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Van de redactie

Henriette Sanders

Heeft u al een prik gekregen? Nu het vaccineren eindelijk een beetje op stoom gekomen
is kan de maatschappij langzaam weer terug naar het oude normaal.
Maar, willen we wel terug naar de pre-corona-tijd? Of zijn er dingen die het behouden
waard zijn? De KidS-redactie is benieuwd hoe u terugkijkt op het Corona-jaar en wil daar
in de Slot-Kids een paar pagina’s voor inruimen. Gaf deze tijd veel stress of juist rust? Is
er veel veranderd op het werk, of juist in huis? Wat heeft u het meeste gemist? En wat
juist niet? Heeft u nieuwe gewoontes ontwikkeld of bent u een nieuwe hobby begonnen?
Welke inzichten heeft u het afgelopen jaar opgedaan? En hoe beleefde u het kerkelijke
leven?
Stuur uw/jouw overpeinzing in max 150-170 woorden naar de KidS-redactie, samen met
een portretfoto, dan maken we een mooie collage van alle inzendingen!
De deadline is 23 juni (maar eerder mag ook!). Wij kijken uit naar jullie stukken!
>> 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. 345 verschijnt op zondag 4 juli (kopijdatum woensdag 23 juni 2021)
KidS nr. 346 verschijnt op zondag 5 sept (kopijdatum woensdag 25 augustus 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

16-5-2021

Hemelvaart; in de wolken

Robert Jan Nijland

23-5-2021

Pinksteren; als het dak eraf gaat

Jan Krans

30-5-2021

Vol Lof

Robert Jan Nijland

6-6-2021

Vol Lof

Guido de Bruin

13-6-2021

Songs in the key of Life

Riekje van Osnabrugge

20-6-2021

Uitsluiten hoe werkt dat?

Robert Jan Nijland?

27-6-2021

Uitsluiten hoe werkt dat?

Janneke Stegeman

4-7-2021

Slotzondag

Robert Jan Nijland

11-7-2021

zomerdienst; De tekening

Alain Verheij

18-7-2021

zomerdienst; De tekening

Hanna van Dorssen

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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Deuren open
Binnenstappen in de kerk betekent elkaar
begroeten, elkaar toezingen en de ander
zien zoals hij of zij bedoeld is. Mens naar
Gods evenbeeld, bestemd voor het licht en
geroepen om vrij te zijn. Zoals een vogel
hoog in de lucht zijn vleugels uitslaat en
beweegt, vrij, op de adem van de wind.
Wij mensen zijn niet bedoeld om opgesloten te zitten en week in week uit te wachten tot de deur weer opengaat van onze
kerk en van andere plekken waar we tot
ons recht komen.
Inmiddels zijn onze deuren weer open.
Met een maximum van veertig bezoekers
en nog geen mogelijkheid tot ontmoeting
na de kerkdienst, maar het is een begin.
Wonderlijk dat dit nu net gebeurt in de tijd
op weg naar Pinksteren. De leerlingen van
Jezus zitten binnen. Hoe nu verder? Ze weten het niet. Ze wachten tot de deur weer
opengaat. Die gaat open en hoe! In het
pinksterverhaal staat: ‘Plotseling was er
vanuit de hemel een stormachtig geruis,
iets als een geweldig oplevende adem. En
heel het huis waar zij zaten was ervan vervuld.’ Ramen en deuren vliegen open en
de leerlingen gaan naar buiten. ‘En ieder
hoorde hen spreken in de eigen taal van de
grote daden van de Onuitsprekelijke, onze
Bevrijder’.

Hanna van Dorssen

Op allerlei manieren kunnen mensen in
beweging komen en de zeven gaven van
de Geest in praktijk brengen:
1. wijsheid, overal waar dwaasheid regeert
2. kennis, om te ontdekken wat goed
en kwaad is
3. geloof, zodat we blijven vertrouwen
op wat Jezus zei en deed
4. geneeskracht, zodat we leren heel
maken wat verziekt en kapot is
5. inzicht, zodat wij elkaar leren verstaan
6. geduld, zodat wij blijven uitzien
naar Gods koninkrijk
7. enthousiasme, zodat we blijven uitstralen wat liefde is
God blaast op Pinsteren mensen nieuw leven in en verbindt hen tot een inspirerende
gemeenschap waarin niet iedereen dezelfde (geloofs)taal hoeft te spreken, maar
waar mensen er plezier in hebben elkaar te
leren verstaan.
Onze kerkdeuren zijn weer open in de
hoop dat we ze niet opnieuw hoeven sluiten. We kunnen weer naar binnen om ons
te laten inspireren. Tegelijk roept Pinksteren ook op naar buiten te gaan. De deuren
open te gooien en de stad in te gaan.
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Uit de Wijkraad en Moderamen

Frits van den Boomgaard

Direct na de vorige aflevering “Uit de wijk- dat ‘het schaap met vijf poten’, welke tegeraad en Moderamen” in de KidS en vlak lijk onze nieuwe ‘herder’ is, zich niet aan
voor het stukje dat ik nu maak voor de KidS onze planning houdt, namelijk dat we in
die jullie nu in handen hebben, was één september a.s. met de nieuwe predikant
onderwerp van besluitvorming continue kunnen kennismaken. Daarom is de wijkonder de aandacht van de wijkraad: co- raad blij dat onze pastores Hanna van
rona. In iedere vergadering van de wijk- Dorssen en Robert Jan Nijland bereid zijn
raad en tussendoor ligt het virus op de vanaf september in elk geval tot eind de(zoom)vergadertafel. Vindt de wijkraad cember bij ons te blijven!
vanuit diverse invalshoeken
het verantwoord dat meer
De wijkraad werd blij van
Het idee werd
gemeenteleden, gemaskerd,
het communicatieplan dat
ruikend naar ontsmettingsAnja Scheffer, als coördinaovergenomen om
middel en al dan niet gevactor Communicatie, heeft opjongeren
onder
cineerd ’s, zondags naar de
gesteld. In deze KidS zet zij
Keizersgracht 566 komen?
de belangrijkste zaken uit
de18 jaar mee te
Wanneer jullie dit lezen, is
dat plan uiteen.
nemen in het
het antwoord bekend.
De financiële jaarstukken
aantrekken van een
2020 zijn besproken. Hierin
Gelukkig komen ook andere
onderwerpen
op
de
nieuwe predikant. zijn ook gevolgen van het virus te zien. Een enkele blad(zoom)vergadertafel.
De
zijde verderop in deze editie
zoektocht naar een nieuwe
predikant is eveneens een onderwerp van staan ze samengevat.
voortdurende aandacht. De voorzitter van
de beroepingscommissie, Corina Leegwa- De relatie tussen de wijkraad en het modeter, is inmiddels lid van de wijkraad. Het ramen kwam aan de orde. In het bijzonder
idee werd overgenomen om jongeren (jon- de mate waarin het moderamen agendager dan 18 jaar) “mee te nemen” in het punten voorbereidt. Wordt dat te grondig
aantrekken van een nieuwe predikant. Ook gedaan? Voelen of hebben de andere leden
werd afgesproken dat er een procedure op- van de wijkraad nog de ruimte om een angesteld wordt over de verkiezing door de dere richting voor te stellen? Grosso modo
gemeente van een te beroepen kandidaat. bleek van wel, maar het betrekken van
De beroepingscommissie is eind maart van steeds weer een ander lid van de wijkraad
start gegaan. Zij stelt een vacaturetekst op, bij de voorbereiding van een wijkraadsverwelke vastgesteld wordt door de wijkraad. gadering of van een vergaderpunt verdient
Desondanks houden we er rekening mee
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aanbeveling; enkel al om het feit dat het
moderamen niet op volle sterkte is.
Tenslotte. In de vorige KidS nam Berendien
Bos afscheid van de lezers als scriba. Geheel in haar stijl vroeg ze aan jullie om een
gokje te wagen over het aantal e-mails dat
zij tijdens haar scribaat naar de wijkraad
had gestuurd. Kunnen we aan het aantal reacties dat zij van de KidS-lezers kreeg

concluderen dat de KGK-betrokkenen zoals in de lang vervlogen gereformeerde levensstijl nog steeds een afkeer hebben van
gokken? Of kunnen we de conclusie trekken dat maar een enkeling de rubriek “uit
de wijkraad” leest? Zij ontving namelijk
slechts één reactie.

