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De Keizersgrachtkerkgemeente heeft een eigen kas. Hiermee betalen we o.a. onkosten voor 
diensten en diverse activiteiten. Als u een eenmalige gift wilt geven aan de wijkkas kan dat op 
het volgende rekeningnummer: NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente – Kgk. 
 
Wilt u het werk van de diakonie van de Keizersgrachtkerk steunen, gebruik dan de aparte reke-
ning van de diaconie: NL 25 INGB 0000 870727 t.n.v. Diaconie Keizersgrachtkerk Amster-
dam.  
 
De Keizersgrachtkerkgemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Een gift 
aan de PKA kan via: NL 51 INGB 0004605050 t.n.v. Protestantse Gemeente - 11, Amsterdam. 
 
Ook kunt u een donatie doen aan het Solidariteitsfonds op rekeningnummer  
NL 89 ING B0005487357, t.n.v. ‘St. Werkgroepen Keizersgrachtkerk’ Amsterdam, o.v.v. Solida-
riteitsfonds 
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We staan aan de vooravond van wat weer een bijzonder seizoen voor de Keizersgracht-
kerk lijkt te worden. Deze keer niet door alle restricties die de coronapandemie ons op-
legt, maar zowel de voortgang het project KGK2030 als de zoektocht naar een nieuwe 
predikant worden steeds concreter. Beide werkgroepen vertellen in deze KidS uitgebreid 
over de voortgang en resultaten. 
 
Veel leesplezier en tot ziens in de Keizergrachtkerk! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
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. 347 verschijnt op zondag 25 oktober (kopijdatum woensdag 13 okt 2021) 
KidS nr. 348 verschijnt op zondag 13 december (kopijdatum woensdag 8 december) 
 
 

Inleveren zondagse mededelingen  
 

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

Van de redactie Erzsebet Oosterveld 
 

 Kopij- en verschijningsdata Kerk in de Stad 
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Datum                  Thema                                          Uitleg  
 

12-9-2021 Losse dienst Bram Grandia 

19-9-2021 Songs in the key of Life Roos Fountain 

26-9-2021 Inspiratie van spirituele denkers Ferdinand Borger 

3-10-2021 Inspiratie van spirituele denkers Wilna Wierenga 

10-10-2021 Doop (?) Hanna van Dorssen 

17-10-2021 Helden uit je jeugd tieners/tienerwerker 

24-10-2021 Avondmaal en engagement Erica Meijers 

31-10-2021 Avondmaal en engagement Hanna van Dorssen  

7-11-2021 Stil staan en gaan Robert Jan Nijland 
 
 
 

Pastor:    Robert Jan Nijland, mob. 06.81538193      

  Robertjan.nijland@protestantsamsterdam.nl 

Interim-Predikant: Hanna van Dorssen, mob. 06.43142786 

   hanna.vandorssen@keizersgrachtkerk.nl 

Ouderenpastor:  Hanna van Dorssen  

Jongerenpastor:  Robert Jan Nijland  

 
 
 
 
 
 

 Kerkdiensten in de komende periode 

Bereikbaarheid pastoraal team 
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In de Keizersgrachtkerk zijn we het nieuwe 
seizoen ingegaan met een nummer van de 
band Coldplay: ‘Everyday Live’. 
 
What in the world are we going to do? 
Look at what everybody's going through 
What kind of world do you want it to be? 
Am I the future or the history? 
 
Het woordje ‘world’ vervingen 
we door ‘church’. Want hoe 
gaan we verder als kerkge-
meenschap na de 1,5 jaar die 
achter ons ligt? We zijn veran-
derd. Persoonlijk, als mens, als 
samenleving, maar ook als 
kerk. We kunnen niet meer he-
lemaal terug in ons oude zelf. 
Aan het begin van dit seizoen 
maken we daarom een pas op 
de plaats. Op de Startzondag 
keken we terug en vooruit aan 
de hand van het verhaal over het volk Israël 
dat uit de woestijn komt. Zij staan aan de 
oever van de Jordaan en krijgen bij de 
voorbereiding voor de oversteek te horen: 
‘Jullie zijn hier nooit eerder geweest’.  
Dat geldt eigenlijk ook voor ons. Het is 
goed om wie we zijn als gemeente en wat 
we doen tegen het licht te houden na die 
lange periode waarin alles anders ging. 
Waarin er zoveel creativiteit opborrelde 
om op andere manieren kerk te zijn dan we 
waren gewend. Wat nemen we daarvan 
mee? Wat laten we achter? Allemaal in de 
hoop dat we dit jaar ook werkelijk samen 
invulling kunnen geven aan ons gemeente-

zijn zoals we dat zo graag willen en we 
niet opnieuw met beperkingen moeten le-
ven. 
Ook Jozua en het volk maken na die lange 
tocht door de woestijn de balans op. Wat 
is er veel gebeurd onderweg. Wat hen 
overkwam had niemand van hen meege-
maakt. Wat hebben ze beleefd, ervaren, 

geleerd? Wat nemen ze mee 
naar de overkant? Wat laten ze 
beslist achter zich? Vragen die 
niet kunnen worden overgesla-
gen voor ze oversteken. Vragen 
die tot nadenken stemmen, die 
het gesprek uitlokken over ver-
leden, heden en toekomst. Vra-
gen die ook wij elkaar kunnen 
stellen. Vragen waarvan de ant-
woorden, waarnaar we dit jaar 
op zoek gaan, als bouwstenen 
kunnen dienen voor onze ge-
meente. 

 
Het verhaal van Jozua reikt ijkpunten aan 
om te helpen met die vragen. 
 
Om te beginnen horen we dat het volk bij 
aankomst drie dagen bij de Jordaan blijft 
voordat zij oversteken. Dat is niet voor 
niets. Ze nemen de tijd voor het verkennen 
van de situatie. Voor het markeren van de 
overgang van de woestijntijd naar een tijd 
die nog ingevuld gaat worden. Ze maken 
ruimte voor bezinning.  
 
In het boek Jozua gaat het om vragen als: 
wie zijn wij, als volk, als gemeente? Hoe 

Levende Stenen – Start seizoen 2021 – 2022 Hanna van Dorssen 

 

We zijn veran-
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gaan we samen invulling geven aan het 
land waarvan we op de grens staan? Waar 
we nieuwe vormen van gemeenschap wil-
len ontwikkelen met een nieuwe voorgan-
ger, Jozua. Het land waar we willen bou-
wen aan een paradijs op aarde. 
Voor het zoeken naar een begaanbare weg 
geven de opzichters, die de mensen voor-
bereiden voor de oversteek instructies. ‘Jul-
lie kunnen zien welke weg jul-
lie moeten volgen’, als je op 
afstand blijft van de ark. Zo 
kun je de juiste weg vinden.  
Niet pal achter de ark, dan kun 
je niet om je heen kijken, dan 
heb je geen contact met je om-
geving, met elkaar, met de sa-
menleving. Dan is er geen uit-
zicht en geen vergezicht, staar 
je je blind en loop je de ver-
keerde kant op. 
 
In de ark liggen de stenen tafe-
len met daarop de tien leefregels. Een sa-
menvatting van waar het de Bijbel om te 
doen is. De ark staat symbool voor alle ver-
halen, waarin die leefregels uitgelegd wor-
den. De verhalen die we in de Keizers-
grachtkerk met elkaar proberen te vertalen 
in muziek, beeld en woord, in nieuwe of 
juist oeroude vormen. Die verhalen bepa-
len ons steeds bij onze route. Ze bieden 
houvast, inspiratie, en een begaanbare weg 
naar de overkant. De kracht van die verha-
len brengt zelfs het kolkende water van de 
Jordaan tot rust. Niemand gaat erin ten on-
der. 
 
