwd met Abadit
Ghebrekristos en woont in Amsterdam-Noord. Hij heeft
vier kinderen. Op zijn 20ste kwam hij vanuit Eritrea aan in
Nederland en werd vrijwel gelijk lid van de Keizersgrachtkerk. Hij werkt als tolk/vertaler Nederlands-Tigrigna (Eritrese taal) en Nederlands-Amhaars (Ethiopische taal). Zodoende komt hij geregeld in rechtbanken, gevangenissen
of psychiatrische instellingen om voor cliënten te tolken.
Tsegay is gevraagd bij de lijn ‘diversiteit’. ‘Ik wil dat we
een geschikte en goede dominee voor iedereen krijgen.
Het is belangrijk dat hij/zij oog heeft voor iedereen: groot,
klein, jong, oud, zwart, bruin, wit. Iemand die denkt aan
de armen, de zwakkeren en de zieken. Het moet iemand
zijn die er echt energie voor heeft! Hij of zij moet ook verbindend zijn en de kerk bij elkaar kunnen houden. De kerk
heeft vele politieke achtergronden. Daarom is het belangrijk dat de nieuwe dominee zijn/haar politieke voorkeur
niet te veel uitdraagt in de kerk. Maar bij onrecht mag hij
wel een politieke uitspraak doen waarbij hij, indien nodig,
zijn eigen politieke voorkeur durft te bekritiseren.
Ook zou hij/zij nieuwsgierig moeten zijn, zonder tunnelvisie, en zich breed moeten laten informeren over maatschappelijke kwesties en openstaan voor andere ideeën.’

Ynke Scheffer
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Ik ben Ynke, 22 jaar en ik studeer Leisure & Events Management. Ik ben gevraagd om
in de beroepingscommissie plaats te nemen namens de richting ‘Creatieve Diensten’.
In veel voorbereidingsgroepen waar ik in heb gezeten hebben we de liturgie als rekbaar bestempeld en hebben we vormen/muziek gebruikt of verhalen verteld die de gemeente geraakt hebben. Het vermogen om mensen te raken en de bereidheid om creatieve vormen te gebruiken om een verhaal te vertellen zijn dingen die ik belangrijk
vind en waar ik zeker op ga letten bij de nieuwe predikant. Hiernaast zit ik ook in de
beroepingscommissie omdat ik in het KGK2030 team heb gezeten en omdat ik de jongeren vertegenwoordig. De bereidheid van de predikant om met onze gemeente mee
te veranderen en het vermogen om contact te leggen met de jongeren vind ik een vereiste en zijn dus zaken waar ik op zal letten tijdens het proces.

Esther van der Panne
Ik ben Esther van der Panne. Lang geleden studeerde ik theologie, nu ik werk als tijdschrift- en
webredacteur bij een uitgeverij. Rond 1996 kwam
ik de Keizersgrachtkerk binnenlopen en ben gebleven. Doordat ik op mijn 61e naast mijn werk aan
een predikantsopleiding ben begonnen, ben ik de
laatste twee jaar weinig actief geweest. Ik volg wel
wat er gebeurt in de gemeente. Ik heb gemerkt hoezeer ik het mis om in de KGK te komen en mee te
doen. Dit soort plekken van gemeenschap en vieren
zijn zo belangrijk. Er is hier heel veel goeds om
(van) te houden, maar je moet ook durven veranderen, experimenteren, aan de toekomst denken. Een
predikant speelt een belangrijke rol, te midden van
de hele gemeente (hoe hard je ook roept dat ‘de gemeente de dienst uitmaakt’).
In de benoemingscommissie heb ik een dubbele opdracht; letten op theologische diepgang (welke theologische verhalen brengt iemand mee?) en letten
op maatschappelijke betrokkenheid, kerk-zijn-inen-voor-de-stad. Ik heb veel zin in deze gezamenlijke speurtocht naar een nieuwe dominee!
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Agaath Drost
Ik ben Agaath Drost, 53 jaar en woon samen met
mijn man Auke van der Leij en onze jongste kinderen Siger, Ytzen en Nynke aan de Sloterplas in
Amsterdam Nieuw West. Onze oudste kinderen
Welmoed en Jimme studeren en wonen inmiddels
op kamers. Ik werk in de psychiatrie in 2 functies;
als psycholoog bij MamaKits voor moeders met psychische problemen rondom de bevalling en als geestelijk verzorger bij GGZ inGeest in 2 klinieken voor
acute opname. Daar ben ik veel met mensen in gesprek over geloofs- en levensvragen, bv; Wat maakt
het leven de moeite waard? Wie kan ik vertrouwen?
Hoe ga ik om met mijn ziekte/verlies en hoe
gaan mensen met mij om?
Vanuit deze (pastorale) achtergrond neem ik deel
aan de beroepingscommissie. Ik vind het boeiend
om van onze nieuwe predikant te horen hoe zij/hij
omgaan met deze 'trage vragen' die ieder mens zich
stelt in het leven.

Merel Knipping
Ik ben Merel Knipping, 31 jaar en woon samen met mijn
zoon Kay bij de communautaire gemeenschap Oudezijds
100. Ik werk hier ook als maatschappelijk werker. Toen ik
benaderd werd voor de commissie was ik meteen enthousiast, de KGK is een rode draad in mijn leven, ik kom er al
mijn hele leven. Soms een tijdje niet, dan snuffelde ik even
ergens anders in Nederland of het buitenland. Maar de KGK
is altijd de plek waar ik naar blijf terugkomen en waar ik het
liefst nog heel lang naar toe kan gaan. Vandaar ook mijn
deelname aan de commissie. Ik wil bijdragen aan de toekomst van de kerk, niet alleen voor mezelf maar ook zeker
voor mijn zoon. Ik hoop dat de nieuwe predikant aantrekt
bij de huidige leden maar ook interesse wekt bij aspirant
leden. Ik zal met een brede blik de gesprekken ingaan, vanuit de identiteit van de KGK met het oog op de toekomst.
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Pauline Koedijk
Ik ben Pauline Koedijk. Misschien verwarrend maar ik ben
ook Pien Koedijk. Ik had als tiener een vriendinnetje die
mijn naam zo snel zei dat het Plien werd. Daarvan zei ik
noem me dan maar Pien! Sindsdien heb ik twee namen en
luister ik naar allebei….
Ik ben 49 jaar en met Henk Kroon heb ik een dochter Jiska
(18) en een zoon Geert (16). Samen wonen we in Vinkeveen. Ik werk enthousiast als pedagogisch medewerker in
een Kinderopvang in Vleuten op een groep met kinderen
van 0 tot 2 jaar. Verder ben ik betrokken bij de plaatselijke
korfbalvereniging. Tot voor Covid 19 als actief speelster
maar ik doe ook de ledenadministratie.
Zo’n 15 jaar ben ik nu lid van de Keizersgrachtkerk. Behalve een aantal voorbereidingsgroepen heb ik ook met
plezier 10 jaar meegedaan als begeleider van de Kerstmusical. Sinds een jaar ben ik de coördinator van de zomerdiensten en heb ik me aangesloten bij de KGK2030 procesgroep. Vanuit die positie en als één van de weinige
veertigjarigen ben ik gevraagd voor de beroepingscommissie. Ik denk dat er een leuke en diverse commissie is
samengesteld en heb er zin in.