Voortgang beroepingswerk

Martyn Mulder

De Beroepingscommissie is eind maart met haar
werkzaamheden gestart. Een predikant beroepen
is echt iets anders dan een sollicitatieprocedure afwikkelen. Daar zijn we inmiddels wel achter.
We hebben twee heel inspirerende avonden gehad met een cursus van Hildegard Faber van de
PKN over het hoe en wat. Een belangrijk aspect
van de procedure is dat we geheimhoudingsplicht
hebben zodra het over mensen gaat. Binnen de
commissie is afgesproken dat ik de communicatie
naar de gemeente verzorg. Iedereen die vragen
heeft kan bij mij terecht. De informatie die ik kan
geven is waar we zijn in het proces en hoe eventuele procedures verlopen.
Waar zijn we nu? Uit de veelheid van stukken,
profielschets gemeente, profielschets predikant,
KGK2030-proces, zijn we nu bezig om een advertentie op te stellen. Gelukkig heeft Hildegard ons
handvatten gegeven hoe we dat kunnen doen. De
planning is de advertentie direct na onze volgende
vergadering van 10 mei te publiceren.
Voor vragen ben ik te bereiken.
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Van de penningmeester

Frits van den Boomgaard

Resultatenrekening 2020: inkomsten en kosten
Financiën? ”Hè bah”, “geen verstand van” of “te moeilijk”. Als dat uw reactie is, lees dan
toch even door. Het gaat over de inkomsten en kosten in 2020. Bijbelteksten zijn over
het algemeen moeilijker te doorgronden dan euro’s!
In de tabel ziet u in de kolom rekening wat onze gemeente in 2020 daadwerkelijk aan
inkomsten heeft ontvangen en wat onze daadwerkelijke kosten in 2020 waren (“gerealiseerde inkomsten en kosten”). In de kolom links daarvan staan de begrote inkomsten en
kosten (begroting). Het verschil tussen de begrote inkomsten resp. kosten en de gerealiseerde inkomsten resp. kosten aan het eind van het jaar staat in de kolom verschil.
Het verschil tussen alle ontvangen inkomsten en alle gemaakte kosten was € -32.784 en
staat helemaal onderaan de tabel (saldo). Het begrote saldo was € -1.000. Onze gerealiseerde kosten waren dus bijna € 34.000 hoger dan onze gerealiseerde inkomsten. We
leden verlies. Onze spaarpot (algemene reserve) werd daardoor lager (was 31-12-2019:
€ 817.908 en is per 31-12-2020: € 784.123)
We hebben grofweg 3 inkomstenstromen. Met één ging het slecht: de verhuur (opbrengst
o.g.) als gevolg van corona. Het De Algemene Kerkenraad (PKA) besloot in juni 6,5 ton
beschikbaar te stellen aan de wijkgemeenten om verliezen als gevolg van de coronapandemie op te vangen. De PKA-bijdrage voor de KGK was € 37.500. Onder organisatiekosten (in de 2e helft van de tabel) staat deze bijdrage.1
De inkomsten levend geld2 zijn het noemen waard € 144.745! Dank aan een ieder die
daaraan heeft bijgedragen.

1
2
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Inkomsten
Inkomsten levend geld
Opbrengst onroerend goed (o.g.)
Opbrengst beleggingen/rente

begroting
131.350
116.500
30.000

rekening
144.745
63.250
28.489

verschil
13.395
-53.250
-1.511

Totaal inkomsten

277.850

236.484

-41.366

Kosten
Kosten kerk
Doorzendcollecten/giften derden

650

12.813

12.163

Deze bijdrage staat onder kosten, maar het zijn inkomsten! Daarom staat er min-teken voor.
Levend geld: alle bijdragen, giften en collectes (collectes ook voor diaconie).

Kosten gemeenteleven/kerkdiensten
Totaal kosten kerk

3

17.600
18.250

19.053
31.866

1.453
13.616

Directe kosten exploitatie o.g.
Huisvestingkosten, incl. klein onderhoud
30.300
3
Dotatie groot onderhoud
14.000
Inkoop catering
11.700
Totaal kosten exploitatie o.g.
56.000

33.905
14.000
5.979
53.884

3.605
0
-5.721
-2.116

Totaal directe kosten

74.250

85.750

11.500

Salarissen & traktement
Medewerkers, vergoedingen musici
Predikant, gastbeurten
Totaal salarissen & traktement

123.700
64.500
188.200

133.976
65.698
199.674

10.276
1.198
11.474

Organisatiekosten
Bijdrage PKA
Bestuurskosten / Quotum PKN
Bureaukosten
Publiciteit wijkgemeente
Totaal organisatiekosten

0
8.000
2.150
4.100
14.250

-37.500
8.132
4.049
5.922
-19.397

-37.500
132
1.899
1.822
-33.647

Financieel resultaat
Bankkosten
Totaal financieel resultaat

650
650

1.390
1.390

740
740

Resultaat t.g.v. reserves/fondsen
Resultaat aan bestemmingsreserve
Resultaat reserves/fondsen

1.500
0
1.500

3.000
-150
2.850

1.500
-150
1.350

SALDO

-1.000

-33.784

-32.784

Dotatie: het jaarlijks terugkerend bedrag dat we in een reserve groot onderhoud stoppen.
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Bericht uit de Diakonie