Het volk is gericht op de tien woorden, op 
verbondenheid, gerechtigheid, 

leefbaarheid. Maar daar is geen gelijkvor-
migheid voor nodig. Op weg naar het be-
loofde land mag je in of uit de pas lopen. 
In alle vrijheid. Zonder elkaar daar op aan 
te kijken. Bovendien mag iedereen zich 
uitspreken, pas zo kun je gemeente zijn. 
Niet de mening van de meerderheid is van-
zelfsprekend leidend. Iedereen mag mee-
praten en zich gehoord, gekend, veilig en 

thuis voelen. Alles altijd met de 
gedachte dat je probeert als ge-
meenschap samen verder te 
gaan. 
Op die weg naar het beloofde 
land heb je God niet vast en ze-
ker aan je zijde. ‘Misschien zal 
de Eeuwige met je zijn’, staat er 
in een volgend hoofdstuk van 
het Bijbelboek Jozua. ‘Mis-
schien’ is in leven en geloof een 
goede houding’, schreef ie-
mand. Je weet niets zeker. Maar 
je hoopt op het zetten van 

goede stappen op de weg, die voor je ligt 
zodat je samen iets van het beloofde land 
zichtbaar kunt maken. 
 
Om het zetten van die stappen te markeren 
laat Jozua uit elke stam van Israël iemand 
een steen op de schouders nemen. Twaalf 
stenen, die samen een gedenkteken zullen 
zijn. Bedoeld om vragen op te roepen en 
het gesprek op gang te brengen. Gedenken 
is in de Bijbel nooit alleen maar terugkij-
ken, maar juist dingen in herinnering bren-
gen die je kunt gebruiken voor het heden 
en de toekomst. 
Ook wij hebben op de Startzondag ge-
denkstenen verzameld en met elkaar gesp-
roken over de woorden van Jozua. Deze 

 

De ark staat 

symbool voor 
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bouwstenen voor onze gemeente liggen dit 
jaar in de kerk. Met daarop de woorden uit 
Jozua, waarmee we het nieuwe seizoen in 
gaan. 
 
De steen van ‘Bezinning’ 
De steen van ‘Samen invulling geven’ 
De steen van ‘Op gepaste afstand’ 
De steen van de ‘Verhalen’ 
De steen van ‘In of uit de pas’ 
De steen van ‘Uitspreken’ 
De steen van ‘Wat is een gemeente, een 
gemeenschap 
En de steen van de ‘Hoop’. 

 
Toen Petrus eeuwen geleden zijn brieven 
stuurde aan een kleine groep mensen in 
Klein-Azië, die net een kerkje hadden ge-
sticht, schreef hij:  
 
‘Laat u zelf als levende stenen gebruiken 
voor de bouw van een geestelijk huis.’ 
 
We bouwen als gemeente van de Keizers-
grachtkerk samen verder aan zo’n levendig 
huis in het jaar dat voor ons ligt. 
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Deze zomer was het niet bepaald een rus-
tige tijd voor de wijkraad en het modera-
men. In juli en augustus hebben we zelfs 
drie wijkraadsvergaderingen gehouden. 
Ten eerste hebben we ons grondiger dan 
anders tweemaal verdiept in de begroting. 
De laatste paar jaar hebben we een tekort 
op de wijkbegroting en dat proberen we 
om te buigen. Voor de voor 
0,8 FTE beoogde predikant 
moet woonruimte gezocht en 
bekostigd worden; daar staan 
landelijk vastgestelde huurin-
komsten tegenover maar daar 
moet in Amsterdam geld bij.  
Er is geen ruimte meer voor 
een aparte ouderenwerker, 
voor de tieners zal gekeken 
worden naar een student-trai-
nee tienerwerker als het con-
tract met Roos Fountain per 1 
september 2022 stopt. Er wordt ook  
€ 10.000 beschikbaar gesteld voor maatre-
gelen die de verhuuromzet dienen te  
vergroten.  
Maar we hebben het ook gehad over de 
KidS: er loopt een proef met een betaald 
abonnement. Die proef wordt begin 2022 
geëvalueerd. Of zouden de KidS en het 
jaarboekje alleen in digitale vorm uitge-
bracht kunnen worden? Dat scheelt druk- 
en verzendkosten. 
En de koffie- en theeprijs ? Die liggen al ja-
ren op een (te) laag niveau, de koffie mag 
best € 1 kosten zoals in veel andere kerken.   
Maar we hebben ook gesproken over groot 
onderhoud van € 50.000, waarvoor we 
overigens gespaard hebben. 

Wanneer in april 2022 de jaarrekening 
wordt besproken zullen we over deze laat-
ste aandachtspunten met de gemeente 
spreken voor de begroting van 2023.  
En dan het belangrijkste: het beroepings-
proces! Eind juli kon Corina Leegwater na-
mens de beroepingscommissie een predi-
kant aan de wijkraad voor onze gemeente 

voordragen. De beroepings-
commissie had unaniem tot 
deze voordracht besloten. Na-
dat Corina enkele vragen had 
beantwoord nam de wijkraad 
deze voordracht eveneens una-
niem over. Omdat de Algemene 
Kerkenraad (AK) samen met de 
wijkkerkenraad beroept moest 
deze voordracht ook aan de AK 
worden voorgelegd, deze heeft 
daar in een schriftelijke proce-
dure mee ingestemd. 

Maar de predikant en partner moeten ook 
ergens wonen in (de omgeving van) Am-
sterdam. Nu hebben we het geluk dat er 
een pastorie leeg staat in Nieuw West. Zij 
willen daar wel wonen en de betreffende 
wijkgemeente heeft in een versnelde pro-
cedure deze pastorie ter beschikking ge-
steld. Met de juridisch eigenaar, de Protes-
tantse Kerk Amsterdam is overlegd over de 
financiële voorwaarden voor onze wijk. 
Dit is net op tijd rond gekomen om op start-
zondag (hoe symbolisch!) onze gemeente 
zelf met de predikant te laten kennisma-
ken. Ook de kinderen en tieners zal ge-
vraagd worden om vragen voor de predi-
kant in te dienen. Over de voordracht zal 
gestemd worden; er is 2/3 meerderheid 

Uit de Wijkraad en Moderamen Ineke Visser-Luirink 
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vereist om het beroep te kunnen uitbren-
gen.  
Wanneer dit positief verloopt zou de pre-
dikant per 1 januari a.s. kunnen beginnen. 
Dat sluit dan aan op het vertrek van Hanna 

van Dorssen en Robert Jan Nijland-Belt-
man. Helaas gaan we van hen in december 
afscheid gaan nemen. 
 