Martyn Mulder
Martyn Mulder, 72 jaar. Ik woon al ruim 55 jaar vlak bij lijn
2, de laatste 28 jaar in Nieuw Sloten. Ik ben sinds 7 jaar gepensioneerd, en ik kan het iedereen aanraden. Als hobby
doe ik nog steeds een deel van mijn werk: wiskundig onderzoek. Ik kom in de Keizersgrachtkerk sinds najaar 1974, en
ben actief lid sinds 1981 (begon als coördinator crèche). Ik
vermoed dat ik gevraagd ben voor de commissie vanwege
mijn leeftijd (hihi), en mijn activiteit als coördinator van
voorbereidingsgroepen. Dat doe ik al sinds 1984. Maar in de
commissie vind ik dat ik voor het hele plaatje moet gaan.
We hebben een aantal heel sterke punten in de KGK. Dus
waar ik op ga letten is of de predikant(e) daar bij past, en
vooral ons op onze zwakkere punten kan aanvullen.
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Rian Buijse (Algemene Kerkenraad)
Mijn naam is Rian Buijse. Ik ben voorzitter van de kerkenraad van de Oranjekerk en lid van de Algemene
Kerkenraad. In de beroepingscommissie van de Keizersgrachtkerk vertegenwoordig ik de AK. Vóór het eerste overleg op 29 maart wil ik mij nog verdiepen in de
rol van een beroepingscommissie want daar is het nog
niet van gekomen. Onder andere omdat ik druk was
met het afronden van mijn werk. Ik heb donderdag 11
maart afscheid genomen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een belangrijk onderdeel van mijn
werk was het beoordelen van de kwaliteit en veiligheid
van de verpleeghuiszorg. Boeiend en zinvol. Maar ik
heb er voor gekozen om met prépensioen te gaan. Ik
heb nu meer tijd voor leuke dingen als lezen, klassieke
muziek, vrienden opzoeken, (berg)wandelen, fietsen, een cursus volgen etc. En ik ben benieuwd naar
het werk van de beroepingscommissie en wat ik daarin
kan betekenen.

Onno Verkuyl (adviseur)
Onno Verkuyl (53) woont met zijn vrouw en 3 kinderen aan
de Reguliersgracht. Hij heeft een wervings- en selectiebureau
‘Legal People’ en is gespecialiseerd in het werven en selecteren van professionals op het hoogste niveau voor o.a. de Hoge
Raad, Raad van State en advocatenkantoren. Dit specialisme
is ook de reden dat Onno gevraagd is als adviseur voor de
beroepingscommissie. ‘Ik ben gewend om iemand te interviewen, te vragen naar zijn drijfveren, ambities of waar hij of zij
energie van krijgt. Ik ga de commissieleden voorbereiden om
de goede vragen te stellen. Het is de kunst om door te vragen.
Als een sollicitant stelt dat hij/zij verbindend is, wil ik bijvoorbeeld weten hóe hij of zij die verbinding dan tot stand weet
te brengen. Ik ga ondersteunen in de communicatie en in het
proces. Ik help bij een helder plan van aanpak en zorg dat er
een goede werving plaatsvindt, onder andere door mijn netwerk in te zetten.
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Jan Krans (adviseur)
Als adviseur mag ik de beroepingscommissie bijstaan. Sinds een paar jaar woon ik in Kampen. Ik
ben getrouwd met Joanne en we hebben een lieve
dochter van alweer 8 maanden, Anna. Mijn werk is
aan de Protestantse Theologische Universiteit (Amsterdam), waar ik Universitair Docent Nieuwe Testament ben. Voor het beroepingswerk mag ik vooral
op theologie en muziek letten – mijn favoriete combinatie! Kan de nieuwe dominee ons theologisch
helpen, uitdagen en verrassen? Ik weet niet of ik ook
in de gaten moet houden of zij of hij muzikaal is …
Ik denk dat het er eerder om gaat of er een klik is
met de veelkleurige manier waarop muziek een rol
speelt in onze kerk. De commissie is een mooie afspiegeling van de KGK, lijkt me. Samen kerk zijn,
dat doen ook door met deze mensen op zoek te
gaan naar een opvolger van Pijlman, Grandia en
Scholte. Ik heb eerlijk gezegd een lichte voorkeur
voor een vrouw.

Herman Koetsveld (adviseur)
De vraag kwam naar mij toe: of ik consulent wilde worden
voor de beroepingscommissie van de Keizersgracht-gemeente. Ja, dat wil ik wel. Als predikant van de Westerkerk
is dit immers een mooie kans om jullie als mijn kerkelijke
buren beter te leren kennen.
De kerkorde schrijft voor dat er een predikant uit de omgeving van de gemeente tijdens een beroepingsprocedure meekijkt, meedenkt en zo nodig adviezen geeft aan de beroepingscommissie. Het is voor de gemeente en voor de collega’s die reageren op de vacature immers een belangrijk
proces, waarvan over en weer veel afhangt. Zo zie ik mijn
‘rol’ dan ook: dragen alle stappen die gemaakt worden bij
aan een zorgvuldige besluitvorming. En ook: hoe is ‘de geest’
van het proces?
Ik kijk uit naar een mooie samenwerking met de beroepingscommissie te komende tijd!
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Hoe kwamen de profielschetsen tot stand?

Ineke Visser-Luirink

De profielschets van de te beroepen predi- van Woerden tot Broek op Langedijk) dit
kant en die van onze gemeente zijn opge- niet gemakkelijk maakt.
steld door de voorbereidende beroepingscommissie die bestond uit Anje van der Mentimeter was een schot in de roos
Heide, Marjolijn Nanninga, Martine Koe- Voor de profielschets van de te beroepen
dijk en Ineke Visser-Luirink.
predikant heeft Martine de eerste opzet geWe hebben geput uit eerder overleg tussen maakt. We wisten dat het niet goed is om
de stuurgroep WMD en de wijkraad aan de een schaap met veel poten te vragen, maar
hand van een door de WMD
dat blijft lastig, we vonden er
opgesteld reflectiedocument
veel belangrijk. Maar welke
over de voorbereiding van Ons systeem van de poten kunnen we echt niet
diensten. Verder zijn vanuit
missen? Van meet af aan was
voorbereidingsKGK 2030 de 8 bloeifactoduidelijk dat wij de geren ingebracht en de wensgroepen is ons lief, meente erbij wilde betrekdoelen vanuit het dromen in
ken, maar hoe doe je dat in
maar we zien dat
4 hoofdlijnen (integraal
deze Coronatijd? Een geovergenomen).
Tenslotte
meentevergadering
over
verbeteringen en
zijn vanuit de diaconie 6
zo’n onderwerp is sowieso
punten naar voren gebracht veranderingen nodig lastig maar digitaal ‘zoomet het motto: zoek een premend’ niet te doen.
zijn.
dikant/professional die een
Ada Westeneng kwam met
andere energie in de Keihet idee van een schriftelijke
zersgrachtkerk brengt.
peiling met behulp van een
mentimeter; het verdelen van 100 punten
Veel verschillende geluiden
over 11 ‘poten’. Dit bleek een schot in de
Het is duidelijk dat we niet overal hetzelfde roos: de respons van 107 inzendingen was
over denken. We hebben geprobeerd alle boven verwachting en er kwamen 5 ‘poten’
geluiden te laten klinken, ons systeem van die duidelijk het belangrijst werden gevonde voorbereidingsgroepen is ons lief, maar den naar voren.
we zien dat verbeteringen/veranderingen Aan de hand hiervan en van de 4 ontwiknodig zijn. De 8 bloeifactoren, resultaat kellijnen uit het KGK 2030 proces hebben
van een gemeente breed nadenken over we de profielschets van de te beroepen
onze gemeente, zullen daarbij een leid- predikant aangescherpt.
raad moeten vormen. Tenslotte willen wij
ook een diaconale gemeente in de binnen- De profielschets van onze gemeente
stad zijn, alhoewel ons categorale karakter De profielschets van onze gemeente, in
(we komen van Kampen tot Noordwijk, eerste opzet opgesteld door Anje, is naast
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de resultaten uit de gemeentepeiling en de
ontwikkellijnen uit het KGK 2030 proces
gelegd. Een paar aanpassingen waren voldoende. Wel kregen we in de wijkraad de
opmerking enkele aspecten van onze gemeente realistischer te benoemen, zoals

Profiel van de Keizersgrachtkerk
Profiel
In de Keizersgrachtkerk komen mensen
van alle leeftijden, van binnen én buiten
Amsterdam, wel en niet protestants. Wel of
niet gelovig. We houden niet zo zeer vast
aan één geloofsleer, maar willen ons laten
inspireren door de Bijbelse verhalen en
hun bevrijdende kracht. Wij willen er zijn
voor elkaar, voor de mensen in onze stad
en in de wereld.
Het hart is nog steeds de kerkdienst op zondagmorgen om 10:30 uur. De diensten zijn
voor een breed publiek toegankelijk, met
teksten en liederen in eigentijdse taal, al
kan deze soms ook te intellectueel zijn. Er
wordt aandacht gegeven aan de kinderen,

weinig kinderen. Het moderamen van de
Algemene Kerkenraad had ook nog een
paar opmerkingen die we voor een deel
verwerkt hebben en voor een deel ook beargumenteerd naast ons neer hebben gelegd.