Anna Verbeek

De diaconie heeft geen bijzondere projecten onder handen – behalve dan dat twee van
ons (Tineke en Anna) druk bezig zijn met de vierde lijn in KGK 2030 (Bezield engagement). Ons is gevraagd een eenvoudige toets van condities en haalbaarheid te doen inzake de wensdoelen die onder deze lijn zijn verzameld en een advies aan de wijkraad
te formuleren. Annemarie van Wijngaarden heeft zich bij ons aangesloten en met z’n
drieën spreken we verschillende mensen over de verschillende wensdoelen. Het houdt
ons behoorlijk van de straat! De individuele hulpverlening loopt natuurlijk gewoon
door – afgelopen maand hebben we enkele goede bekenden van onze gemeente kunnen helpen met een financiële bijdrage.
Onderdeel van Bezield engagement is ook de verkenning van de sociale problematiek
in de binnenstad en van het netwerk aan kerkelijke en maatschappelijke organisaties. In
de vorige KidS vertelde ik al iets over CentraM, organisatie voor maatschappelijke hulp
in de binnenstad. In dit bericht een impressie van het netwerk van 9 binnenstadsdiaconieën waar we als diaconie van de Keizersgrachtkerk participeren. De stad Amsterdam
noemt 4 belangrijke sociale vraagstukken in de binnenstad – wat weten de kerken ervan
en hoe zijn ze eventueel betrokken? In de laatste twee netwerkbijeenkomsten liepen we
het met elkaar na. Natuurlijk kwam als eerste naar voren dat in corona-tijd veel activiteiten niet door gaan. Toch krijg je een behoorlijke indruk van de betrokkenheid van de
kerken op de samenleving in het centrum.
Armoede en eenzaamheid:
- De Dominicus is vanouds actief richting daklozen en werkt daarop samen met
het Leger des Heils; met hun hulp hebben ze op Tweede Kerstdag een
‘kerstpakketten’-uitgifte’ gedaan in de kerk (corona-proof) – in de plaats van de
succesvolle kersthappening voor dak- en thuislozen van de afgelopen jaren.
- Schuldhulpverlening: wordt in het centrum o.a. georganiseerd door De
Regenboog en CentraM; de Amstelkerk wil met vrijwilligers uit hun gemeente
mee gaan doen aan de financiële spreekuren.
- Van de Voedselbank centrum/oud-west is alleen uitgiftepost Marnixtraat open.
Gemeenteleden Westerkerk helpen bij uitgifte van pakketten. Binnenstadskerken
houden speciale collectes en inzamelacties.
De Westerkerk, Nicolaasparochie, Noorderkerk, Oude Kerk en
Keizersgrachtkerk vormen de Stichting Steun Voedselbank centrum-oudwest.
Het afgelopen jaar sprong de Stichting bij met cadeaukaarten voor cliënten (in
de korte periode dat er nauwelijks of geen voedselpakketten uitgedeeld
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konden worden) en zorgde hij regelmatig voor aanvulling van de
voedselpakketten, in nauw overleg met de coördinator. Voor de bekostiging
deed de Stichting een oproep aan en via kerken in Amsterdam Centrum en
Oud-West (waar ruimhartig reactie op kwam). Daarnaast zorgde de Stichting
voor kerstbroden in de pakketten, het gebruikelijke jaarlijkse extraatje met
kerst. Voor de vrijwilligers werd een nieuwjaarsborrel georganiseerd en zij
kregen een cadeaubon als dank voor hun inzet. Ook bekostigt de stichting de
jaarlijkse (bescheiden) zomerborrel voor de vrijwilligers.
Verslaving
- De Kruispost (OZ100) is in het centrum van oudsher hét adres voor medische
hulp voor verslaafden, ongedocumenteerden en dak- en thuislozen. De Oude
Kerk is betrokken bij Kruispost en bij de organisatie van de Medicijnpot. Veel
binnenstadskerken (ook de Keizersgrachtkerk) collecteren regelmatig voor de
Kruispost.
- Het Drugspastoraat is nog altijd actief in de binnenstad. De medewerkers
signaleren nieuwe vormen van verborgen verslaving, waaronder chemsex:
mannen die seks hebben met mannen onder invloed van harddrugs, zoals XTC,
GHB en Chrystal Meth. Een groeiende scene met potentieel gevaar. Welke
verlangens schuilen eronder? Wanneer ligt verslaving op de loer? Wanneer wordt
lust een last en hoe zit het met de liefde? Het project Chemsex Dialogen wil
zonder oordeel en op liefdevolle manier het taboe rondom dit onderwerp
doorbreken: www.chemsexdialogen. De Evangelisch Lutherse Kerk (aan het Spui)
steunt dit project en stelde ons de vraag of kerken kunnen helpen bij het gat ná
verslaving?
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Prostituees:
- Klassiek werkveld voor het Leger des Heils (waar bv. de Dominicus contact mee
heeft)
- Oude Kerk en Nicolaasparochie brengen traditioneel Sinterklaas-presentjes bij
de prostituees op de Wallen (dit jaar heeft de Waalse kerk mee gedaan).
- Noorderkerk gaat samenwerken met Tot Heil des Volks: Second Step (exprostituees) krijgt in een ruimte van de Noorderkerk een verkooppunt van eigen
merk kleding.
- De Prot. Diaconie werkt samen met Not for Sale: ex-prostituees krijgen een
werkervaringsplaats bij Dignita voor 3 jaar, met baangarantie (mbv ROCcertificaten). Onder het motto: Don’t exploite the eploitees.
Illegaliteit – In ons binnenstadsnetwerk zien we:
- Dagopvang en hulp door het Wereldhuis (Prot. Diaconie) - in coronatijd in het
Gasthuis (WG-terrein) – voor veel minder mensen dan voorheen aan de Nieuwe
Herengracht.
- De Lutherse Diaconie heeft een woning (in de Rivierenbuurt) waar steeds enkele
thuisloze vluchtelingen 3-maanden kunnen wonen.
- Als enige binnenstadskerk geeft de Keizersgrachtkerk systematisch individuele
hulp aan vluchtelingen.
- Sant Egidio (in de Mozes en Aaronkerk) gaat de helpdesk huisvesten waar
asielzoekers die 18 maanden in gemeente-opvang verblijven (met
tijd/begeleiding om te zoeken naar een duurzaam perspectief) hun klachten en
vragen kunnen inbrengen (een project van Here to Support en Amsterdam City
Rights).
De gemeente Amsterdam heeft bij dit thema mogelijk ook de sociale effecten van criminele illegaliteit op het oog (drugshandel, afpersing, witwassen, mensenhandel – allemaal
aanwezig op De Wallen en elders). Als kerken hebben we daar weinig zicht op.
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Jaaroverzicht Solidariteitsfonds

Simon Bal

Het afgelopen jaar is een heel bijzonder en actie ‘Schone Toiletten’ en Solidariteitszwaar jaar geweest voor de derde wereld- markt. Het ontbreken van deze opbrenglanden. Door Covid 19 kwamen veel men- sten is een behoorlijk gemis. Maar gelukkig
sen zonder werk en daardoor ook zonder zijn er ook voor dit jaar leuke initiatieven
inkomen. We konden merken dat mensen zoals de actie ‘bloemenzaad.’ Een gedeelte
veel tijd kwijt waren om in hun levenson- van de opbrengst is voor ons fonds.
derhoud te voorzien.
Bij de genoemde activiteiten proberen wij
Normaal gesproken bestonden onze toege- het Solidariteitsfonds onder de aandacht te
zonden aanvragen uit het ontwikkelen van brengen.
werk-, gezondheid- en leer
De mogelijkheid van de
en schoolaanvragen. Maar in
goed functionerende webDe financiële
2020 kwamen regelmatig
site heeft het Fonds geholactiviteiten voor het pen bij het verstrekken van
verzoeken binnen om financiële ondersteuning bij de
informatie en het inzichteFonds
werden
door
aankoop van voedsel.
lijk maken van de proHet uitgangspunt van het So- corona geblokkeerd: jecten.
lidariteitsfonds is om de menIn het totaal was het mogegeen
actie
sen zelfstandig te maken in
lijk om 7 projecten te reahun levensonderhoud maar
liseren en 7 steunaanvra‘Schone Toiletten’
met een lege maag valt er
gen positief te beantwooren Solidariteitsweinig te werken en daarom
den.
verleenden wij nu ook steun
De totale uitgave bedroeg
markt.
op het gebied van voeding.
€ 9.450,00.
Politieke onrust en het ontstaan van oorlogsgeweld spelen ook een 1e Vanuit Mexico het verzoek van een kingrote rol. Wij kregen meldingen van orga- derhuis om middelen voor creativiteit
nisaties dat zij hun projecten moesten sta- doeleinden te ondersteunen. De organisaken wegens de grote onveiligheid in hun tie houdt zich bezig met getraumatiseerde
gebied en dat daardoor ook het reizen van kinderen onderdak te verlenen en door
schoolgaande kinderen niet mogelijk is!
middel van spel en toneel het verleden te
Gelukkig konden we door jullie steun ook verwerken. Wij steunden hen met het beaanvragen op het gebied van o.a. onder- drag van € 900,00.
wijs, schoon drinkwater en landbouwge- 2e Vanuit Gambia het verzoek om medireedschappen realiseren.
sche noodhulp door de uitbraak van CoDe financiële activiteiten voor het Fonds rona. Steun is een bedrag € 200,00
werden door corona geblokkeerd, geen
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3e Uit Zuid-Soedan het verzoek om een bijdrage voor het installeren van een waterpomp bediening d.m.v. touwen. Het steunbedrag is € 900,00
4e Deze aanvraag kwam uit Rwanda het
dorp Kunda. De plaatselijke bevolking start
het opzetten van een boerderij met varkens
en kippen zodat zij zich in hun levensonderhoud kunnen gaan voorzien. Vanuit het
Fonds en met een gift steunde wij het project met € 1.400,00
5e Een verzoek van een kinderhuis uit Nairobi/ Kenia voor ondersteuning van levensmiddelen. Dit is gehonoreerd met €
200,00.
6e Vanuit Zuid-Afrika Stichting Zulu Aid
noodhulp. Een bijdrage van € 200,00.
7e Een aanvraag vanuit Niger om door middel van waterfilters het rivierwater te
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gebruiken voor consumptie. Een bedrag
van € 900,00 is beschikbaar gesteld.
8e Een verzoek van Stichting Nahid werkzaam in de stad Kabul/Afghanistan voor het
inrichten van een naaiatelier zodat alleenstaande vrouwen met hun kinderen een
mogelijkheid krijgen zich in het levensonderhoud te gaan voorzien. Een steunbedrag van € 900,00 werd hen toegezegd.
9e Een verzoek van Tear Fund voor het lenigen van directe noodhulp. Toegezegd €
200,00.
10e Een scholengemeenschap vanuit Mali
verzocht het Fonds om een bijdrage voor
het maken van opbergkasten en lesmateriaal toegezegd € 900,00
11e Een gezamenlijk initiatief van de Amsterdamse kerken om een kinderhuis in

Zimbabwe te steunen met € 250.00 per
kerkelijke gemeente. Toegezegd €250,00.
12e Een verzoek vanuit Kenia door de
stichting Africa Family Foundation die de
zorg draagt voor schoolgaande kinderen.
Er is behoefte aan hygiëne pakketten en
voorlichtingsmateriaal. We stellen bedrag
van € 900,00 beschikbaar.
13e Een vraag vanuit Nepal door de stichting Sponsortrek voor de aankoop van leermateriaal mogelijk te maken, de totale kosten bedroegen € 250,00 dit hebben wij toegezegd.
14e Een volgend verzoek van de stichting
Studenten Projecten Nepal om zaaigoed
aan te kopen voor een bedrag € 250,00.
Ook dit hebben wij toegezegd.