 

 
 
 
 

 
Gesprek Online presentie op donderdagavond 23 september 
 
Vorige KidS werd al aangekondigd dat we 
als kerkgemeente met elkaar in gesprek 
willen over online presentie. Hoe kunnen 
en willen we online aanwezig zijn? Wat la-
ten we wel en niet van onszelf zien?  
Afgelopen jaar is er veel veranderd rondom 
de online presentie van de Keizersgracht-
kerk. Zo kregen we bijvoorbeeld de link 
nieuwsbrief en de kerkdiensten zijn elke 
zondag live te volgen en nog 6 weken terug 
te kijken op YouTube. De projectgroep 
KGK in beeld heeft veel werk verzet om de 
kerkdiensten online mogelijk te maken. Na 
een jaar zouden we graag een open ge-
sprek willen aangaan met elkaar als ge-
meente om te kijken we online present wil-
len zijn. Hoe gaan we om met openheid en 

beslotenheid van ons als kerk, en daarbij in 
het bijzonder de kerkdiensten?  
Donderdag 23 september om 20 uur willen 
we hierover in gesprek gaan met elkaar. 
Eerst zal er een korte theologische reflectie 
zijn over interactie van kerk en cultuur. 
Daarna we met elkaar willen nadenken 
over vragen als: hoe willen wij als KGK be-
kend staan voor mensen van buitenaf? 
Welke mensen hopen we kennis te laten 
maken met onze kerk? Op welke manier 
willen we dat vormgeven?  
We vinden het prettig als u zich aanmeldt, 
dat kan via onderstaande emailadres. 
Robertjan.nijland@protestantsamster-
dam.nl 

 
 
 
 
 
 
 

Gesprek Online Presentatie Robert Jan Nijland 
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In het bedrijfsleven en bij overheidsorganisaties is een periodiek inzicht in de ontwikke-
ling van de inkomsten en uitgaven (kasstromen) gedurende het jaar noodzakelijk. Je wilt 
weten wat je omzet is en welke kosten die je daarvoor gemaakt hebt.  
In een kerkelijke gemeente is de noodzaak wat minder om die exercitie maandelijks uit 
te voeren. Niettemin is het voor penningmeesters goed om enkele keren per jaar het 
overzicht van inkomsten en uitgaven tot zich te nemen. Sinds dit jaar is het de wijkker-
ken gemakkelijk gemaakt om dit overzicht – en daarmee inzicht - te verkrijgen. Het ker-
kelijk bureau van de PKA heeft dat geregeld dat penningmeesters kunnen inloggen in 
een deel van de financiële administratie van hun gemeente. 
 
Enkele observaties van de eerste zeven maanden van 2021, dus t/m 31 juli, deel ik met 
de lezers. De bedragen zijn afgerond. 
 

 

werkelijk  
t/m 31-07 

begroot  
t/m 31-07  

Resultaat 

Inkomsten   Inkomsten 
levend geld 73.000 70.000  

verhuur  26.000 54.000  

 99.000 124.000 -25.000 
    
Uitgaven   Uitgaven 
Gemeenteleven 1.500 9.000  
Exploitatie o.g. 21.000 34.000  
Salarissen etc. 92.000 101.000  
Organisatiekstn. 3.000 10.000  
 117.500 154.000 36.500 

 
Het beeld is “corona-proof”: 
 

• De inkomsten afkomstig van gemeenteleden (“levend geld”) liggen wat hoger (€ 
3000) dan begroot. De verhuur bleef achter met € 28.000 als gevolg van de 
lockdown. Gelukkig is er perspectief voor de verhuuromzet na de zomer. 
Gelukkig: immers, de verhuurinkomsten maken ruim 40% uit van de totale 
inkomsten.  

 
• Ook in de uitgaven is de invloed van de corona te zien. De kosten die te maken 

hebben met het ‘gemeente-zijn’ (gemeenteleven en organisatiekosten) zijn 

Begroting 2021 van januari t/m juli 
 

Frits van den Boomgaard 



 
11 

beduidend lager dan begroot. De kosten “exploitatie onroerend goed” - alles wat 
het gebouw te maken heeft – zijn eveneens een stuk lager, maar een adder onder 
het gras is dat rekeningen van aannemers, leveranciers e.d. vaak na-ijlen.  

 
Hoe prettig ook dat we inzicht hebben in kosten en opbrengsten van ruim een half jaar, 
ook hier geldt als disclaimer “resultaten uit het verleden bieden geen garantie t/m 31 
december 2021.” 
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In dit bericht vertellen we graag iets over het beleid van de diaconie van de Keizers-
grachtkerk inzake de collectedoelen. Ook gaan we kort in op de keuze van de diaconie 
om wat meer verbinding met de buurt rondom onze kerk te maken. 
 
De KGK volgt het collectedoelenboekje van de PKA, dat jaarlijks uitkomt. Daarin wor-
den elk jaar 26 doelen voor de diaconale collectes stedelijk bepaald. Natuurlijk komt 
een deel van die stedelijk bepaalde collectes heel goed tegemoet aan wat de Keizers-
grachtkerk belangrijk vindt, zoals werelddiaconaat doelen (via Kerk in Actie) of lande-
lijke Kerk in Actie doelen (Armoede in Nederland) – en natuurlijk stedelijke diaconale 
doelen (kerk&buurt, diaconaal opbouwwerkers, enz). 
 
Voor de ándere 26 collectes kunnen wijkdiaconieën een collectedoel kiezen. Wij, als 
diaconie van de KGK, hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: 

- we sluiten we aan bij thema’s die in de Keizersgrachtkerk belangrijk worden 
gevonden (en waar sommige mensen uit onze gemeente zich ook concreet voor 
inzetten); 

- we kiezen weinig voor Kerk in Actie doelen (die zitten namelijk al in het PKA-
collecteboekje),  

- we zoeken vooral Amsterdamse bestemmingen, waar mogelijk in de binnenstad, 
- de diaconie zorgt dat er niet teveel verdubbelingen zijn met bestemmingen die al 

in het PKA-boekje zitten. 
Natuurlijk kunnen we afwijken van deze stelregels, als daar aanleiding voor is.  
 
In het afgelopen voorjaar hebben we de keuzes voor onze collectedoelen eens onder 
de loep genomen. In de praktijk collecteren we voor: 

1. hulp aan (ongedocumenteerde) vluchtelingen (zowel financiële steun aan indivi-
duele vluchtelingen, als steun aan het Wereldhuis e.a. Amsterdamse hulporgani-
saties) 

2. thema’s die ook door de gemeente nadrukkelijk tot de sociale problematiek van 
de binnenstad worden gerekend, zoals: 
• hulp aan daklozen  

o Stoelenproject – de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Am-
sterdam! https://www.stoelenproject.nl/ ) 

o De Kruispost, medische en psychosociale zorg voor mensen die niet te-
recht kunnen bij de reguliere zorg, https://oudezijds100.nl/over-ons/kruis-
post/  

Bericht van de diakonie 
 

Anna Verbeek 
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o De Regenboog, https://www.deregenboog.org/  
• armoedebestrijding  

o Voedselbank, https://amsterdam.voedselbank.org/klant-worden/uitgifte-
punten/oud-west/  

o Sociale Kruidenier, http://www.socialekruidenier.nl/about-us  
3. Vredesgesprek en dialoog. De laatste jaren m.n.:  

o SIVMO - al meer dan 20 jaar steun aan Israëlische vredes- en mensen-
rechtenorganisaties- https://sivmo.nl/over-sivmo/  

4. Seksualiteit en gender; collectedoelen van de laatste jaren:  
o VPSG, advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, gods-

dienst en zingeving. https://vpsg.nl/  
o She decides, voor een wereld waarin elke vrouw zelf beslist over haar 

lichaam, haar leven, haar toekomst;   https://shedecides.nl/  
5. Doelen die individuele leden van de KGK persoonlijk aanspreken, bv stichtingen 

waar chronisch zieken en gehandicapten terecht kunnen voor aanvullende be-
kostiging van voorzieningen  

6. Bijzondere stedelijke zorgprojecten. Afgelopen jaren m.n.: 
• Stichting Kuria – bijzondere praktische en pastorale zorg voor stervenden, ont-

zorgen (en begeleiden) van familie , https://www.kuria.nl/  
7. Op een zondag rond Keti Koti: een doel i.o.m. Lutherse Kerk op het Spui/Werk-

groep Heilzame verwerking van het slavernijverleden, (zie ook https://www.dia-
conie.com/themas/slavernij/boek.html ) 
 