Ineke Visser-Luirink
die net als ieder ander, welkom zijn bij de
wekelijkse viering van brood en beker.
De diensten worden altijd door een groep
gemeenteleden voorbereid. In die voorbereiding is veel aandacht voor zingeving en
actuele maatschappelijke vragen. Deze
voorbereidingsgroepen hebben mede een
pastorale
en
lerende
functie.
Verschillende groepen maken ons gemeente-zijn en onze maatschappelijke betrokkenheid concreet. Bij dat laatste vervult in het bijzonder onze diaconie een actieve rol, met praktische hulp voor mensen
van binnen en buiten de gemeente,

21

KGK 2030
In januari 2020 zijn we als gemeente begonnen aan een proces van opnieuw dromen over wie we willen zijn als gemeente.
Dit doen we via ‘waarderende gemeenteopbouw’ (boek van Jan Hendriksen). Er is
een groep van 7 gemeenteleden, jong en
oud, die het hele proces vormgeeft en begeleidt. Door corona heeft dat vertraging
opgelopen. Fase 1 (verhalen
vertellen), fase 2 (bloeifactovan de
ren) en fase 3 (dromen) zijn
gemeenteleden
geweest. De start van fase 4
vindt online plaats op zondag
woont in
7 februari.

waaronder vluchtelingen. We werken
hierin samen met de stedelijke diaconie.
Steeds vaker zijn er leden die hun betrokkenheid laten blijken in activiteiten door
de week en die minder de vieringen bezoeken. Meestal is de viering wel de plek waar
je elkaar leert kennen en merkt of je onderdeel wilt zijn van onze gemeenschap.
Maar hoe iedereen zijn/haar verbondenheid dan vormgeeft is verschillend. En dat kan.
Een deel

We zijn kerk in de grote
stad Amsterdam met zijn
grote-stadsproblemen; daklozen, vluchtelingen, vele
Amsterdam
culturen, toeristen en nu
In januari 2020 hebben op
maar
er
komt
ook
natuurlijk de effecten van
drie avonden in totaal 92
covid-19. We zijn ons beeen deel van buiten (oud)gemeenteleden hun verwust van de buitenwereld.
halen gedeeld: Wat maakt de
de stad
Op onze kleine schaal proKGK voor jou bijzonder?
beren we daar een rol in te
Waarom was/ben je lid? Deze
spelen, vaak in samenwerverhalen-van-waardering
king met anderen (waaronder andere ker- hebben geresulteerd in een heleboel bloeiken).
factoren. Die hebben we samengevat tot
31 bloeifactoren. Iedereen kon 7 punten
We zijn een categorale gemeente. Dat wil verdelen over de 31 bloeifactoren. Dat
zeggen dat een deel van de gemeenteleden heeft 8 bloei-bevorderende-factoren opgein Amsterdam woont maar ook een deel leverd die de meeste waardering kregen
komt van buiten de stad: van Kampen tot om mee te verhuizen naar de toekomst.
Kockengen.
De bloeifactoren die de meeste waardering
De Keizersgrachtkerk maakt deel uit van de hebben gekregen zijn:
Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). De
PKA is op heel veel verschillende manieren 1) De muziek en de liederen in de KGK zijn
aanwezig in Amsterdam om gestalte te ge- wezenlijk voor het uitdrukken en ervaren
ven aan Gods liefde.
van onze geloofsbeleving.
2) Jongeren geven op creatieve wijze de
traditie opnieuw vorm.
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3) Er is vrijheid van interpretatie van geloof
en godsbeeld; ook de vrijheid om niet te
geloven.
4) Wij vertellen oude verhalen uit de Bijbel
opnieuw met betekenis voor ons leven van
nu.
5) Bij ons kan iedereen erbij horen, zonder
voorbehoud of beoordeling, je wordt geaccepteerd zoals je bent.
6) Wij zijn een gemeenschap met een
open sfeer waar iedereen zich gedragen, verbonden en
thuis voelt.
7) Er is ruimte in de
kerkdiensten
om
persoonlijk verhalen en kwetsbaarheid te delen, dat
geeft herkenning en
erkenning.
8) Wij helpen waar
geen helper is.

Wensdoelen en bloeifactoren
Op 5 september 2020 hebben we gedroomd over hoe de kerk eruit zou zien als
we al onze energie, aandacht en geld inzetten op deze 8 factoren en die nog meer
ruimte zouden geven: dat wat er aan moois
al is laten uitgroeien. Die dromen zijn vertaald naar wensdoelen.
Er zijn wensdoelen geformuleerd. De procesgroep heeft deze ondergebracht in 4
hoofdlijnen:
Lijn A: Wensdoelen voor ontmoeting: ook
buiten zondagse diensten. Anders bezig
zijn.

Lijn B: Wensdoelen voor de samenstelling
van de gemeente: streven naar meer diversiteit.
Lijn C: Wensdoelen voor muziek- en kerkdienst vernieuwing.
Lijn D: Wensdoelen voor vormen van engagement en maatschappelijke betrokkenheid.
Deze wensdoelen
met de achterliggende bloeifactoren
staan uitgewerkt in
een artikel op onze
website: www.keizersgrachtkerk.nl.
We willen deze 4
lijnen de komende
10 jaar verder uitwerken en uitvoeren. We zitten niet
vast aan wat er is.
Voor velen is de zondagse dienst heel belangrijk. Voor jongeren geldt dat minder.
We zijn met elkaar op zoek naar andere
vormen van kerk zijn zonder de gemeenschap en het gevoel van verbinding met elkaar te verliezen. De Coronatijd liet ons
zien dat we flexibel (kunnen) zijn. We
startten met ZOOM-koffiedrinken, iemand
nam het initiatief voor een interne nieuwsbrief (LINK: Lief en leed Interne Nieuwsbrief Keizersgrachtkerk). En de kerkdiensten werden heel snel uitgezonden met
beeld waarvoor een camera en technische
set werden aangeschaft. En we experimenteren daar nu mee: een liturg kan ook vanuit huis liturg zijn en in de kerk en thuis op
beeld te zien en te horen zijn.
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We willen pionieren om onszelf opnieuw
uit te vinden. Daarbinnen blijft een belangrijk principe: de gemeente maakt de dienst
uit. De predikant maakt onderdeel uit van
de gemeente.
De viering in de Keizersgrachtkerk
Al meer dan 40 jaar worden de diensten in
de Keizersgrachtkerk voorbereid door gemeenteleden in overleg met de predikanten ('uitleggers') die in de diensten de uitleg
verzorgen. Het uitgangspunt dat gemeenteleden de dienst (uit) maken is een kenmerk
en kernwaarde van de Keizersgrachtkerk.
Ook het themarooster van alle diensten
met maatschappelijke en bijbelthema’s
wordt door de gemeente vormgegeven. De
voorbereiding van kerkdiensten kent verschillende vormen, namelijk:
• Een voorbereidingsgroep (2 à 3
maanden een vaste groep die bij
elkaar komt en 3 diensten
voorbereidt)
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• Een voorbereidingsteam (1 of 2 keer
met iedereen bij elkaar en dan
uiteen in kleinere groepen om 1
dienst verder uit te werken, wel rond
1 thema)
• Het voorbereiden van een losse
dienst
Om mee te doen met een voorbereidingsgroep of -team is geen speciale kennis of
kunde vereist. Iedereen is van harte welkom. De start van een groep of team wordt
in de kerkdienst, KidS (kerkblad ‘kerk in de
stad’) en in het wekelijkse KG-krantje aangekondigd.
In 2019 is er naast een coördinator en theologisch begeleider ook een muziekbegeleider toegevoegd aan de voorbereidingsgroepen. Zo proberen we de muziek al
vanaf het begin aandacht te geven en gelijkwaardiger te laten zijn aan het woord.