15e Een aanvraag van de stichting Viva Sahel werkzaam in Mali. Door een storm en
zware regenval is het dak van het schoolgebouw ingestort. Met een bedrag van €
900,00 kan men het dak vervangen en de
kinderen kunnen dan weer naar school.
Wij stelden € 900,00 beschikbaar.
Samenvattend hebben wij in 2020 een totaal van 15 aanvragen met jullie hulp kunnen realiseren.
Wij bedanken al onze donateurs. Het is
dankzij jullie bijdragen toch weer gelukt
om zoveel mensen te kunnen helpen. Ook
voor 2021 rekenen we weer op jullie hulp
en betrokkenheid.

Het financieel overzicht 2020
Saldo op 01 januari 2020
Donateurs en giften
Projecten 2020
Bankkosten
Saldo op 31 december 2020

€ 13.111.74
€ 7.099.16

€ 20.210.90

€ 10.150.00
€
169.00
€ 9.891.54
€ 20.210.90

Namens de werkgroep het Solidariteitsfonds hartelijk dank.
Secretaris: Simon Bal
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Een nieuw Psalm van David

Pete Pronk

Enige tijd geleden stond in dagblad Trouw voorafgaande op tal van dichtbundels:
een recensie van de nieuwe dichtbundel Vasalis, Campert, Kopland, Szymborska,
van David Troch, een voor mij onbekende Sappho, Wolkers en ga zo maar door. Maar
Vlaamse auteur. De titel sprak mij direct steeds was daar die nieuwe bundel van
aan: ‘voor jou wou ik een huis zijn’ en als Troch en met name dat ene gedicht ‘vloed’.
de wiedeweerga bestelde ik een exemplaar Het duurde een tijdje voordat ik doorhad
bij Linnaeusboekwinkel, mijn favoriete wat mij daar zo in raakte. En toen wist ik
‘boekenpaleis’.
het: het gaat over mijzelf! Zowel die ‘je’ als
Eenmaal de bundel in handie ‘ik’ zitten in mijzelf, de
den las ik op de achterzijde:
Zo neemt Troch ons ‘je’ is de grote Pete, de ‘ik’
“Hoe voelt het om weg te
is de kleine. En tegelijkermee
op
reis
tot
in
het
gaan? Die vraag stelt een
tijd raakt het voor mij ook
man zich in voor jou wou ik
aan de Ene, die je met heel
diepst van zijn ziel.
een huis zijn. Meer, hij voegt
je hart, met heel je ziel,
Toch blijft de toon
met heel je verstand en
de daad bij het woord. Zijn
tocht voert langs lief en leed.
met heel je kracht liefhebt.
licht. Elk vers is fris,
Een verhaal dat ik 25 april
Hij streelt het zachtst van de
dag, raakt het ruwst van de
in de Keizersgrachtkerk
elk vers is scherp.
vertelde en nog terug te
nacht Zo neemt Troch ons
mee op reis tot in het diepst
zien is via Viering Keizersgrachtkerk 25 april 2021
van zijn ziel. Toch blijft de
toon licht. Elk vers is fris, elk vers is scherp. 10:30uur - Jong en oud ….wat bezielt ons?
Geen zin in voor jou wou ik een huis zijn - YouTube. De ‘ik’ staat dan voor de Ene.
die niet zingt. Wat Troch hier met de taal En in die zin voelt het voor mij dan als een
nieuwe psalm van David.
doet is één groot feest.”
Een aantal weken later werd ik gebeld door Het interview is inmiddels afgenomen en
Bert van der Kruk, journalist voor o.a. het hoe Bert het vorm heeft gegeven weet ik nu
blad Volzin. Ik ken hem van eerdere inter- ik dit stukje type nog niet, het zal te lezen
views, o.a. voor de NCRV-radio. Zijn vraag zijn in het meinummer van Volzin. Mocht
was of hij me aan de hand van een zelfge- je nieuwsgierig zijn naar de inhoud dan
kozen gedicht mocht interviewen. Een af- kun je het ongetwijfeld opzoeken. Het gespraak voor bij mij thuis was snel gemaakt dicht wil ik je inmiddels graag toevertrouen ik stortte mij in de dagen daaraan wen, met dank aan David Troch.
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Vloed
het valt en het valt maar uit de lucht en je rent
en je rent maar en ik ren met je mee, volg op de voet
door de vloed. zie ons. je rent om ter snelst, schudt me haast
van je af, maar ik houd je bij. en je rent de lucht uit je lijf, hijgt.
dit is echt niet jouw ding en toch ren je. wiens plan was dit?
en ik ren en jij vloekt, vloekt, vloekt, al houd je nog zo goed
het hoofd naar de grond, je schoen deelt een plas in twee
en hoe je ook rent, rent, rent, traag dringt de kou in je kous,
je voet, je been. waar o waar ren je heen, naar waar neem je
me mee? de lucht raakt maar niet leeg, vult zich weer meer
en meer. het zwerk ziet zwart. van top tot teen zijn we nat.
het drupt van ons af. het stroomt van ons af. en jij rent
en ik ren en het lijkt wel dat het nooit stopt. en als het
toch ooit stopt, bouw ik een muur of vier, dek die af
met een dak en dan noem jij die plek thuis. daar zal
het droog zijn. daar zal er zon zijn.

David Troch
voor jou wou ik een huis zijn
Vrijdag / Wablieft; 104 blz. € 15
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De Keizersgrachtkerk en haar couturier (97)
Op 27 maart 1943 pleegde het verzet een
aanslag op het bevolkingsregister van Amsterdam. De Nederlandse bevolkingsadministratie was voor de Duitse bezetter een
onmisbaar hulpmiddel om Joden, verzetsmensen en arbeidskrachten op te sporen.
Omdat er steeds meer vervalste persoonsbewijzen in omloop waren, wilde het verzet juist de bevolkingsadministratie als
controlemiddel in handen van de Duitsers
onbruikbaar maken. Een plaquette naast de
ingang van Plantage Kerklaan 36 herinnert
aan de aanslag en aan de verzetsmensen
die daarvoor met de dood zijn gestraft.
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Peter Dillingh

Bekend zijn de namen van Willem
Arondéus en Frieda Belinfante. Over beiden maakte journaliste Toni Boumans een
televisiedocumentaire; over Frieda Belinfante schreef ze ook een boek. Minder bekend was couturier Sjoerd Bakker, die de
politie-uniformen maakte voor de groep.
Zo konden ze het gebouw binnendringen
zonder argwaan te wekken. De naam van
Sjoerd Bakker werd zelfs vergeten bij de
herdenking op 4 mei 2015 bij het Homomonument. Dat was voor Toni Boumans
de aanleiding om opnieuw onderzoek te
gaan doen. In februari van dit jaar