Komend jaar zullen we het in het KG-krantje steeds aangeven als het gaat om een col-
lecte waarvan de KGK-wijkdiaconie de bestemming heeft gekozen. 
Een heel ander onderwerp is de vraag naar ons werkterrein. Tot nu toe was de diaconie 
van de Keizersgrachtkerk voornamelijk betrokken op stedelijke sociale/diaconale 
projecten en vragen – in het bijzonder steun voor ongedocumenteerden, daklozen en 
de Voedselbank (zie ook het KGK-jaarboekje). Vanaf deze zomer willen we ons 
netwerk in de nabije omgeving van de Keizersgrachtkerk versterken. We vinden het 
belangrijk dat de buren en de buurt (die de Weteringbuurt wordt genoemd) ons een 
beetje kennen – en wij de buurt. We gaan proberen in contact te komen met 
wijkbewoners die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.  Dat doen we via het 
wijkcentrum D’Oude Stadt (dat sinds enkele jaren is gehuisvest in de Kerkstraat – we 
zijn bijna buren..), seniorenclubs in de buurt, De Boomsspijker (het Huis voor de Buurt 
dat ook de Weteringbuurt onder zijn hoede heeft) en het buurtteam (de nieuwe 
structuur voor maatschappelijk werk en thuiszorg – daar vinden we o.a. Elies Boiten, 
die met de diaconie meedenkt. Elders in deze KidS schrijft Elies over haar werk in de 
buurt). Op die manier willen we proberen beter in zicht te komen - als kerk én als 
mogelijke partner als het gaat om zorgen van de buurt(bewoners) aan te pakken. 
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‘Songs in the key of life’   19 september 2021 
 
We zijn al een tijdje onderweg. Drie vrou-
wen en een man. Een van 18, de volgende 
begin 30, de derde is 57 en tot slot een 73-
er. Onze reis voert langs tal van liedjes. We 
luisteren en delen dat wat ons in de muziek 
en teksten raakt. Het zijn liedjes die er toe 
doen. Die ons bij de kladden pakken. Die 
gaan over ons bestaan. Ons leven, de 
liefde, verdriet en troost, kwets-
baar durven zijn en vertrou-
wen. Het zijn ‘Songs in the key 
of life’. 
 
We zijn al een tijdje onderweg. 
En gaandeweg de reis leren we 
elkaar kennen. Nemen daar 
ook de tijd voor. Het gaat im-
mers om de reis. Niet om het 
einddoel. Natuurlijk, uiteinde-
lijk moet er vorm worden gege-
ven aan een kerkdienst, in ons 
geval 19 september 10.30 uur 
in de Keizersgrachtkerk. Maar 
ook die dienst is een reis waarin van alles 
mee kan doen. Het is en blijft een waag-
stuk. Waarbij het met een gedegen voorbe-
reiding mogelijk is buiten de lijntjes te 
kleuren. Daar waar verrassenderwijs 
kwetsbaar zijn tevoorschijn kan komen.  
 
We zijn al een tijdje onderweg. Nou ja, nu 
ik dit opschrijf hebben we elkaar nog maar 
twee keer gezien. En dan ook nog eens 
zoomend. Doch hoe dan ook genoeg om 

iets van m’n medereizigers en mijzelf te 
vertellen. 
Allereerst de jongste, Jiska. Eerstejaars ge-
neeskunde. Ik bewonder haar moed om 
mee te doen. Ervaar haar als krachtig en le-
venslustig. Vanaf het begin is ze open en 
kwetsbaar, niet bang om zichzelf te laten 
zien al blijft het eng. Het door haar geko-

zen lied weerspiegelt hoe ze in 
het leven wil staan. Benieuwd 
wat ze zal zingen? Kom vooral 
de 19e! 
Dan volgt Roos, tienerwerker 
in de Kgk en moeder van twee 
dochters van 3 en 1 jaar jong. 
Tot nu toe hebben we elkaar 
nog niet fysiek in de ogen kun-
nen kijken, alleen nog maar 
via beeld. Ik zie vooral een be-
vlogen en energieke vrouw 
met veel passie voor muziek 
en verhalen. Ze speelt harp en 
studeerde theologie in Leuven. 

De 19e doet ze de uitleg. Haar lied is een 
ode aan de vreugde. 
Vervolgens komt Teatske. Noemt zichzelf 
een ‘Friese doorloper’. Werkt in de zorg. 
Staat altijd klaar voor anderen. Kijkt eerlijk 
en oprecht. Niet altijd makkelijk zichzelf te 
(laten)  zien maar zet daarin stappen. En 
stimuleert vervolgens ons. Je openstellen 
en anderen dichterbij laten komen, ont-
dekken wat er dan kan gebeuren. Voorbij 
gaan aan de angst. Dat is wat ze met haar 
lied wil zeggen.  

Kwetsbaar durven zijn 
 

Pete Pronk 

Het is en blijft 

een waagstuk. 

Waarbij het met 

een gedegen 

voorbereiding 

mogelijk is  

buiten de lijntjes 

te kleuren. 
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En dan Pete, hij voelt dat de jaren gaan tel-
len. Verwonderd zich over het kind in de 
man. Wist niet dat rouw zo rauw kan zijn. 
Omhelst het leven met alles wat er is. 
Houd in het bijzonder van ‘gekke’ mensen 
met rafeltjes. Zijn lied is hem in de schoot 
geworpen. Hij kijkt erin vooruit. Want het 
leven heeft nog zoveel te geven. De kunst 

is om het in liefde te ontvangen. 
 
We zijn al een tijdje onderweg. Om uitein-
delijk, hopelijk met jou, samen te komen 
in de dienst van 19 september. Weet je 
welkom bij de ‘Songs in the key of life’. 
Kwetsbaar en krachtig en bovenal hartver-
warmend prachtig.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familie Goede bedankkaartje 
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Misschien gechargeerd zo’n keus, maar het geeft aan hoe scherp keuzes gemaakt moeten 
worden als we over de toekomst van de Keizersgrachtkerkgemeente praten. Die toekomst 
hebben we eerder dit jaar verwoord in een scala aan ‘wensdoelen’. Dat ging van klein 
naar groot, van maatschappelijk naar religieus: van meer mogelijkheden om elkaar te 
leren kennen (‘samen eten’) tot aan het maken van een eetcafé in het portaal aan de 
gracht (‘de kerk verbouwen’). 
 
Waar waren we ook alweer mee bezig? 
Werkend volgens de methode van de ‘waarderende gemeenteopbouw’ hebben we elkaar 
in januari 2020 eerst verteld wat we zo waarderen in de KGK. Dat hebben we vertaald 
in ‘bloeifactoren’, kenmerken van onze gemeente die we vooral willen vasthouden en 
versterken. Toen zijn we in september gaan dromen hoe de KGK eruit zou zien als we al 
onze energie zouden steken in dat versterken van de bloeifactoren. Die dromen hebben 
we toen geformuleerd als wensdoelen en gebundeld in vier ‘lijnen naar de toekomst’ 
Ontmoeting, Diversiteit, Creativiteit en Betrokkenheid. In februari van dit jaar was er een 
gemeentebijeenkomst over deze vier lijnen waar een eerste gesprek plaatsvond over wat 
er nodig zou zijn om de wensdoelen te realiseren.  
 