Alles rondom de diensten wordt gecoördi- Er is 1 x per maand ‘film op vrijdag’, een
neerd door de WMD (Werkgroep Morgen gemeentemaaltijd, en nog veel meer.
Diensten). Elke kerkdienst wordt op de
maandag voorafgaand aan de zondag door Diaconaat
de voorbereidingsgroep voorgelegd aan de We willen kerk zijn in het midden van de
MAG (Maandag Avond Groep). Deze fun- wereld. Traditioneel helpt de diaconie,
geert als ‘eerste hoordersgroep’. Vaak wor- binnen de samenleving, waar geen helper
den er nog goede suggesties gedaan voor is. Praktische barmhartigheid – zo zou je
teksten, voor liederen en derhet diaconale werk van de
gelijke. Iedereen kan liturg
Keizersgrachtkerk
goed
Hulp
aan
vluchtelinzijn. Voor gemeenteleden
kunnen typeren. In de Keidie dat voor het eerst doen
zersgrachtkerk zetten veel
gen is al sinds jaar
blijft het spannend en is zo’n
mensen zich daarvoor in.
en dag een
eerste hoordersgroep prettig.
Dat gaat lang niet allemaal
De predikant heeft dan ook
via de diaconie. Amnestybelangrijke
al een preekschets paraat.
brieven, Solidariteitsfonds,
Op woensdag avond worden
diaconale activiteit klimaat en geloof-groep, inde liederen olv de muziekcozet voor de voedselbank
in
onze
gemeente.
ordinator ingestudeerd door
zijn mooie voorbeelden van
de zanggroep die elke zondiaconaal werk en diacodag in de dienst de gemeennaal kerk-zijn.
tezang ondersteunt.
Hulp aan vluchtelingen is al
sinds jaar en dag een belangrijke diaconale
Pastoraat/diaconaat
activiteit in onze gemeente. De laatste jaren richt de diaconie zich vooral op de
Pastoraat
Pastoraat is omkijken naar elkaar, aan- meest kwetsbaren onder hen: de ongedodacht geven, luisteren naar een levensver- cumenteerde asielzoekers uit de 21 groep
haal, meedenken over de context waarin We are here.
iemand leeft en dat alles belichten vanuit In 2019 is een begin gemaakt met een diahet geloof en de verhalen over God en conaal overleg van 8 binnenstadskerken –
mensen in de Bijbel. Dit gebeurt zowel de 4 PKA-kerken, de Nicolaasparochie, De
door de predikant als door gemeenteleden. Lutherse Kerk op het Spui, de Waalse Kerk
Voorbereidingsgroepen werken als onder- en de Chr. Geref. kerk in de Amstelkerk.
ling pastoraat. Daarnaast is er het KGK net- We leren van elkaars werkwijze en probewerk. Het is bedoeld als een mogelijkheid ren beter zicht te krijgen op de sociale proom ‘naar elkaar om te zien’. Het netwerk is blematiek in de binnenstad; samen zoeken
ingedeeld in 16 wijken (waarvan 3 ‘wijken’ we naar goede manieren om als kerk vindbuiten Amsterdam) met elk één of twee baar te zijn voor mensen die hulp nodig
hebben en misschien samen meer betekecontactpersonen.
nisvol voor de binnenstad te zijn. Deze
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samenwerking moet nog meer handen en
voeten krijgen.
Allemaal activiteiten om onze zorgen te
delen én Gods Koninkrijk op een aantal
plekken dichterbij te brengen.
Kinderen en jongeren
We hebben veel aanbod voor jongeren.
Ook al lopen de aantallen terug.
Er wordt elke zondag een kindernevendienst voor kinderen t/m 8 jaar (t/m groep
5) aangeboden. Er wordt steeds een thema
gekozen aangedragen door de methode:
Kom in de kring. Helaas komen er weinig
kinderen.
Voor kinderen in groep 6 t/m 8 is er elke
14 dagen een kindercatechese-bijeenkomst. Die start ook om half 11, net als de
kerkdienst. Ze komen vlak vóór de tafelviering naar boven om aan te schuiven bij de
morgendienst. Soms blijkt de tijd te kort en
loopt het programma door tot het einde
van
de
kerkdienst.
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Het begint met kletsen, theedrinken en
koekjes. Daarna is het tijd om te spelen,
praten en na te denken na over thema's die
met jezelf, met kerk en geloof te maken
hebben. Ook bereidt de groep elk jaar een
kerkdienst voor.
Elke eerste en derde zondag van de maand
komt de tienergroep tijdens de kerkdienst
in de eigen ruimte ‘Friendship’ bij elkaar.
Met spel, gesprekken en activiteiten wordt
steeds bij een ander thema stilgestaan. Geloof in het dagelijks leven, wat betekent geloven door de week? Hoe verhoudt zich
dat tot de zondag? Hoe doen andere kerken dat en andere geloven? Elke zondag
waarop we bij elkaar komen, staan er lekkere (gezonde en minder gezonde) dingen
op tafel.
Elke laatste vrijdag van de maand is er een
spel- of filmavond. We beginnen om 18
uur met samen te eten, waarna we spelletjes spelen en/of een film kijken. De avonden zijn erg gezellig en laagdrempelig, om
bijvoorbeeld nieuwe tieners mee te

nemen. Rond 22 uur zijn de avonden officieel afgelopen, sommige tieners blijven
echter wat langer. Om 23:45 uur proberen
we de deur echt te sluiten.
De jongerengroep komt ongeveer een keer
in
de
drie
weken
bij
elkaar.
Tussen 2012 – 2017 organiseerde deze
jongerengroep 22 x het muziekevenement
Hart op de Tong (zie www.hartopdetong.com). HODT is een mix van muziek
en inspiratie waarbij een artiest of band
wordt uitgenodigd om een kijkje in hun
ziel te geven. En dat waren niet de minste
artiesten: check de video opnames op de
website van bijvoorbeeld Typhoon, Giovanca, Spinvis, Wende, Tangerine, Roosbeef,
...
Nu zijn ervoor de jongerenavonden specifiek gericht op verdieping, zingeving en inspiratie. Zo wordt er bijvoorbeeld een video over een bepaald onderwerp getoond
om vervolgens in te gaan op de mogelijke
betekenis(-sen). De deelnemers dagen elkaar uit om dat wat er besproken is, daadwerkelijk in je eigen leven toe te passen.
Bij de volgende bijeenkomst wordt dan gekeken wat voor impact dat heeft gehad...
Gebouw
We hebben een prachtig gebouw aan de
gracht met een geweldige akoestiek. Velen
maken van het gebouw gebruik. Zo is er op
de eerste maandagavond van de maand
‘Stadsverlichting’, de pride kerkdienst op
de zondag na de canal-parade komt vanuit
de KGK en wordt mede door gemeenteleden voorbereid. Een vaste huurder is het
Orkest van de 18e eeuw.

Het gebouw wordt veel en vaak verhuurd.
Deze inkomsten zijn ook nodig om de begroting rond te krijgen. Er zijn veel gemeenteleden als vrijwilliger actief in de
keuken en/of achter de bar. Zij vormen de
STUK: steungroep kosterij. Onze kosterbeheerder coördineert dit alles.
Veilige kerk
De PKA wil een veilige kerk zijn, wij willen
een veilige wijkgemeente zijn. Wij werken
met elkaar en anderen aan een omgeving
en een sfeer waarbinnen iedereen zich in
woord en daad veilig en gerespecteerd
voelt.
In de wijkkerkenraad hebben wij sinds kort
een Coördinator Vrijwilligersbeleid. Zij is
voor onze wijk ook eerste aanspreekpunt
als iemand zich onveilig voelt.

De Keizersgrachtkerkgemeente in enkele
cijfers:
Leden:
- belijdende leden: 163
- doopleden: 342
- betrokkenen: 204
Vrijwilligers: ruim 100
Leden wijkkerkenraad: 9
Gemiddeld aantal bezoekers op zondagmorgen: 90
Kerstnachtdienst: 150
Kerstochtenddienst met kerstmusical met
veel kinderen buiten de gemeente: 250
Paasochtenddienst met gemeenteorkest:
150
Slotzondag met gemeenteorkest en startzondag: 150
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Deelnemers activiteiten:
Zanggroep: 12-18
Voorbereidingsgroepen: 40 - 50 / jaar
Maandelijkse maaltijd: 30 / keer
Leerhuizen: 20

Maandelijkse filmmiddag: 30
En verder
Zie ook www.keizersgrachtkerk.nl en het
jaarboekje 2020-2021.