verscheen haar boek ‘Je mag wel bang zijn, Sjoerd was een gelovige jongen. Hij zocht
maar niet laf’ over de enerverende en steun bij God en wilde een rustig, onopvalnoodlottige geschiedenis van de familie lend, sereen leven leiden. “Dat drie homoBakker.
seksuele Bakkers trouwden had er denk ik
Sjoerd Bakker werd geboren in 1915 in een mee te maken dat dat hun rust en zekergereformeerd gezin in Leeuwarden, als heid gaf,” zegt Toni Boumans. “Door te
derde van negen kinderen. Zijn vader trouwen vielen ze niet op en konden ze
Miente Bakker had de leiding van mode- functioneren in de maatschappij.”
huis P.S. Bakker aan de Nieuwstad. Sjoerd In Amsterdam kwam Sjoerd in contact met
wilde ook de mode in. Zijn vader regelde de kring van kunstenaars die in de oorlog
een stage bij modehuis Hirschfeld in Ham- het kunstenaarsverzet zouden vormen. Zo
burg, in 1933. Sjoerd was er
raakte hij betrokken bij de
Homoseksuelen
getuige van de opkomst van
aanslag op het bevolkingsrede nazi’s: “Er is daar een
gister. “Voor de Amsterwerden in die tijd
hetze gaande tegen de Jodamse bevolking was de aanden.”
slag een opsteker,” zegt Toni
niet alleen in de
In 1936 kwam Sjoerd BakBoumans. “Het inspireerde
kerk, maar in de
ker naar Amsterdam. Hij
mensen om vol te houden.
werd coupeur bij Hirsch &
De kunstenaars moeten er
hele samenleving
Cie op het Leidseplein. Eerst
met veel creativiteit en pleveracht en
woonde hij in de Van Eegzier aan gewerkt hebben.”
henlaan bij zijn oom Paul
Maar de Duitsers namen
veroordeeld.
Bakker, die een drukkerij en
wraak. Twaalf leden van de
uitgeverij had aan de Lijngroep werden gearresteerd,
baansgracht. Later woonde
berecht en ter dood veroorhij op zichzelf aan de Overtoom, op de deeld. De terdoodveroordeelden mochten
Prinsengracht, in de Korte Leidsedwars- een laatste wens doen. Sjoerd vroeg om
straat bij het Leidseplein, in de Frans van zijn roze overhemd. Dat wilde hij dragen
Mierisstraat en in de oorlogsjaren in de als hij stierf. Hij hield net als zijn broer Dirk
Vondelstraat.
van de kleur roze.
Al op zijn zestiende merkte Sjoerd dat hij In de dodencel werd Sjoerd Bakker behomoseksuele gevoelens had. Hij was niet zocht door ds. S.G. de Graaf. Die belde
de enige die op mannen viel: vier van de met de vader om te zeggen dat het bezoek
vijf broers hadden gevoelens voor mannen. ontroerend mooi was geweest. “Zelf had
Dat werd thuis geaccepteerd en er werd hij niet veel behoeven te zeggen, omdat
zelfs vrij met vader over gesproken. Homo- Sjoerd volkomen bereid en rustig was.”
seksuelen werden in die tijd niet alleen in Op 30 juni 1943, de dag voor de executie,
de kerk, maar in de hele samenleving ver- nam Sjoerd in de gevangenis aan de Weteacht en veroordeeld.
ringschans afscheid van zijn familieleden.
Hij sprak zijn familie moed in, hij gaf hún
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hoop. Zijn zus Baukje vertelde er later
over: “Hij was veranderd, ook uiterlijk, shining. Hij zei: ‘Ik wil dat vader nog een keer
voor ons allemaal uit de Bijbel leest, Romeinen 8.’ Het zegelied, ‘en in dit alles zijn
we meer dan overwinnaars’.”
Toen na de oorlog de anonieme graven in
de duinen bij Bloemendaal werden geopend, werd de groep herkend aan een roze
stuk textiel.
Toni Boumans heeft een aangrijpend boek
geschreven. Wat begon met onderzoek

naar een gereformeerde jongen in het kunstenaarsverzet mondde uit in een biografie
van de hele familie, die je in één adem uitleest.
Voor de lezers die hem gekend hebben:
Popke Sjoerd Bakker (1921-1986), die in
de jaren zeventig en tachtig actief was in
de Keizersgrachtkerk, was een volle neef
van Sjoerd. Zijn vader, Durk Miente Bakker, gaf leiding aan modehuis P.S. Bakker
in Groningen.

Illustraties:
Sjoerd Bakker (foto Verzetsmuseum Amsterdam)
Omslag boek Toni Boumans
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Vergeten? Gedenken!
De twee diensten rond 4/5 mei hebben als
voor de hand liggend thema ‘Oorlog en Bevrijding’ meegekregen. Verhalen van gemeenteleden die (de Tweede Wereld)oorlog en de bevrijding daarvan zelf hebben
meegemaakt, zijn de inspiratiebron.
Als voorbereidingsgroep waren we ons bewust dat oorlogen van alle tijden zijn, ook
van deze tijd. Wij vroegen ons af wat wij,
van wie de meesten zijn geboren in vrijheid, kunnen leren van de verhalen van
toen, van de mensen, van hun daden, van
hun trauma’s?
En telkens was er dan die vraag: wat zou ik
doen?
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Wilma Eusman
Tijdens de voorbereiding van deze diensten kwam ik, bij het opruimen thuis, bijgaand stuk tegen van Luis A. Alfaro, gepubliceerd in de KidS van november 1984.
Luis kreeg in die jaren bekendheid in de
gemeente als de broodjesbakker. Al tijdens
de viering drong de geur van zijn empanada’s door tot in de kerkzaal. Bij de koffie hadden de speculaasjes grote concurrentie van zijn warme Chileense broodjes.
In de Vluchtelingengroep kenden we Luis
als een gedreven man en kunstenaar, die
leed onder het in ballingschap te moeten
leven. Hij heeft ons tot op vandaag de dag
nog veel te zeggen.
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Klimaat- en geloofgroep

Fred Tuinder

Nieuws uit de Klimaat&Geloofgroep
onderwerp dat klimaatverandering is) op
De Klimaat&Geloofgroep heeft een paar een vruchtbare manier kunt voeren. We
actieve maanden achter de rug en we doen hopen dat deze gesprekken ook in de
jullie hier graag verslag van waar we zoal kerk(en) een plek kunnen gaan krijgen.
mee bezig zijn. Wie het leuk vindt om aan Verder hopen we weer een serie kerkdiente haken is van harte welkom! Een mailtje sten rond het thema Klimaatverandering (of
naar Christien is de snelste weg, maar bij breder) op het programma te kunnen zetde Zoom-koffie na de dienst is er ook ten.
meestal wel iemand van de groep aanwezig om vragen aan te stellen
Compostvaten in de tuin
of ideeën te spuien (ook als je
In februari schreven we over
Wie heeft
zelf geen tijd hebt om ze uit
het plan om compostvaten te
een
favoriet
te voeren!).
plaatsen in de tuin van de
We vergaderen ongeveer vegetarisch recept kerk. Tot nu toe hebben wij
eens per maand digitaal. Afechter nog niet genoeg geld
waarmee hij of zij voor dit project ontvangen.
gelopen maand stond de
bloemzaadjesactie op de
Hieronder nog een korte bethuis altijd de
agenda, de nieuwe compostschrijving van het plan. Uw
vaten en het idee om ook de
bijdrage is nog steeds van
show steelt?
gemeentemaaltijden (zodra
harte welkom! Die kan overhet weer mag…) op de een of
gemaakt worden op de rekeandere manier te “verduurzaning van de diaconie NL25
men”, zowel wat betreft milieu-impact als INGB 0000 870727 t.n.v. Diaconie Keiwat betreft het aspect van rechtvaardige zersgrachtkerk Amsterdam. Graag erbij
handel en werkomstandigheden. Hieron- vermelden dat het voor de ‘Groene Kerk’
der worden deze punten verder toegelicht. is. Als er meer geld binnenkomt dan reserDaarnaast zijn we ook in gesprek met de veren we dit voor ons volgende project om
Protestantse Kerk Amsterdam, omdat we onze kerk nog groener te maken.
denken dat het goed zou zijn als het idee
van “groene kerk zijn” PKA-breed zou wor- Waarom compostvaten
den aangemoedigd. Het PKA-bestuur is De Keizersgrachtkerk is een ‘Groene Kerk’.
daar wel enthousiast over, en binnenkort Dat betekent dat duurzaamheid een bespreken we met hen over een praktische in- langrijke rol speelt bij alles wat we met de
vulling daarvan. Een van ons (Annemarie gemeente doen. De kerk produceert al met
van Wijngaarden) doet een cursus waarin al een behoorlijke hoeveelheid goed
je leert hoe je klimaatgesprekken (over het groenafval dat tot compost gemaakt kan
gevoelige en soms overweldigende worden. Dat bestaat uit o.a. bladafval,
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groenteresten en koffieprut uit de keuken.
Door dit te composteren, zorgen we dat er
geen grondstoffen verloren gaan en dragen
we bij aan biodiversiteit.
Het plan
We willen twee vaten aanschaffen van 280
liter, 1 meter hoog en 80 cm in doorsnee
van het merk AXO (https://haxo.nl/compostvat-groen/ ) De totale kosten zullen uitkomen rond de € 250,-. Het plan is om ze
in de kerktuin te plaatsen waar nu de open
composthoop is, naast het gereedschapshokje.
We hopen dat velen dit een goed plan vinden en eraan mee willen betalen! Dank
aan degenen die al een bijdrage hebben
overgemaakt!
Opbrengst van de Zaadactie Wees Er-BIJ!
In de vorige KidS werd door de Klimaat- en
Milieugroep de actie van Kerk in Actie
Wees Er-BIJ! aangekondigd. Er konden
zakjes vlinder, bijen en/of kinderzaad besteld worden om in je omgeving te zaaien.
Er zijn door 30 mensen in totaal 149 zakjes
besteld!
De meeropbrengst is € 310,26 en is bestemd voor het Solidariteitsfonds.
Met dank aan Agnes voor de administratie
en aan Nico voor de afwikkeling van de
betalingen.