Wat is er haalbaar? 
Daarna zijn vier werkgroepen dit verder gaan uitwerken en hebben zo voor elk van de 
vier ‘lijnen’ de haalbaarheid van de wensdoelen onderzocht. Vlak voor de zomer hebben 
die werkgroepen hun bevindingen opgeleverd. Bij mij lag de taak om daar een samen-
hangend overzicht van te maken. De werkgroepen hebben hard gewerkt! Stevige onder-
linge discussies, creatief verkennen van mogelijkheden en bevragen van deskundigen 
hebben geleid tot uitgesproken adviezen. Dromen kunnen werkelijkheid worden, dat is 
wat zij concluderen! Maar niet álle dromen lijken te realiseren. 
Sommige wensdoelen worden zeker haalbaar geacht, bij andere is er twijfel. Die twijfel 
betreft soms de opbrengst of het effect, soms de relatief grote inspanning die nodig is om 
die opbrengst te bereiken. Weer andere dromen vereisen meer onderzoek of blijken he-
laas niet haalbaar te zijn. 
 
Hieronder staat een heel beknopt overzicht, eigenlijk té beknopt. Uiterlijk 12 september 
komt een uitgebreider samenvattend overzicht op de website van de kerk te staan, met 
de onderbouwing van de bevindingen en de complete verslagen van de werkgroepen als 
bijlagen. Beschouw dit artikel dus als een voorproefje van dat uitgebreidere verslag. In 
onderstaand overzicht wordt verwezen naar de wensdoelen A1 t/m D9. Die kun je vinden 
op de website van de kerk, maar ook zonder ze erbij te pakken is het overzicht wel te 

KGK 2030: Samen eten of de kerk verbouwen?  Herman Schalk 
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begrijpen (zie: www.keizersgrachtkerk.nl >  
kgk-gemeente > KGK2030 > Vier lijnen naar KGK 2030). 
 
A ONTMOETING 
Zeker  
haalbaar 

• Activiteiten voor ontmoeting en zingeving (A1, A2, A3, A4, 
A6), zoals samen eten of wandelen met een thema, samen 
mediteren, samen musiceren of samen film kijken  

• Zichtbare kerk door aan de grachtkant letterlijk (via een 
glazen wand) of figuurlijk (via toegankelijke informatie) een 
inkijk te geven in onze gemeente (A4 + extra suggestie 
werkgroep D) 

Haalbaar, 
maar met 
twijfel  

• Talentenboekje, waarin talenten van gemeenteleden 
beschreven staan en daardoor benut kunnen worden (A5 + 
D7) 

B EEN DIVERSE GEMEENTE 
Zeker  
haalbaar 

• Scheppen van een uitnodigende sfeer, aansprekende 
activiteiten en een actief uitnodigingsbeleid (B1, B2, B3) door 
o.a.: 
o aandacht voor taalgebruik en rituelen 
o een jongerenwerker of dominee met speciale aandacht 

voor jongeren 
o onderzoek naar wensen van de doelgroep 
o contacten met organisaties van jongeren en mensen met 

een niet-Nederlandse achtergrond 
o een vernieuwde, meer uitnodigende website 

C CREATIVITEIT IN MUZIEK EN KERKDIENST 
Zeker  
haalbaar 

• Vernieuwing van liturgie en muziek (C1, C2, C3) door o.a.: 
o vaker ‘from scratch’ nadenken over vorm en opbouw van 

de diensten, dus durven buiten de gebaande paden te 
treden 

o gebruik maken van de ervaringen uit de corona-tijd 
o maken van een liturgisch goed doordacht ‘ideeënboek’ 

van mogelijke vormen en inhouden 
o een (wisselende) groep mensen die het proces van liturgie 

maken op een positieve, constructieve en coachende 
manier begeleidt 
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Haalbaar, 
maar met 
twijfel  

Korte diensten (C4) 

Verder 
onderzoeken 

• Individuele jongeren vaker betrekken bij voorbereiding 
kerkdiensten (C6) 

• Nieuwe kerkmuziek ontwikkelen en verspreiden (C7) 
• Viering op zondag als echte maaltijd (C8)  
• Mogelijkheid voor banken uit de kerkzaal (C9) 

Niet haalbaar • Slechts 4 à 5 voorbereidingsgroepen per jaar (C5) 

D BETROKKENHEID door de werkgroep omgedoopt tot BEZIELD ENGAGE-
MENT 
Zeker  
haalbaar 

• Samenwerken met organisaties in de binnenstad (D2 + D4), 
o.a. door verder uitbouwen van bestaande contacten van met 
name de diaconie 

• Vieringen met andere religies, met name met 
migrantenkerken (D3), bijv. via contacten met Samuel Lee, 
met de Indonesische protestantse christenen in de Perki of met 
Surinaamse christenen, de Evangelische Broederschaps-
gemeente 

• Buurtnetwerk en wekelijkse buurtmaaltijd (D8) door o.a. een 
actief uitnodigingsbeleid 

Verder 
onderzoeken 

• Hart op de Tong voor diverse doelgroepen (D9) 

Niet haalbaar • Eetcafé aan de gracht met themabijeenkomsten (D5) 
• Duurzame stadstuin gerund als sociale onderneming (D6) 

 
 
Maar tussen droom en daad … 
… ligt soms nog wel iets in de weg, zelfs als een droom haalbaar wordt geacht. Want 
alles kost tijd en energie en soms ook geld en – laten we eerlijk zijn – die hebben we niet 
in overvloed. Dus we zullen moeten kiezen waar we onze energie, tijd en geld in gaan 
stoppen en hoe we de energie verdelen. 
Een paar mogelijke verdelingen van energie staan in de afbeelding hieronder; elke tint 
grijs stelt een lijn voor. Als je overal evenveel energie in stopt (I), maak je eigenlijk geen 
keuze. Als je overal meteen heel veel energie (II) in stopt, leidt dat waarschijnlijk tot 
uitputting. Als je het een na het ander aanpakt (III) stel je sommige dromen wel heel ver 
uit. Een verdeling waar je wel prioriteiten stelt, maar alle lijnen van 2022 tot 2030 met 
een wisselende hoeveelheid aandacht en energie krijgen (IV) lijkt het meest verkieslijk. 
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Het wordt dus kiezen 
Om tot zo’n aanpak te komen, zullen we twee keuzes moeten maken met betrekking tot 
de dromen die haalbaar geacht worden:  
- wat gaan we doen en wat niet?  
- wat gaan we eerst doen? 

Donderdagavond 14 oktober is er een bijeenkomst (fysiek of online of een combinatie 
daarvan) waar de bevindingen van de werkgroepen uitgebreider zullen worden toegelicht 
en waar er mogelijkheid is om erover van gedachten te wisselen. Daarbij zullen we per 
lijn in meer detail keuzes maken over wat wel of niet. En stellen we prioriteiten met welke 
lijn(en) we gaan beginnen. 
Uiteraard leggen we het niet tot 2030 vast. Regelmatig zullen we onze vorderingen en 
keuzes moeten bezien en wellicht bijstellen. Maar als we de keuzes gemaakt hebben, 
hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt. Dan zijn we van onze waarderende verhalen 
bij concrete acties voor de toekomst aangekomen! 
 