Profielschets predikant

Ineke Visser-Luirink

Werkpercentage: 0,6 - 0,8 FTE (in onderling overleg)
Algemeen
We zoeken een predikant die samen met onze eigenwijze, betrokken en minder betrokken gemeenteleden de komende jaren op reis gaat om onze dromen voor de toekomst
vorm te geven in nieuwe, eigentijdse manieren van kerk en gemeente zijn. We willen
onze kernkwaliteiten, onze kracht (de bloeifactoren) daarbij verder tot bloei brengen met
vier ontwikkellijnen. We zitten niet vast aan wat er is.
Woorden waarmee wij onze nieuwe predikant willen typeren zijn: inspirerend, stimulerend, creatief, enthousiast, verbindend en warm. Met een gelijkwaardige inbreng van alle
gemeenteleden maken we samen met de dominee de dienst. Het bereiken en inspireren
van jongeren en jongvolwassenen wordt als belangrijk gezien.
Bloeifactoren en wensdoelen
De gemeente heeft in 2020 bloeifactoren en wensdoelen (ontwikkellijnen) geformuleerd.
Samen met de nieuwe predikant willen we daar verder invulling aan geven.
De predikant maakt zich deze factoren eigen, onderschrijft ze en geeft mede invulling
aan de ontwikkellijnen. Daarbij verwachten we een eigen visie en een enthousiaste houding. Belangrijk vinden we dat de predikant zichtbaar is in het gemeenteleven, mensen
van binnen en buiten de gemeente aanspreekt, mensen verbindt, open staat voor nieuwe
ontwikkelingen, creatief zelf nieuwe vormen en activiteiten inbrengt en buiten gebaande
paden kan denken.
Viering
Onze toekomstige predikant is daarnaast een inspirerende uitlegger en verhalenverteller
die nieuwe inzichten en (theologische) verdieping brengt, met beide benen in de maatschappij staat, de gemeente aanspreekt en handvatten geeft voor het dagelijkse leven.
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Bij de voorbereiding van alle diensten zijn gemeenteleden actief betrokken door mee te
doen aan een zgn. voorbereidingsgroep over een specifiek thema. De stevige inhoudelijke en uitvoerende betrokkenheid van gemeenteleden is voor ons een leidend principe
en onderscheidt ons van bijna alle andere kerken in Amsterdam. Muziek speelt daarbij
een grote rol, samenwerking met de Werkgroep Morgendiensten waarvan onze muziekcoördinator deel uitmaakt is belangrijk. De tijd en de gemeente staan daarbij niet stil, de
huidige vormen van voorbereiden willen wij verder brengen. Belangrijk is dat onze
nieuwe predikant het genoemde leidend principe van harte omarmt, het draagt en het
enthousiast en met visie samen met ons gaat door ontwikkelen naar de toekomst. Daarbij
horen voor ons belangrijke waarden als openheid, creativiteit, diversiteit en muzikaliteit
en niet te vergeten ‘twijfel’, zoekend op weg zijn

29

De Keizersgrachtkerk en haar vraagbaak (96)
In 1921 en 1922 verschenen bij uitgeverij
J.H. Kok in Kampen de Kerkelijke adviezen
van prof. dr. F.L. Rutgers, in twee kloeke
delen. Frederik Lodewijk Rutgers (18361917) was hoogleraar kerkrecht en kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. (Juut
Goede is een van zijn
achterkleindochters,
maar dit terzijde. Uitgever Kok was de grootvader van Han Kok, maar
ook dit terzijde.) Rutgers
was “een geleerde, die
gewoon was met acribie
en nauwgezetheid te
werken”, schrijft Doede
Nauta in een biografische schets. Rutgers
werd vrijwel dagelijks
om advies gevraagd in
kerkordelijke zaken. De
vragen bewaarde hij
systematisch, maar hij
had geen tijd om van de
antwoorden een kopie te maken voor zijn
eigen archief. In 1916 begonnen zijn kinderen met zijn toestemming de geadresseerden aan te schrijven, om de adviezen
weer te verzamelen en voor publicatie gereed te maken.
Twee karakteristieke citaten van Rutgers
gaan aan de adviezen vooraf. “Natuurlijk
moogt gij desverkiezende dit antwoord laten lezen aan wien gij maar wilt. Wat ik
hier en daar adviseer, mag, wat mij betreft,
aan ieder worden medegedeeld.” En:
“Wanneer over eenige zaak een gevoelen
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Peter Dillingh

wordt uitgesproken, is het zeker niet onverschillig van wien dit afkomstig is. Maar ten
slotte zijn het toch de gronden en motieven, die beslissen moeten.”
Nu de wijkraad het beroepingswerk ter
hand neemt, ligt het voor de hand de Kerkelijke adviezen van Rutgers daarover eens na te
slaan. “Wie beroept den
Dienaar des Woords, de
kerkeraad of de gemeente?” Die vraag werd
Rutgers gesteld in 1888.
Hij antwoordde:
“Naar onze Dordtsche
Kerkenordening
geschiedt de beroeping van
een Dienaar des Woords
door den kerkeraad, die
daarvoor geheel en alleen de verantwoordelijkheid draagt, voor den
Heere, voor de gemeente, en voor de andere Gereformeerde kerken.
Maar tevens geldt ook, dat de kerkeraad
geen dienaar aan de gemeente mag opdringen, en dat hij ook in dit werk te handelen
heeft in naam der gemeente, als haar orgaan. Verboden is dus niet, veeleer aan te
raden, dat de kerkeraad vooraf de gemeente raadplege, en, zooveel met zijne
eigene verantwoordelijkheid bestaanbaar
is, met den wensch der gemeente rekene.
Dit nu kan op zeer onderscheiden wijze
geschieden; en geschiedde ook in vroeger
eeuwen, zeer onderscheiden. Vaak naar

gelang de eene of de andere weg voor eene
bepaalde gemeente beter scheen.
B.v. de kerkeraad zou een zestal kunnen
maken, en daaruit de gemeente (n.l. hare
mansleden die tot het H. Avondmaal zijn
toegelaten; mansleden die dit nog niet zijn,
zijn kerkelijk nog niet mondig) een tweetal
laten kiezen, in een daartoe saam te roepen
vergadering; waarna de kerkeraad uit dit
tweetal kieze.
Of wel (misschien nog beter): men zou de
bovenbedoelde mansleden kunnen samenroepen om een zestal te maken (uit de predikanten of candidaten die aan den Classe
kunnen worden voorgesteld, natuurlijk niet
uit alle mogelijke personen ter wereld),
waarna de kerkeraad uit dit zestal een
tweetal make; waaruit de bedoelde
mansleden dan weêr één aanwijzen, dien
de kerkeraad beroept.
En zoo zijn er nog vele methoden. Veel
hangt er van af, of er in eene gemeente een
aantal leden zijn die genoegzame bekendheid hebben aan personen die beroepen

kunnen worden. Zijn er die niet, dan is beter, dat de kerkeraad eerst eene nominatie
(b.v. zestal) make, waaruit dan de mansleden een tweetal, en de kerkeraad het beroep.
Onder de Dordtsche Kerkenordening, in
de vorige eeuw, werd te Oudshoorn door
den kerkeraad een vijftal gemaakt, en daaruit kozen dan, waarschijnlijk, de mansleden; althans op eenige dorpen in den omtrek was dat het gebruik. Medewerking van
mansleden is dus aan den Rijnstreek sinds
oude tijden niet vreemd.”
In 1888 was er nog geen sprake van profielschetsen en wat dies meer zij. Maar het
pleidooi van Rutgers voor betrokkenheid
van de gemeente bij het beroepingswerk is
nog alleszins actueel. Zouden ze op het
Protestants Landelijk Dienstencentrum nog
wel eens grijpen naar de Kerkelijke adviezen van Rutgers? Bij de telefonische hulplijn zou ik gewoon even doorvragen!
Peter Dillingh

Illustratie: portret Rutgers tegenover de titelpagina van Kerkelijke adviezen.
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Jong en oud... wat bezielt ons?