Gemeentemaaltijd: vegetarische recepten
gezocht!
De kokers van de Gemeentemaaltijd koken
nu eens wel, dan weer niet vegetarisch. Algemene uitgangspunt is natuurlijk dat het
vooral heel lekker moet zijn! Maar zoals
ervaren vegetariërs weten: dan kan het nog
steeds ook best zonder vlees. Om de variatie verder te vergroten willen we als Klimaat&Geloofgroep graag het beste uit de
gemeente naar boven halen. Wie heeft een
favoriet vegetarisch (veganistisch mag ook)
recept waar hij of zij altijd de show mee
steelt thuis, en wat zich ervoor leent om in
grote hoeveelheden (ca. 40 mensen) te
worden klaargemaakt? Het liefst ook door
mensen die zelf niet zo vaak vegetarisch
koken, en het liefst ook nog een beetje gezond en betaalbaar. We zijn zowel op
zoek naar recepten met peulvruchten, tofu
en andere klassieke eiwitbronnen, als ook
naar “moderne” recepten waarbij de kip
bijvoorbeeld simpelweg wordt vervangen
door een vegetarisch vervangend product.
Ovenschotels mogen ook; soep, hoofdgerecht, alles is welkom. U kunt uw recept
sturen naar Christien Visch. Wie weet kunnen ze later ook een plaatsje krijgen in een
volgende KidS of Link.
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Voorbeden en privacy
De Keizersgrachtkerk heeft al een tijd geleden een privacy statement gemaakt, die u
kunt nalezen op onze site. Graag brengen
we deze weer onder de aandacht. In dat
privacy statement is het volgende opgenomen:
Tijdens een kerkdienst worden in gebed of
anderszins namen van leden van de gemeente genoemd. De kerkdienst is ook publiekelijk te volgen via internet. De gemeente noemt de naam en voornamen en
(indien van toepassing) gegevens rondom
ziekte en gezondheid. De gemeente verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar
gerechtvaardigd
belang
om
een
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Robert Jan Nijland
gemeenschap te zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen op te dragen aan God.
In ons statement staat dus dat wij persoonsgegevens (waaronder voor- en achternaam
en “gegevens over ziekte en gezondheid”)
noemen in onze gebeden. Dat is een belangrijk onderdeel van het gemeente zijn.
De werkgroep morgendiensten heeft
gesproken over hoe we omgaan met deze
gegevens. Daaruit kwamen de volgende
punten naar voren.
Om het gemeentezijn vorm te geven is het
goed dat gemeenteleden voorbeden kunnen aanvragen voor zichzelf of voor anderen, zowel vooraf (telefonisch of via mail)
als op zondag via het voorbedenboek. Het
is aan de aanvrager om daarbij al dan niet

de reden aan te geven waarom voorbeden
worden aangevraagd. Vaak is vooraf geen
overleg is geweest met degene waarvoor
voorbeden worden aangevraagd. Dit laatste vraagt extra zorgvuldigheid.
Daarom wil de werkgroep morgendiensten
extra aandacht vragen voor:
Wenselijkheid
Het zo goed als mogelijk inschatten of degene waarvoor voorbeden wordt gevraagd
dit ook fijn zal vinden in algemene zin: wil
degene wel dat haar/zijn naam genoemd
wordt in de voorbeden?
Zorgvuldigheid
Het zorgvuldig formuleren van de reden
van de voorbeden en hierbij meer algemene omschrijvingen te gebruiken. Te gedetailleerde beschrijvingen over de situatie
kunnen de privacy immers snel schaden,
zeker bij gegevens over de gezondheid.
Anonimiseren
Om te overwegen alleen de voornaam en
relatieomschrijving te noemen van degene
voor wie voorbeden wordt gevraagd. Het
is van belang dat de mensen in de kerk weten om wie het gaat, maar daarvoor hoeft
niet altijd de voor- en achternaam worden

genoemd. Uiteraard kunt u uw eigen naam
wel volledig laten noemen en ook bij mensen die zijn overleden is het noemen van
voor- en achternaam zeker gepast.
Een aantal voorbeelden om een beeld te
geven:
• Voor een dierbare vriend van Jannie
Plezier die is opgenomen in het
ziekenhuis.
• Voor Klaaske die gevallen is en nu
gebonden is aan huis.
• Danken wij voor het leven van Erik
de Jong, oom van Peter en Theo, die
afgelopen donderdag overleden is.
En bidden wij voor zijn kinderen en
kleinkinderen.
• Voor al degenen in de gemeente die
deze week een operatie moeten
ondergaan.
• Voor mijn collega Dien en haar
gezin nu haar man en hun vader
uitbehandeld is.
• Danken wij voor Trijn die een
gezond (klein)kind heeft gekregen.
We hopen zo dat we zo én blijvend vormgeven aan gemeente-zijn én rekening houden met elkaars privacy.
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Zaai een lied
“Vervoering”
In mijn jeugd was Jaap Zijlstra (1933-2015)
een begrip in Friesland, iemand met “singuliere gaven”, die vaak werd uitgenodigd
bij de Open Deur-diensten in mijn geboorteplaats Koudum: een beminnelijk, enthousiaste spreker, die ook “buitenkerkelijken” aansprak. In een latere fase van zijn
leven kwam hij uit voor zijn homoseksualiteit (tijdens een preek in Ermelo!), en nog
later werd hij evangelisatiepredikant bij de
Diensten met Belangstellenden in Amsterdam. Hij woonde tot zijn dood schuin tegenover de KGK, en heeft ook wel bij ons
gepreekt. Ik heb dat één keer meegemaakt,
daarna is hij niet meer uitgenodigd: zijn
preekstijl was ooit modern, maar inmiddels
voor ons te gedateerd.
Pas later ontdekte ik zijn gedichten, en die
zijn wat mij betreft nog helemaal oké. Uit
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Diederick Koornstra

de bundel Hinkelspel heb ik jaren geleden
voor Pinksteren drie gedichten op muziek
gezet: Vervoering, Doodtij en Ziener. Ik
heb lang met het plan gelopen om ze hem
te laten horen, maar het is er nooit van gekomen.
Het gedicht Vervoering beschrijft hoe je de
wind kunt zien in het bewegen van de bomen, kunt horen in het ruisen van de bladeren en kunt voelen op je huid. Evenzo de
liefde, die al je zinnen op hol doet slaan:
stormachtig en tastbaar. Gaat het over
liefde voor een ander, of gaat het over de
Heilige Geest?
In de muziek heb ik geprobeerd het ongrijpbare en vlagerige karakter van de wind
te pakken in steeds wisselende maatsoorten en een motief dat uit de hoogte op ons
neerdaalt.
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Communicatieplan