En dan aan de slag! 
Als de keuzes gemaakt zijn, kunnen we met de uitvoering gaan beginnen. Dat wordt 
natuurlijk de proef op de som: hoeveel energie (tijd, geld) kunnen we met elkaar leveren? 
Wie gaan er hun schouders onder zetten?  
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“Zondagochtend trof ik bij ’t koffiedrinken-
na-de-dienst een jonge en voortvarende 
predikant, die formeel niet thuishoort in 
mijn Amsterdamse wijkkerk. Hij had vrij en 
was onze nieuwe dominee eens komen ho-
ren. We praatten na over het genotene, 
maar tijdens ons gesprek liet hij telkens zijn 
ogen glijden over de consumerende en 
converserende schare.”  
In het maandblad Kerkin-
formatie deed Bert Klei in 
oktober 1981 verslag van 
een gesprek in de tuinzaal 
van de Keizersgrachtkerk. 
De nieuwe dominee was 
Bram Grandia, maar 
daarover gaat het stukje 
niet. 
“’Wie zoek je?’ vroeg ik 
en hij vertelde, dat hij 
hier een paar aanko-
mende theologen van de 
Vrije Universiteit zou ont-
moeten om een afspraak 
te maken met betrekking 
tot een kraakpand, dat 
ontruimd dreigde te wor-
den. ‘Ik zie ze!’, riep hij 
opeens en beende weg. 
Ze zullen wel in dat kraakpand kruipen, 
dacht ik, net als bij een vorige gelegenheid, 
om de buitenwacht duidelijk te maken dat 
de kerk niet van de gemakkelijke stelling 
uitgaat, dat alle krakers booswichten zijn 
en dat verzet tegen een naar vuil gewin 
lonkende ontruiming iets anders en iets 
méér is dan een modieus links vermaak.” 

Een paar dagen later ging Bert Klei koffie-
drinken met de decaan van de theolo-
gische faculteit van de VU, prof. mr. dr. 
D.C. Mulder (de vader van Martyn, maar 
dit terzijde). Er waren in 1981 376 theolo-
giestudenten aan de VU, van wie 38 eer-
stejaars. 
“Theologie studeren aan de VU heeft trou-

wens aantrekkelijke en 
goeie kanten, verzekert 
professor Mulder. Ik 
knik aanmoedigend en 
hij gaat het uitleggen: 
Je verkeert als theolo-
gische faculteit aan de 
VU met andere facultei-
ten, er is een voortdu-
rend en rechtstreeks 
contact met mensen die 
… bijvoorbeeld … de 

natuurwetenschappen 
beoefenen. Om ons nu 
tot hen te bepalen, je 
komt in aanraking met 
collega’s en studenten, 
van wie de bezigheden 
uiteindelijk een enorme 
invloed op de samenle-

ving hebben, want de natuurwetenschap-
pen staan aan de wieg van wat er verandert 
in de industrie, van wat er met ons milieu 
gebeurt … en dan hebben we het nog niet 
eens over atoomonderzoek en in het ver-
lengde daarvan de bewapening. Theolo-
gen kunnen de mensen van de natuurwe-
tenschappen misschien afhelpen van, al-
thans attenderen op, griezelige 

De kgk en haar theologiestudenten (99) 
 

Peter Dilligh 

 

 



 
21 

vanzelfsprekendheden en zo de theologen 
(om wie het nu gaat) verlossen van gemak-
kelijke en goedkope kreten. 
In het bovenstaande heb ik met eigen 
woorden iets weergegeven van wat er 
speelt en, naar het inzicht van professor 
Mulder, spelen moet in de relatie met an-
dere faculteiten. Het komt om te beginnen 
neer op iets (willen) opsteken bij de ander 
en elkaar kritische vragen stellen. Verder 
geldt van de theologische faculteit dat zij 
als gereformeerde faculteit deel uitmaakt 
van een universiteit met een doelstelling 
die breder is dan louter gere-
formeerd. De theologische 
student loopt in zijn dispuut, 
in zijn sportclub of in welk 
verband ook, telkens aan te-
gen mensen met volstrekt an-
dere dan de eigen gerefor-
meerde opvattingen. Welis-
waar zijn de gereformeerde 
opvattingen niet meer zo wel-
omlijnd als tijdens het rijke 
gereformeerde leven, maar er 
blijft genoeg verschil met vi-
sies van een andere komaf en 
kleur. Dit dwingt een theoloog 
ertoe, met anderen, met andersdenkenden 
om te gaan, wat aanzienlijk beter is dan uit 
de verte over en eventueel tégen hen te 
preken en te schrijven. Bovendien brengen 
deze contacten als vanzelf bezinning op ei-
gen geestelijk erfgoed mee. […] 
Inmiddels heb ik professor Mulder iets ver-
teld over mijn gesprekje onder de kerkse 
koffiedrinkerij en dit voert naar nòg een 

aanbevelenswaardige kant van het theolo-
gie studeren aan de VU: 
De theologische student ziet in Amsterdam 
om zo te zeggen de grote problemen van 
onze tijd voortdurend in ’t gezicht. Hij 
loopt vrijwel dagelijks tegen de problemen 
van minderheden (Surinamers, Turken, 
Marokkanen) aan, hij hoeft maar om zich 
heen te kijken om te weten waartoe een  
vérgaande verstedelijking kan leiden, hij 
merkt van nabij hoe de kerk volledig uit de 
belevingswereld van steeds meer mensen 
verdwijnt en neemt tegelijk waar hoe gretig 

anderen zich op allerlei oos-
terse en oosters getinte religies 
werpen. Bovendien … en nu 
komen de krakers … leert hij af 
om het bezetten van een leeg-
staand pand te lijf te gaan met 
een abstracte verhandeling over 
het begrip eigendom. 
De theologische studenten blij-
ven niet hoofdschuddend aan 
de kant staan, maar doen en 
helpen mee. Niet iedereen na-
tuurlijk, maar ook niet alleen 
die studenten, die geen demon-
stratie kunnen overslaan. De 

één zoekt het in actie, een ander in over-
leg, een derde is betrokken bij de hulpver-
lening aan verslaafden… En dit alles is 
geen nieuw soort werkheiligheid, maar ge-
volg van een zich betrokken weten bij wat 
er gaande is in de stad, in de wereld. Je mag 
het ook bewogenheid noemen, ze leren 
tenslotte voor dominee in Amsterdam.” 
 

 
 

 

“De theolo-

gische student 

ziet in Amster-

dam de grote 

problemen van 

onze tijd voort-

durend in ’t  

gezicht.” 
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Gewoon gaan voor Klimaatgerechtigheid! 
 
Op 9 augustus heeft het klimaatpanel van 
de Verenigde Naties (IPCC) weer een 
officieel klimaatrapport gepubliceerd. De 
inhoud had ik al twee maanden eerder te 
horen gekregen en heeft mij heel erg 
geraakt. Wat er in dit rapport staat vind ik 
verpletterend nieuws, nog veel erger dan ik 
verwachtte. Het klimaat verandert nog 
weer sneller dan gedacht, en 
sommige effecten kunnen 
onomkeerbaar zijn. 
Bovendien weten de 
wetenschappers dit soort 
dingen nu nog veel zekerder 
dan in eerdere rapporten. Een 
koud en machteloos gevoel 
overviel mij, ik kon alleen 
nog maar huilen. Hoe moeten 
onze kinderen en hun 
kinderen op deze aarde 
leven? Ik schaam mij voor 
onze regeringsleiders en voor 
leiders van onze bedrijven 
die, terwijl ze wisten wat voor gevolgen 
hun daden hadden, toch door bleven gaan 
met vervuilen. Zelfs nu ze voor de rechter 
gedaagd zijn, zetten ze geen ander beleid 
in maar verspilden energie en geld om in 
hoger beroep te gaan. Duitsland nam 
meteen maatregelen nadat ze door de 
rechter gemaand waren... 
 
Gelukkig ben ik betrokken bij de Klimaat 
en Geloofgroep en ook bij de landelijke 
interreligieuze Klimaat en Geloofgroep. 