Pete Pronk

25 april 2021 ‘Songs in the key of life’
Wat bezielt deze ruim 72 jarige man om Voedt zich met beelden en verhalen en ziet
met een vrouw van middelbare leeftijd en zichzelf met verwondering in de ogen van
twee jonge mensen, zij 22 en hij 20, al de ander.
zoomend een dienst voor te bereiden? Het Gevieren zijn we nu al een paar maanden
antwoord ligt besloten in muziek, in verha- bezig met de invulling van de dienst op 25
len en in de liefde.
april. In alle rust hebben we elkaar deelgeMaar laat ik ons eerst aan jullie voorstellen. noot gemaakt van hoe het is om als jonPauline, beter bekend als
gere, middelbare en oudere
Pien. Ik omschrijf haar als lein deze huidige tijd te leven.
Gaandeweg
werd
venslustig, enthousiast, creaOm vervolgens ieder een
tief, betrokken. Daarnaast
lied te kiezen, een ‘song in
duidelijk dat we,
heeft zij ook een verstilde
the key of life’ welke duidekant welke minstens zo
jong en oud,
lijk maakt wat ons bezielt en
kleurrijk is. Als pedagogisch
inspireert. Die stukjes ververhalen
en
liederen
medewerker bij BLOS kinhaal en de gekozen liederen,
deropvang ontplooit ze met
live gezongen, willen we
inbrachten die
vreugde haar talrijke kwaligraag met jullie delen. We
getuigen
van
liefde.
teiten.
vertrouwen er op dat het live
Mirjam, jong en ambitieus,
zingen eind april ook weer
studerend aan de UVA, wiskan, misschien zelfs wel met
kunde en politicologie. Een
een aantal van jullie in de
weg zoekend in deze coronatijd, hoe het kerkbanken; hoe dan ook zoomen we anop afstand studeren vol te houden, het mis- ders graag bij jullie naar binnen.
sen van echt contact met medestudenten, Omtrent wat ons bezielt wil nog ‘iets’ behet staan voor keuzes. Ik ervaar haar als noemd worden: de liefde! Gaandeweg
moedig en liefdevol.
werd duidelijk dat we, jong en oud, verhaTeun, al jong toegelaten aan het conserva- len en liederen inbrachten die getuigen van
torium Amsterdam. Briljant gitarist, hij liefde. Hoeveel we ook verschillen in leefstraalt aan alle kanten muziek uit en zoekt tijd, in wel of niet horende bij een kerk,
én vindt al vallend en opstaand zijn weg. denker, dromer, zoeker, ziener, dom of
Hij raakt me door z’n oprechtheid en het heel wijs zijn, gaat het in de kern altijd om
lef om kwetsbaarheid vorm te geven.
elkaar in liefde te mogen en kunnen zien.
Pete, een oude indiaan, reizende in een Zeg maar zoiets als heb je naaste lief als
onbekend landschap na bijna een halve jezelf. Makkelijker gezegd dan gedaan
eeuw samen met Lida te zijn geweest. maar laat het daar zondag 25 april nou net
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over gaan. De (zoom)deur staat open voor
ieder wie er bij wil zijn. Want dit is de wereld, welkom iedereen!
Wanneer je ook zin hebt om aan een dienst
in deze serie mee te doen geef je dan op
bij Ellen Koedijk. De overige 2 diensten
zijn op 13 juni (voorganger Riekje van Osnabrugge) en 19 september (voorganger
Roos Fountain). Voor de dienst van 13 juni
zoeken we nog iemand tussen de 15 en 30

Doe mee met ‘Vol lof’

jaar en iemand tussen de 30 en 50 jaar.
Voor de dienst van 19 september zoeken
we nog iemand tussen de 15 en 25 jaar en
iemand boven de 70 jaar.
Benieuwd hoe de voorbereiders van de
eerste ‘Songs in the key of life’ dienst hebben ervaren?
Kijk dan hier https://www.keizersgrachtkerk.nl/kerkdiensten/ervaren/622-voorbereidingsgroep-songs-in-the-key-of-life

Corina Leegwater

In Psalm 100:1-2 staat: ‘Juicht de Here, gij ganse aarde, dient de Here met vreugde, komt
voor zijn aangezicht met gejubel’.
In evangelische kringen is het heel gebruikelijk dit letterlijk te doen en worden veel
lofprijzingsliederen gezongen, bv. uit het opwekkingsrepertoire. Deze liederen zijn
inderdaad vaak opwekkend, ze geven energie en zijn licht van toon. De teksten zijn vaak
eenvoudig.
De liederen die wij zingen hebben ingewikkelder teksten, klinken vaak serieuzer. En
lofprijzen… Doen wij dat eigenlijk wel?
In de serie Vol lof (twee diensten, op 30 mei en 6 juni) treden we buiten onze
comfortzone. We zoeken naar een lichte toon en naar lofprijzing. Misschien in weerwil
van deze tijd. En we zullen daarbij veel zingen, zo niet met de mond, dan toch met het
hart.
Doe je mee?
Je kunt je opgeven bij Corina Leegwater

33

KGKgroen: een chatgroep voor een groene aarde

Jouke Kramer

In de dienst van 31 januari stelde Annemarie van
Wijngaarden in haar uitleg de vraag: Wie of wat
stimuleert jou tot duurzame keuzes? Laten we eens
stil staan bij die vraag…
Bij het digitaal koffiedrinken na de dienst kwam het
gesprek daarop. Een van ons kwam op het idee om
een chatgroep te beginnen waar de deelnemers elkaar kunnen stimuleren tot een duurzaam leven.
Dit zou kunnen door het uitwisselen van ideeën,
praktische tips en misschien ook een beetje vraag
en aanbod van gebruikte spullen of kleren. Hierdoor kunnen we van elkaar leren en elkaar een zetje geven, wat zo vaak nodig is.
We willen toch een bewoonbare aarde aan onze kinderen
doorgeven, en aan onze medeschepselen? We kunnen
het toch niet toestaan dat de schepping nog verder aangetast wordt? De biodiversiteit die er is, de onpeilbare
grootheid van hoe alles in elkaar zit, moet toch blijven?
Bij het koffiedrinken hebben we besloten om inderdaad
zo’n chatgroep te beginnen.
Inmiddels is het er al, met al 15 leden. Er wordt gebruik
gemaakt van de privacy-veilige en niet-commerciële app
Signal. Fred Tuinder stelde voor het KGKgroen te noemen,
en dat werd het.
We leren van elkaar over boeren die het anders doen. Die
hun bedrijf runnen op een manier die goed is voor dieren
en de grond. En waar je hun producten kunt kopen.
Over een initiatief om mondkapjes op te ruimen, zodat
vogels er niet door in problemen komen.
Petities om de politiek te bewegen tot duurzame beslissingen, bijeenkomsten, demonstraties, zoals het Klimaatalarm op 14 maart. Enzovoort, enzovoort.
Doe je ook mee? Of wil je meer informatie?
Bel, mail of app me! Als je je mobiel nummer geeft, voegen we je toe aan KGKgroen.
Jouke Kramer .
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Zakje met tuinkers

Klimaat- en geloofgroep, tuinkers symbool voor Pasen
Pasen, feest van nieuw leven.
Tegen de verwachting in
is er een nieuw begin
en spat de levenslust je tegemoet:
een onooglijk, doods lijkend zaadje
ontkiemt,
krijgt wortels en blaadjes.