Anja Scheffer

Voordat ik mijn taak als coördinator communicatie en publiciteit op heb gepakt, heb ik
met allerlei mensen gesproken die een communicatiekanaal onder hun hoede hebbeen.
Op grond van deze gesprekken en gesprekken met mensen van verschillende groepen
heb ik een communicatieplan gemaakt. Dit plan heb ik in de wijkraadsvergadering van
maart gepresenteerd.
In dit artikel zal ik de hoofdlijnen van dit plan weergeven.
Voor de communicatielijn van de Keizersgrachtkerk zijn de bloeifactoren KGK2030 heel
belangrijk. Dit geeft aan wat de gemeente te bieden heeft en dat kunnen we veel beter
dan nu laten zien aan de buitenwereld.
Mijn taken als coördinator communicatie en publiciteit zijn:
- Stimuleren van beleidsvorming op het gebied van communicatie
- Externe communicatie beter op de kaart zetten bij groepen die actief zijn binnen
de gemeente.
- Externe communicatie beter op elkaar afstemmen zodat we een helder beeld van
onze gemeente presenteren.
- Coördineren van verschillende communicatiekanalen
- Aanspreekpunt zijn voor mensen die communicatie verzorgen
Ik ben mijn plan begonnen met een analyse van de situatie van dit moment:
Sterke punten
- Ieder communicatiekanaal/medium functioneert zelfstandig.
- Ieder intern communicatiekanaal bedient een bepaalde groep en heeft duidelijke
doelen.
- Continuïteit en bereikbaarheid interne communicatie.
- We vinden het belangrijk om elkaar te informeren en op de hoogte te houden.
Zwakke punten
- Weinig beleid en samenhang in de communicatie
- We communiceren geen duidelijk beeld naar de buitenwereld
- Weinig betrokkenheid bij externe communicatie (website, facebook, kids)
- Veel tekst, weinig beeld
- Veel mededelingen/aankondigingen, weinig bezieling/ beleving
- Veel zenden, weinig tweerichtingsverkeer
- Te intern gericht taalgebruik
- Geen web-redactie
- Aanbod-gestuurd, niet vraag-gestuurd (weinig denken vanuit de wens/interesse van
de bezoeker/gast).
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Daarna ben ik gaan nadenken over acties om de communicatie te gaan verbeteren.
Korte-termijndoelen
- Eind januari: tekst op PKA-website updaten en aanpassen aan ons beeld naar de
buitenwereld. (gerealiseerd).
- Voor de zomer is de website geüpdatet en de vormgeving aangepast.
- Verbeteren informatie op de website (meer gericht op de externe bezoeker, meer
beleving/bezieling, taalgebruik evalueren, logischere indelingen).
- Voor de zomervakantie wordt een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd over de
communicatie.
- Communicatie staat regelmatig op de agenda in de wijkraad.
- Er is een plan voor een webredactie, voor de inhoud van de website en de sociale
media.
- Er is nagedacht over welke boodschap/beeld we via welk medium communiceren.
Langetermijndoelen
- Communicatie is actueel, effectief en leidt tot meer bezoekers en bekendheid.
- Er is een gedragen communicatiebeleid en de communicatiekanalen zijn meer op
elkaar afgestemd.
- Verhuur heeft een duidelijke plek gekregen, zowel op de Kgk-website als op andere verhuurwebsites op internet.
- Communicatie leeft in de gemeente en geeft de bloeifactoren weer.
- Communicatie draagt bij aan de realisatie van de wensdoelen.
- We bereiken een meer divers publiek (wensdoel KGK2030).
- Er wordt nagedacht over een modernisering van de communicatie en bijv. vervanging diverse media door een vorm van intranet.
- Muziekkast-website is actueel en up-to-date.
- Nieuwe vormgeving publicatiebord, evt. logo voor de KGK, werken met QR-codes
voor toeristen.
- Bekendheid van de KGK in de buurt is vergroot.
Nodig
- Mensen die korte filmpjes, vlogs e.d. kunnen maken (jongeren?) of training daarin.
- Filmpje KGK in 2 minuten (voor de website, vervanging filmpje 2011)
- Fotografen om de beelden op de website actueel te maken/houden.
- Mensen met gevoel voor moderne communicatie via sociale media
- Webredactie
Heb je zin om hierin een rol te vervullen? Laat het aan mij weten.
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De Keizersgrachtkerk op internet

Anja Scheffer

Bij de start van mijn taak als Coördinator Communicatie en Publiciteit dacht ik dat het interessant zou zijn om te bekijken wat er over de Keizersgrachtkerk op internet te vinden
zou zijn. Dus ging ik met de zoekterm Keizersgrachtkerk aan de slag. Leuk om een keer te
doen. Wat ik gevonden heb, is geen statische informatie, maar kan de volgende keer al
weer anders zijn.
De eerste hits zijn onze eigen website en onze de KGK-facebooksite. Daarnaast zijn er een
aantal sites waarop de Kgk terug te vinden is. Op de webversie van deze Kids vind je alle
exacte URL’s.
Wikipedia
De KGK staat op Wikipedia – een kort artikel met de kopjes gebouw, oorlog, gemeente en
pride kerkdienst (https://nl.wikipedia.org/wiki/Keizersgrachtkerk)

Gemeente
In de jaren 1960 en 1970 vond er een grote omwenteling plaats, waarmee de gemeente haar
orthodox-gereformeerde karakter verloor. De Keizersgrachtkerkgemeente noemt zichzelf tegenwoordig een open oecumenische gemeenschap. Wekelijks is er op zondag een viering
met een laagdrempelige liturgie, muziek en veel aandacht voor kinderen. De Keizersgrachtkerk is thans een wijkkerk van de Protestantse Kerk Amsterdam; onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.

Pride Kerkdienst
Sinds tien jaar is de Keizersgrachtkerk ook de locatie voor de zogeheten Pride Kerkdienst
(ook Roze Dienst genoemd). Deze dienst vindt plaats op de zondag na de botenparade van
Pride Amsterdam, in het eerste weekend van augustus. De dienst heeft altijd een thema dat
gerelateerd is aan Lhbti.

De website van de PKA
https://www.protestantsamsterdam.nl/kerk/keizersgrachtkerk/
De tekst over de keizersgrachtkerk heb ik onlangs laten veranderen. Er staat nu up-to-date
informatie over onze gemeente (Informatie over de scriba is inmiddels alweer achterhaald
zie ik nu). Overigens is ook onder het kopje Trouwen de Keizersgrachtkerk terug te vinden.
Website Groene kerken
https://www.groenekerken.nl/kerken/amsterdam-3/
Op de site van de groene kerken is ook een pagina te vinden van de keizersgrachtkerk.
Deze informatie is toe aan een update.
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Website 4 en 5 mei
https://www.4en5meiamsterdam.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/1616/amsterdam-monument-aan-de-keizersgracht
Op de site van 4 en 5 mei hebben we ook een plaats. Vanwege het oorlogsmonument en
onze deelname aan de vrijheidsmaaltijd.
Website Het orgel
https://www.hetorgel.nl/2008/12/norgel2008-03a/
De site Het orgel geeft uitgebreide informatie over het Steenkuylorgel en zijn historie. De
informatie is afkomstig uit een rapport van Henk Verhoef die vaker advies geeft bij de restauraties van orgels.
Henk Verhoef is organist van de Nieuwe Kerk te Amsterdam en is organist en beiaardier
van de Vrije Universiteit. Hij geeft masterclasses op het gebied van interpretatie en improvisatie en is veelgevraagd jurylid bij internationale concoursen. Hij is adviseur bij restauraties; zo bijvoorbeeld bij de laatste restauratie van het grote orgel in de Amsterdamse Oude
Kerk. Behalve organist en beiaardier is Henk Verhoef ook koordirigent en stadsbeiaardier
van Woerden en Monnickendam.
YouTube
Op YouTube vind je de KgK op drie manieren terug:
Via het kanaal Keizersgrachtkerk live vind je de meest recente kerkdiensten.
Via het kanaal Keizersgrachtkerk zijn er filmpjes te vinden die horen bij de voorbereidingsgroep Wie herinner mij dat ik ben, bij een 4 mei-dienst, bij tienerdiensten en bij sirkelslag.
Leuk om nog eens te bekijken. Het tienergroepfilmpje met de titel Jesus and the paralyzed
man uit 2009 heeft veel positieve commentaren van over de hele wereld.
Via het kanaal tienergroep zijn nog meer filmpjes te bekijken. En ook het Keizersgrachtkerk videoportret uit 2011 is leuk om nog eens te bekijken.
Sites met historische en bouwkundige informatie
Er zijn er verschillende:
Amsterdamse grachtenhuizen
http://www.amsterdamsegrachtenhuizen.info/gracht/kge/kge600/kg18566
Op deze site vind je bouwkundige en historische informatie over Keizersgracht 566, met
daarbij veel foto’s van exterieur en interieur. Verder vind je ontwerptekeningen uit het
stadsarchief van de uiteindelijke architecten Salm maar ook van hun concurrent Tjeerd
Kuipers. Er is informatie over de bewoners voordat het de Keizersgrachtkerk was en over
de architect Abraham Salm. Eén pagina is gewijd aan het oorlogsherdenkingsteken.
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Jordaanweb
https://www.jordaanweb.nl/startamsterdam/HTML/keikerk.htm
Een pagina met bouwkundige informatie over het gebouw tussen allerlei andere toeristische informatie over het centrum van Amsterdam
I-amsterdam
https://www.iamsterdam.com/nl/zien-en-doen/attracties-en-bezienswaardigheden/overzicht/keizersgrachtkerk
Ook op I-amsterdamsite hebben we een pagina met verrassend correcte informatie:

Keizersgrachtkerk
De Keizersgrachtkerk is een open, oecumenische gemeenschap. Kernpunten zijn een
laagdrempelige liturgie (veel teksten van Huub Oosterhuis), met veel aandacht voor kinderen. Veel gemeenteleden werken mee aan de kerkdiensten, en betrekken daarbij actuele maatschappelijke vragen.