Hier kon ik meteen met gelijkgestemden 
mijn verdriet en zorgen delen, maar ook 
samen lichtpunten zoeken en elkaar 
bemoedigen met oude teksten uit de Bijbel 
en Koran; teksten over onze opdracht, 
belofte, hoop en vertrouwen. Deze mensen 
hielpen me om mijn balans terug te vinden 
en energie te voelen om samen door te 

gaan. Ik deel hieronder graag 
met jullie allemaal een paar 
dingen waar je aan mee kunt 
doen (ook als je geen lid bent 
van de Klimaat en Geloofgroep). 
 
Klimaatwake Catshuis 
Sinds de verkiezingen in maart 
is er in Den Haag een 1000-
uren-wake bij het Catshuis aan 
de gang om de politici eraan te 
herinneren dat ze echt veel aan 
het klimaat moeten gaan doen. 
Iedereen kan hieraan mee doen.  
– u kunt informeel bij de wake 

langsgaan, of u kunt zich intekenen voor 
een periode bij het Catshuis of ’s nachts 
online: zie www.deklimaatwakers.nl 
 
GEWOON GAAN!! Klimaat-
pelgrimstocht 
Op dit moment is er in Polen een 
oecumenische klimaat-pelgrimstocht 
gestart vanuit de kerken. Zij trekken door 
Duitsland en Nederland op weg naar 
Glasgow waar in november de 26e 
klimaattop plaatsvindt. Op 10 oktober kan 

Groene blaadjes 
 

Christien Visch en Janne van den Akker 

 

Wat er in dit 

rapport staat 

vind ik verplet-

terend nieuws, 

nog veel erger 

dan ik  

verwachtte. 
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iedereen die dat wil een stuk met deze 
pelgrims meelopen, van Amsterdam naar 
Hoofddorp (korter kan ook). Hieronder 
staat een langer stuk tekst over de tocht: 
 
“Waarom een pelgrimstocht? Met deze 
pelgrimstocht willen wij als kerken 
aandacht vragen voor klimaatverandering 
en onze rol daarin. De pelgrimstocht wordt 
in Nederland georganiseerd door 
GroeneKerken en Vastenactie in 
samenwerking met 
plaatselijke kerken. De kerken 
zorgen voor (eenvoudig) 
onderdak en eten onderweg 
voor de pelgrims. 
We organiseren deze tocht 
omdat we ons bewust zijn van 
de gevolgen van 
klimaatverandering 
wereldwijd. De allerarmsten 
hebben het meest te lijden. 
Klimaatgerechtigheid is voor 
ons daarom van groot belang. 
Daarmee geven we handen en 
voeten aan de opdracht om de ander lief te 
hebben. We roepen christenen en kerken 
met deze tocht op om letterlijk en figuurlijk 
stappen te zetten. Zo willen we dat de 
klimaatpelgrimstocht bijdraagt aan de 
bewustwording richting christenen over 
hoe zij kunnen zorgdragen voor de 
schepping. We doen dit als kerken samen. 
En daar zit kracht in. We zien als 
GroeneKerken en Vastenactie dat een 
gezamenlijke stem positieve invloed kan 
hebben op de samenleving en op 
besluitvorming vanuit de overheid. 

 

Wat gaat er gebeuren? 

• Elke dag lopen zo’n 30 pelgrims een 
route van 25 kilometer. Ze lopen van 
stad naar stad. 

• In elke stad worden de pelgrims 
opgevangen door de plaatselijke 
kerken. Zij zorgen voor onderdak en 
eten. 

• Overal organiseren de kerken 
activiteiten, soms samen met de 

pelgrims. 

• Op 11 oktober vertrekken de 
pelgrims met de boot uit 
Nederland. 

Er wordt gewerkt aan een 
ontvangstmoment op 30 
september, een actiedag op 6 
oktober in Amersfoort, een 
landelijke etappe op 10 
oktober van Amsterdam naar 
Hoofddorp en een Klimaatbrief 
van kerken. Meer informatie 
hierover volgt via deze website: 

www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstoc
ht/ .“ 

  

Wie loopt er met mij mee? 

Kerken, andere groepen en personen 
kunnen zich aansluiten bij de 
pelgrimstocht. Zo geven we meer gewicht 
aan de bescherming van het klimaat, zowel 
binnen als buiten de kerk. Je kunt daarom 
een (deel van) route meelopen met de 
pelgrims. Hiervoor moet je jezelf opgeven. 
Dit kan vanaf 1 september via de hierboven 
genoemde website. Ik ben sowieso van 
plan mee te lopen en het lijkt me heel fijn 
als we met een groepje vanuit de 
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Keizersgrachtkerk kunnen gaan. Als je je 
hebt aangemeld laat het mij, Christien 
Visch, weten (0644214567) zodat we 
samen kunnen gaan. 

Ook kun je een “Klimaatbrief” 
ondertekenen. De pelgrims nemen de brief 
mee Nederland in. De brief zal 
waarschijnlijk binnenkort ook online 
ondertekend kunnen worden. 

 

 

Boeren tegen de verdrukking in, of: De eigenwijze boer die uiteindelijk beter af is. 
 
Op maandagmiddag 28 juni bezoeken we 
met zijn vieren boer Arie. 
Hij is bijna biologische boer. Hij heeft het 
bedrijf van zijn vader overgenomen. Zijn 
broer wilde dat zijn vader 
‘moderner’ zou gaan boeren 
en meer koeien zou nemen 
maar de vader van Arie wilde 
dat niet. Arie is blij met dit 
bedrijf, hij kan het werk 
allemaal allen doen. Hij heeft 
grasland met sloten en 20 
koeien. Zijn koeien eten nog 
steeds zijn eigen hooi. Hij 
geeft zijn koeien geen 
krachtvoer of kuilgras of 
producten van elders. Zijn koeien hebben 
zeer zelden antibiotica nodig omdat hij 
zijn koeien twee maanden voor de 
bevalling droog legt. Zijn koeien worden 
wel 18 jaar oud voordat ze weggaan. Bij 
‘productie’ boeren gaan koeien van 3 jaar 
al naar de slacht. Arie wil graag roodbonte 
Friese koeien hebben die zijn iets kleiner 
maar ze eten veel gras. Sinds kort heeft Arie 
een grote schuur waarin de koeien vrij 
rondlopen. Er moeten nu nog twee koeien 
gedekt worden en dan mogen ze lekker 
naar buiten. 
 

Arie heeft een heel spannende tijd achter 
de rug. Ongeveer drie jaar geleden kreeg 
hij van Campina te horen dat ze de melk 
niet meer kwamen ophalen tenzij hij 

ervoor zorgde dat er geen 
bramen en brandnetels meer op 
zijn erf groeiden en moesten 
ook al zijn 
landbouwwerktuigen binnen 
staan. Unilever zit hier ook 
achter (volgens Arie). Hij heeft 
dit geweigerd. Dit betekende 
dat hij zijn melk moest 
weggooien, dat was wel 
moeilijk voor hem. 
Maar hoe moest hij nu verder. 