In deze Kids zit een cadeautje; een zakje met biologisch tuinkerszaad om met eigen
ogen het wonder van de ontwikkeling van tuinkerszaadjes te zien. Van het resultaat kun
je met Pasen genieten.
Je kunt als volgt te werk gaan:
1. Op een schoteltje komt een laagje papier (keukenrol, toiletpapier).
2. Het papier wordt wat vochtig gemaakt.
3. Dan de zaadjes mooi gelijkmatig over het papier verdelen.
4. Over de zaadjes een glazen bakje plaatsen; bakje van doorzichtig plastic kan
ook.
5. Tot slot het bakje bij kamertemperatuur wegzetten. Het papier wel vochtig
houden.
Na een dag zie je al worteltjes, na twee of drie dagen blaadjes…
Wil je met Pasen van de tuinkers op je kaas of in je salade genieten? Dan is de tip om
op woensdag of donderdag voor Pasen met de zaadjes aan de slag te gaan.
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Verbonden met al dat leeft
De afgelopen vier maanden zijn er 3
klimaatdiensten geweest, twee begin
oktober en een op 31 januari.
Wij hoorden dat wij niet boven de
schepping staan, maar onderdeel zijn van
“Al wat leeft”. En dat een “beter klimaat ook
bij onszelf begint”. Om hier vorm aan te
geven, leek het de “Klimaat en Geloofgroep”
goed om met de volgende actie mee te doen.
Via de diaconie hoorden we dat Berendien
hen had geattendeerd op de landelijke
zaaiactiviteit van
Kerk in Actie “Wees Er-BIJ!”. Zo zijn we
verbonden met alle andere kerken die
hieraan meedoen.
Bij deze zaaiactie zijn zakjes zaad te
bestellen die u kunt zaaien in uw tuin, in een
bak of ergens in het “wild” b.v. onder een
boom in de zgn. boomspiegels of in een park
of berm.

Paul Vlaanderen

bloemen zijn iets lager en het zaad ontkiemt
makkelijker). Een zakje kost € 3,- inclusief
verzendkosten.
De meeropbrengst van de zakjes zaad willen
we aan het Solidariteitsfonds schenken
zodat we ook verbonden zijn met andere
landen. Door het bloemenzaad te zaaien
zijn we verbonden met al wat er groeit en
met de insecten, o.a. bijen en vlinders, die
hier op af komen. Zo dragen we met elkaar
bij aan de biodiversiteit.
U kunt tot 4 april uw bestelling (liefst per
mail) doen bij Paul Vlaanderen. U krijgt
bericht wanneer het zaaigoed binnen is. U
kunt uw bestelling dan afhalen in de KgK of
uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk
naar u toegestuurd.
Overmaken
op
rekening:
NL89INGB0005487357,
t.n.v.
St.
Werkgroepen
Keizersgracht
kerk,
Amsterdam o.v.v. Solidariteitsfonds - Wees
Er-BIJ

Veel plezier namens de Klimaat
Geloofgroep,
Paul Vlaanderen en Christien Visch
Er zijn 3 verschillende zakjes bloemenzaad:
voor vlinders, bijen en voor kinderen (deze
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Stemmen in de kerk
Stemmen voor de Tweede Kamer in de Keizersgrachtkerk. Abraham Kuyper zou er
trots op zijn dat in zijn kerk nu stembiljetten geteld worden. Kuyper is zoals je weet
de oprichter van de eerste politieke partij in
Nederland, de ARP, de Anti-Revolutionaire
Partij, opgericht in 1879. Uitgerekend in
zijn kerk worden nu, 142 jaar later, de
stemmen geteld voor 37 partijen, waaronder een aantal nieuwe partijen. Kijk eens

Henk-Jan Bustraan

op de foto bij de stapel van de partij op lijst
17... (helemaal links). Da's ongeveer 10%
van het totaal. Politiek leeft, ook in Kuypers
kerk (weer eventjes). Het was een leuke
dag. Iedereen was erg tevreden. Veel mensen (650 stemmers) hadden juist de Kgk uitgekozen als stemlokaal zodat ze ook even
binnen konden kijken en zich konden vergapen aan onze pracht, praal, schoonheid
en rust.

37

Bericht uit de Diakonie

Anna Verbeek

Steunstichting Voedselbank
Steun aan ongedocumenteerden
De afgelopen jaren was vanuit de Keizers- De mensen met wie de Keizersgrachtkerk
grachtkerk Esther van der Panne bestuurslid contact heeft (ex-Vluchtmaatbewoners) zitvan de Stichting tot Steun van de Voedsel- ten vrijwel allemaal in de 24-uurs-opvang.
bank Centrum/oud-west. Dat stamde nog uit Ze krijgen daar eten, zakgeld en begeleiding
de tijd dat de diaconieën van een aantal cen- om hun asielverzoek scherper te krijgen. (In
trumkerken (waaronder dus de Kgk) de de Amsterdamse 24-uurs-opvang krijgen onVoedselbank Centrum/oud-west in het leven gedocumenteerden maximaal 18 maanden
riepen. Die Voedselbank is alom m.b.v. de erkende hulpor‘Here to support’ ganisaties nog één keer alles op
lang een regulier onderdeel
van Voedselbank Amsterdam,
constateerde dat alles te zetten voor een positief
maar de kerken zijn met elkaar
oordeel van de IND.) Op dit
in contact gebleven (op dit momoment doen ze dus minder
de maaltijden in
ment zitten de Oude Kerk,
een appel op de diaconie. Ende
24-uursWesterkerk, Nicolaasparochie,
kelen zijn nog wel regelmatig
Noorderkerk, Spaanstalige pain de kerk en doen klusjes voor
opvang te
rochie en de Keizersgrachtkerk
de kosterij.
karig zijn.
in het bestuur) en zorgen voor
Here to support, een kleine
extra bevoorrading en steun
Amsterdamse hulporganisatie,
aan de vrijwilligers van het uitondersteunt een ‘nieuwe’ grote
giftepunt. Esther liet de diacogroep jonge Eritreeërs (18-23
nie weten dat ze gaat stoppen hiermee. Om- jaar) en constateerde dat de maaltijden in de
dat Anna de bestuursleden allemaal tegen- 24-uurs-opvang voor hen te karig zijn. Nakomt bij het diaconaal overleg van de bin- tuurlijk wordt daarover gesproken met de
nenstadskerken, is besloten dat zij voorlopig gemeente Amsterdam; in afwachting van
ook mee zal draaien in het bestuur van de een oplossing heeft de diaconie gehoor geSteunstichting. Misschien zal op termijn blij- geven aan de oproep om geld te doneren en
ken dat het handig is als er twee mensen van tijdens de huiskamerontmoetingen een paar
onze diaconie in dat stedelijk netwerk mee- keer per week een extra maaltijd met ze te
draaien – en dan doen we dat.
koken.
Voor nu zegt de diaconie Esther heel veel
dank voor al haar werk voor de Voedsel- Lobby voor ex-Vluchtmaters en webinar
bank!
over Duldung
Op dit moment biedt de diaconie dus relatief
weinig materiele steun aan asielzoekers.
Wel wordt er intensief gewerkt aan de voorbereiding van nieuwe lobbyactiviteiten. Dit
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omdat een aantal van de ons bekende Eri- sprekers ingaan op dit thema zal plaats vintrees/ Ethiopische asielzoekers ziet aanko- den op 22 april, 16.00 uur. Save the date!
men dat ze binnenkort opnieuw zonder verblijfspapieren op straat staan. Ze zijn aan het Diaconaal overleg binnenstadskerken
eind van de 18 maanden gekomen en de De diaconieën van acht binnenstadskerken
IND blijft weigeren hun situatie te erkennen (Dominicus, Nicolaasparochie, Waalse
en een verblijfsstatus af te geven – feitelijk Kerk, Oude Kerk, Lutherse Kerk a/h Spui,
erkent de IND niet dat zij (in de tijd van de Amstelkerk, Kgk, Westerkerk, Keizersgrachtonafhankelijkheidsoorlog van Eritrea door kerk en Noorderkerk) overleggen een paar
de regimes van Ethiopië en Eritrea heen en keer per jaar. Onlangs was Else de Wit, diweer geschoven) onmogelijk aan identiteits- recteur van welzijnsorganisatie CentraM
of uitreisdocumenten kunnen
(uitsluitend werkzaam in de binkomen. Zonder status en
nenstad) te gast in onze zoomDe Taakgroep
zonder uitzetmogelijkheden
bijeenkomst. Ze vertelde over de
Vluchtelingen is
bevinden ze zich in het asielsociale problematiek in de bingat, een juridisch limbo zonnenstad en het werk van Cenbezig een webinar
der perspectief. Voor hulportraM. Zelf is Else lid van de Oranganisaties (als Vluchtelingenvoor te bereiden jekerk en ook lid van het College
werk en Amnesty) is het onvan Diakenen van de PKA en ze
over het Duitse
begrijpelijk dat de IND dit
herkent heel goed de onderniet wil inzien; zij intensivezoeksvraag of kerken en organibeleid om ongeren daarom het landelijk
saties voor maatschappelijke
documenteerden zorg iets voor elkaar kunnen beoverleg rond dit vraagstuk en
vanuit de Taakgroep Vluchtekenen.
te gedogen:
telingen van de RvKA doet de
CentraM komt voort uit de BlanKeizersgrachtkerk mee aan
kenbergstichting,
de
oudste
Duldung
dat overleg.
(sinds 1871) niet-kerkelijke inDe Taakgroep Vluchtelingen is daarnaast stelling voor armoedebestrijding. CentraM
bezig een webinar voor te bereiden over het werkt in alle wijken in de binnenstad, In toDuitse beleid om ongedocumenteerden te taal kent CentraM 4500 cliënten/jaar, met
gedogen: Duldung. Duitsland geeft asiel- complexe hulpvragen. In 2015 was 61% van
zoekers een soort gedoogstatus, een wette- de hulpvragen financieel; in 2020 76%. Colijke mogelijkheid voor ongedocumenteer- rona heeft een enorme impact:
den om - officieel in afwachting van uitzet• Stijging van het aantal bijstandsaanting - opleidingen te volgen en werk te vinvragen is in de binnenstad hoger dan
den, met na verloop van jaren onder voorgemiddelde van Amsterdam, m.n.:
waarden zelfs een uitzicht op legalisering.
Buurtwallen Oude Zijde, GrachtenHoe werkt dat?? En wat zijn de mogelijkhegordel west, Weteringschans en
den en condities om het naar Nederland te
grachtengordel zuid (van ouds wijken
vertalen? Een webinar waarin verschillende
waar het betrekkelijk goed ging…)
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• Aantal gezinnen onder de armoedegrens neem toe
• Aantal mensen dat niet van inkomen
kan rondkomen neemt toe
• Eenzaamheid neemt toe: inloop bijeenkomsten gecanceld.
• Aantal huishoudens dat appel doet op
uitgiftepunt Marnixstraat van de
Voedselbank (waar veel vrijwilligers
van de Westerkerk helpen) is met een