Rijksmonumenten
https://rijksmonumenten.nl/monument/518347/doleantiekerk-keizersgrachtkerk/amsterdam/
Weer een site met bouwkundige informatie met als conclusie:
Waardering
Kerk met bijbehorend interieur van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische
waarde. Belang van het pand als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling,
zowel binnen de geschiedenis van de gereformeerde kerk als binnen de kerkgeschiedenis
van Nederland. Typologische en situationele waarde. Gevel en interieur zijn redelijk goed
bewaard gebleven.

Reliwiki
Deze informatie is ook te vinden op de website Reliwiki: een belangrijke Nederlandse database op het gebied van religieus erfgoed in Nederland. Op deze site vind je veel foto’s
van interieur en exterieur van Job van Nes.
Roeland de Koning
https://www.studiokoning.nl/Foto_12/Keizersgracht_kerk.htm
Op de site van Roeland de Koning zijn een aantal foto’s van de kerk te vinden.
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Gereformeerde kerken
Op deze site die gewijd is aan de landelijke en regionale geschiedenis van de gereformeerde kerken in Nederland 1834-2004 zijn we ook terug te vinden.
https://gereformeerdekerken.info/2019/04/23/de-keizersgrachtkerk-te-amsterdam/
Op de site van de gereformeerde kerken is de kerkelijke geschiedenis van Keizersgrachtkerk te vinden onder het kopje: De eerste Doleantiekerk in de hoofdstad.
De begintijd van de kerk wordt uitgebreid beschreven. Het artikel eindigt wel curieus in
mijn ogen:
Een bekende kerk.
De Keizersgrachtkerk is een van de bekendste gereformeerde kerkgebouwen geworden.
Eén van de belangrijkste gebeurtenissen vond daar plaats op 17 juni 1892, toen in deze
kerk de landelijke Vereniging van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche
Gereformeerde Kerken een feit werd. Op die dag vond hier namelijk de één dag durende
generale synode plaats, waar de twee genoemde kerkgenootschappen het samengaan officieel bekrachtigden. Ze besloten na jaren van niet altijd even soepel verlopen onderhandelingen samen als ‘De Gereformeerde Kerken in Nederland‘ verder te gaan.
De Keizersgrachtkerk is nog steeds in gebruik als kerkgebouw van de protestantse Keizersgrachtkerkgemeente te Amsterdam.

Alsof er na 1892 verder weinig belangrijks is gebeurd. Wij weten wel beter…..

Wil je alle sites rechtstreek benaderen? Open dan de webkids op www.keizersgrachtkerk.nl
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Zomerdiensten, de tekening
Op 11 juli a.s. begint in onze kerk de zomerperiode. Ondanks de vakantie gaan onze
diensten in de kerk gewoon door. Tenminste….
Als 6 liturgen zich opgeven om samen met
een theoloog en een muzikant de voorbereiding en uitvoering van een dienst op zich te
nemen. De theologen en muzikanten zijn al
ingeroosterd maar ik ben dus nog op zoek
naar jou. Jij die al een beetje ervaring hebt
in het maken van een dienst, die handig is
met Word zodat je zelf een liturgie kan

Pien Koedijk

typen (uiteraard met ondersteuning, het is eigenlijk het betere knip- en plakwerk), die
creatief is met het verbinden van het thema
met een Bijbelverhaal of –personage.
Zoals elke zomer wordt iedere dienst gemaakt door de liturg en uitlegger samen (in
overleg met de muzikant) in plaats van met
een voorbereidingsgroep. Vaak betekent dit
dat maar 1 of 2 keer overleg samen (evt. per
zoom, beeldbellen of gewoon telefonisch)
ter voorbereiding voldoende is. Er is ook
geen maandagavondgroep. Natuurlijk sta ik
paraat voor vragen, hulp, overleg en
ondersteuning indien nodig. Ook Martine Koedijk en Henk Scheffer van het
Beeld- en geluidteam zijn beschikbaar
voor advies. Eigenlijk best leuk werk
dus!
Het thema van deze zomer is ‘De Tekening’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
een schets of ets van een kunstenaar,
een strip, een illustratie uit je favoriete
(jeugd)boek, een tekenfilm, een karikatuur , een cartoon of een maatschappijkritische spotprent uit je dagelijkse
krant. Naar mijn idee heel veel mogelijkheden voor weer hele verschillende, creatieve en mooie diensten.
Ik kijk er nu al naar uit.
Maar zoals gezegd eerst de liturgen:
jullie kunnen je opgeven bij mij, Pien
Koedijk.
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Een feestelijk recept

De kookgroep van de KgK heeft als enige
kookgroep het hele seizoen voor bezoekers
van het Stoelenproject gekookt. Door de coronamaatregelen mochten er per keer maar
20 daklozen mochten komen eten. Er werd
daarom door de kookgroep een dubbele
hoeveelheid maaltijden klaargemaakt. Eén
deel werd 's avonds uitgedeeld, de andere
helft werd ingevroren.

Dineke Klijnsmit

Er werd ook extra bijzonder gekookt,
daarom deze keer een uitgebreid verslag van
de door Yolanda bedachte maaltijd:
Vegetarische Surinaamse pastei met komkommer pickle salade met als het nagerecht
Ananas-kokos-panna cotta met gebrand
amandelschaafsel.

Benodigdheden
GROENTE
- 1600 gr wortelen
- 4 selderijknollen
- 4 kg snijbonen
- 10 kg aardappelen
- 3 kg uien
- 6 paprika's
VOOR DE SALADE
- 8 komkommers
- 3 rode uien
- 6 rode pepertjes
ZUIVEL
- 8 pakjes boter op kamertemperatuur
- 80 kleine eieren
DROOGWAAR
- 3 kg bloem
- 1 kg volkoren meel
- 10 potjes zilveruien (SALADE)
- Olie
- Azijn (SALADE)
- 3 zakjes massala
- Kardemompeulen / piment / kruidnagel, komijn of kummel zaad, zout
VERDER NODIG
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- Deegroller
- Bakpapier
- Bakvormen
Aan de slag
DEEG
Verkruimel de boter met je vingertoppen door de bloem. Voeg 3 afgestreken eetlepels zout
toe. Voeg vervolgens water toe totdat het mengsel aan elkaar gaat kleven, terwijl je met je
vingers erdoor roert ZONDER te kneden.
VULLING
Snijd de groentes in ongeveer gelijke grootte. Snijd de aardappels en selderijknollen in
kleine stukken en kook ze beetgaar. Voeg op het eind van de kooktijd de snijbonen toe.
Ondertussen de eieren koken, pellen en halveren.
Bak ondertussen in een andere pan de ui, wortel en paprika. Voeg op het laatst de massala
toe en bak deze eventjes mee. Meng de twee mengsels door elkaar.
IN ELKAAR ZETTEN
Bekleed de bakvormen met bakpapier. Rol het deeg, royaal bestoven met bloem, uit tot
ongeveer 3 mm. dik en bekleed de bakvormen. Laat het overtollige deel van het deeg over
de randen hangen. De bodem bedekken met de gekookte eieren en het groente mengsel.
Vouw het overhangende deeg erover en besmeer het met water. Dek af met een lap deeg,
ter grootte van de vorm. Besmeer met water en bestrooi komijn- of kummelzaad. Plaats de
bakvormen in de oven.
BAKKEN
Oven voorverwarmen op 220 graden. Bak de pastei in ongeveer 30 minuten bruin.
Ook zin in zo'n feestelijk menu? Pas de hoeveelheden voor 50 personen aan voor uw gasten!
Voor het recept van de ananas-kokos-panna cotta met gebrand amandelschaafsel verwijzen
we jullie naar het internet; https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/4869/panna-cottamet-kokosmelk-met-ananassalade
Dit alles was met veel plezier klaargemaakt door de KgK kookgroep
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