derde gegroeid (uitgifte op de Nieuwe
Herengracht is gestaakt).
De maatschappelijke zorg in Amsterdam
wordt heringericht; vanaf 1 april komt in iedere Amsterdamse buurt een buurtteam –
CentraM gaat hierin meedraaien. De buurtteams gaan werken vanuit de Huizen voor
de buurt. De wijkdiaconieën gaan onderzoeken hoe ze de buurtteams en de Huizen
voor de Buurt kunnen benutten voor verdere
verkenning van eventuele diaconale inzet.

Op weg naar realisatie van KGK 2030

Veel betrokkenheid, dat was wat ik ervaarde
op zondagmiddag 7 februari! Toen kwamen
zo’n dertig gemeenteleden bijeen in Zoom
om te praten over het vervolg van het proces
van KGK 2030. Van tevoren waren er vier
‘moodboards’ gemaakt om de vier lijnen
naar de toekomst te verbeelden. Die vier lijnen waren gedestilleerd uit de dromen en de
wensdoelen van de gemeente, verzameld in
een bijeenkomst in september.
‘Ontmoeting’, om de interne samenhang
van de gemeente te stimuleren.
‘Diversiteit’, om de gemeente te verrijken
met mensen van allerlei achtergrond en leeftijden.
‘Creativiteit’, om de diensten en de muziek
nieuwe impulsen te geven.
‘Betrokkenheid’, om de openheid naar en
bijdragen aan de samenleving te bevorderen.
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Herman Schalk

Nadat de moodboards waren gepresenteerd,
gingen vier groepen aan de praat over de bijbehorende wensdoelen en wat ervoor nodig
zou zijn om die te realiseren. Wat is er nodig
aan ideeën, menskracht, organisatie, middelen om bijvoorbeeld te realiseren dat verschillende generaties in de kerk elkaar vaker
tegenkomen? Of om te zorgen dat mensen
die hier binnenlopen zich welkom en thuis
kunnen voelen? Dat we nieuwe creatieve en
muzikale vormen doen ontstaan of dat we
meer contacten krijgen met andere geloofsgemeenschappen? Uiteraard kwamen daar
nog geen conclusies uit, maar het vormde
wel een goede start om op voort te bouwen.
De bijeenkomst eindigde met een woord
van dank aan de procesgroep KGK 2030 die
nu het stokje overdraagt aan een volgende
ploeg. En dus ook met een oproep om aan
die volgende ploeg deel te nemen, meer
concreet: om in een van de vier

werkgroepen mee te doen die verder gaan
met de vraag wat er nodig is voor realisatie
van de doelen.
Gelukkig is er aan die oproep gehoor gegeven en de groepen zijn inmiddels alle vier
gestart. Als coördinator van het proces heb
ik elke groep bijeen geroepen en ik had dus
het voorrecht bij alle startbijeenkomsten
aanwezig. De start was soms nog even zoekend – wat is nu precies de bedoeling? –
maar ook voortvarend in het maken van afspraken, planning en taakverdeling.
Zo zette de groep ‘Ontmoeting’ al meteen
op een rij wat er nu aan aanbod voor ontmoeting is en sprak af wie welk deel daarvan
verder gaat onderzoeken. De groep ‘Diversiteit’ maakte meteen een planning voor zes
bijeenkomsten met onderwerp van bespreking. De groep ‘Creativiteit’ startte een

fundamentele discussie over wat een kerkdienst nu eigenlijk. En de groep ‘Betrokkenheid’ groepeerde de wensdoelen en sprak af
waar ze zich eerst op zouden gaan richten.
Werk in uitvoering dus! De bedoeling is dat
de groepen in juni hun bevindingen op een
rijtje hebben gezet. Dat moet een overzicht
opleveren van doelen en benodigde middelen, zodat we als gemeente een weloverwogen keus kunnen maken: in welke doelen
gaan we het eerst onze energie, tijd en middelen steken?
Je kunt meer lezen over de vier lijnen en de
wensdoelen op de website: www.keizersgrachtkerk.nl/gemeente/KGK2030.
Vragen, opmerkingen en tips over het proces
en de inhoud zijn altijd welkom .
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Brief op één adres of één per persoon?

Frits van den Boomgaard

Woont u met meer personen op één adres, dan is het gebruik dat brieven van financiële
aard, zoals Kerkbalans of de Eindejaarsactie, aan één persoon gericht worden. Past u dat
niet en wilt u dat dit type brieven aan (alle) andere leden van het huishouden apart geadresseerd worden, dan kunt u dat laten aanpassen. Stuur een email naar leden@protestantsamsterdam.nl met de tenaamstelling van de personen die ook deze brieven willen
ontvangen, eventueel de heer of mevrouw, en het adres.

Bijdrage aan de Kerk in de Stad

Frits van den Boomgaard

Binnenkort kunt u als lezer van ons kerkblad - of u nu in een stad woont of op het platteland -, weer een brief met acceptgiro tegemoetzien. We vragen u een bijdrage in de bestrijding van de productiekosten van (minimaal) € 15,-.

Afrika-bibliotheek
Kibret Mekkonen komt uit Ethiopië en wil
een Afrika-bibliotheek opzetten, voor de uit Afrika
afkomstige mensen uit Amsterdam en iedereen die
maar iets over Afrika wil weten. Hij heeft mij gevraagd om boeken over Afrika in te zamelen en ik
wil dit verzoek graag aan jullie doorzetten. Dus
heb je nog boeken over Afrika over, of boeken van
Afrikanen, zou je me dan een mailtje willen sturen
via schravendeel.r@gmail.com? Dan kom ik ze
graag ophalen, ook al zijn het er nog zo weinig.
Alvast bedankt namens Kibret (foto hiernaast).
Boeken in alle talen zijn welkom, in het bijzonder
ook in het Engels en/of Duits.
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