Van de Rabobank kon hij geen leningen 
meer krijgen. Via via kwam hij in contact 
met een stichting in Ransdorp. Die vroegen 
of hij niet meer voor de natuur wilde doen. 
In Arie’s weiden zaten altijd al veel vogels. 
Er zat ook veel leven in de grond omdat hij 
nooit kunstmest gebruikte en de mest niet 
in de grond ‘injecteerde’. Hij kwam in 
contact met de provincie Noord-Holland 
en met de gemeente Amsterdam. In de 
buurt waren er al gebieden van 
Natuurmonumenten. Zijn koeien mochten 
niet meer vast in de stal staan en dan zou 
hij biologische boer kunnen worden. Hij 
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kreeg geld zodat hij een grote loopstal kon 
laten bouwen waar de urine meteen 
wegloopt en de koeienvlaaien lekker in het 
stro vallen. Deze worden gescheiden van 
elkaar over zijn land verspreid zodat er 
geen ammoniak en stikstof? vrij komen 
waardoor het bodemleven zou verdwijnen. 
Arie heeft een Zeeuwse vrouw en twee 
jonge kinderen. Ook zijn moeder woont op 
de boerderij. De band met zijn familie is 
slecht omdat zij zijn manier van boeren 

afkeuren. Zijn broer boert vlakbij op een 
ander bedrijf. Het boeren op veengrond is 
totaal anders dan op de Zeeuwse klei. Arie 
is blij met al zijn beslissingen want nu 
loopt hij voor op zijn collega-boeren. Hij 
zoekt nog naar een oplossing voor de melk, 
door corona is een prachtige oplossing om 
er kaas van te maken niet doorgegaan. Hij 
is van plan om wat melk aan de kant van 
de weg te verkopen en ook Campina wil de 
melk wel weer komen ophalen. 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

In gebruikname van onze 
twee compostbakken op de 
slotzondag. 
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Minh Tran is geboren op 5 september 1965 in Saigon. Als 15-jarige vlucht hij, samen 
met enkele familieleden en ruim honderd andere Vietnamezen, uit het door communis-
ten veroverde Zuid-Vietman. Ze varen in een gammel bootje de Zuid-Chinese Zee op. 
Het bootje raakt echter stuurloos en drinkwater en voedsel, voor een dag of vijf, raakt 
snel op. Na 21 dagen wordt het scheepje opgemerkt door de bemanning van de Neder-
landse LPG-tanker Anttila Bay.  

             

 
In Nederland haalt Minh zijn havo-diploma en wordt toegelaten op de kunstacademie 
Constantijn Huygens in Kampen. Hij volgt er de studierichting Illustratie. Nadat hij in 
1995 succesvol afgestudeerd is, gaat Minh in Amsterdam wonen en werken voor enkele 
bladen en tijdschriften, waaronder Élégance.  
Het werk van Minh Tran kenmerkt zich door een fijnzinnige teken- en schildertechniek, 
In zijn studietijd op de academie experimenteert hij er lustig op los met materialen en 
gereedschappen. De illustraties die hij heeft gemaakt zijn juweeltjes van “schilderijen” 
op klein formaat. Hij maakte vaak gebruik van een sjabloneertechniek. De vormwereld 
van Minh Tran is heel persoonlijk, lyrisch en fantasievol. Zijn werk doet soms denken 
aan dat van de joodse schilder Marc Chagall. 
Zijn volkstuin in Kampen waar hij later ging wonen was in alle opzichten een grote 
bron van vreugde en inspiratie. Het verleden; de onderdrukking van de communisten, 
de vlucht, het vluchtelingenleven en het vreemdeling zijn in Nederland hadden een 
zware tol geëist op zijn creatieve en naar vrijheid verlangende geest. Toen het einde 
van zijn eigen levensverhaal ineens nabij kwam, kwam ook een sterke drang om dát 
verhaal eerst nog te verbeelden. Niet als illustratie, niet zoals hij altijd al had gewerkt, 
maar uit het leven zelf, de bloemen, de tuin, de natuur, de herinneringen, dat wat zijn 

Kunst in de kerk 
 

Agnes Vlaanderen-Jansen 
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leven was. De beperkingen die de ziekte gaf werden tot mogelijkheden om nieuwe ma-
nieren van werken te ontdekken. Achter de tekentafel kon niet, maar staand aan de ezel 
wél. 
En later had hij overal zijn tekenblok bij zich. Tuinieren mocht dan niet meer lukken, 
maar de weelde in kleur en vorm vastleggen des te meer. 
Er kwam een nieuwe speelsheid, die ook resulteerde in het beschilderen van huisraad. 
Levendig en kleurrijk gaf Minh tot het laatst vorm aan dat wat zijn leven rijk had ge-
maakt. 

Zijn werk is te koop en Minh Tran wilde dat de helft van ieder aankoopbedrag wordt 
gedoneerd aan Koningin Wilhelmina Fonds. Met uw aankoop steunt u het onderzoek 
naar de bestrijding van kanker. 
                                                                                                                

 
Zie ook: www.minhtrangallery.com / info@mintrangallery.com 
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Voorbereidingsgroep “Lichte wanorde”  
 

Misschien herken je dat vreemde gevoel 
wel. Het besef dat er iets zit aan te komen, 
je weet niet wat of waar vandaan, dat je uit 
dat ongemakkelijke gevoel trekt…maar nú 
nog niet. We willen daar eens de vinger 
opleggen. Want al wat je hoopt of wilt, 
welke kant het op gaat, dat zit verpakt, ver-
stopt, en ademt al mee in een lichte wan-
orde. Daar zijn vast treffende bijbelverha-
len bij op te sporen. Gecombineerd met 
onze eigen persoonlijke verhalen krijgen 
we misschien iets boven tafel dat ons inspi-
reert en hoop geeft. Wat beweegt, bewoog 

er, misschien al heel onopvallend, in al die 
ongrijpbare, rommelige bewegingen van 
wat we “goede boodschap” noemen?  

Eind september starten we met de voorbe-
reiding van de adventsserie “lichte wan-
orde”, zodat we voldoende tijd hebben om 
inhoudelijk met elkaar het gesprek aan te 
gaan. De bijeenkomsten zullen ‘s avonds 
en vooral via Zoom plaatsvinden. Leuk als 
je mee wil doen! Meld je aan bij de coör-
dinator Martine Koedijk. 

 
 
 

Gezocht: Houten gradenboog 
Dirk H. Bleichrodt zoekt al jaren een houten gradenboog (handformaat) voor zijn kleine 
verzameling tekenspullen. Met dit zoekbericht in de KidS hoopt hij deze te vinden. 
Wellicht heeft een kerklid zo'n houten gradenboog nog ergens in een la liggen en wordt 
deze niet meer gebruikt. Mocht dat kloppen, dan graag contact opnemen met Dirk H. 
Bleichrodt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lichte wanorde 
 

Martine Koedijk  

Gezocht: houten gradenboog 
 

Dirk Bleichrodt  
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‘De aarde zou eerlijk kunnen zijn en alle mensen blij en wijs.’ 
 
Dit is een regel uit een prachtig motet van 
Gustav Holst: ‘Turn Back O Men’.  
Een ontroerend stuk muziek en ik wil er 
jullie graag iets meer over vertellen. 
Afgelopen zomer maakte ik kennis met 
dit lied doordat het in het repertoire zat 
van Schola Liturgica, de groep zangers 
waarmee ik  jaarlijks in kathedralen zing. 
En ik was verkocht, vanaf de eerste regel.  
 
Turn Back O Men werd geschreven door 
Clifford Bax (1886 - 1964) en voor het 
eerst gepubliceerd in een boek getiteld 
het Moederland Songboek (1919), ge-
schreven tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Het was een verzet tegen het bloedver-
gieten van WOI en het omgaan met de 
aarde door de rijken in de wereld. Deze 
tekst is geschreven op verzoek van zijn 
vriend, de componist Gustav Holst. 
 
De muziek was eerst geschreven door 
Holst geïnspireerd op de melodie van 
psalm 124 van Louis Bourgeois  
en komt uit de 1551 editie van de Ge-
neefs Psalter1.  
Holst had daar een motet op gesmaakt 
maar wilde een nieuwe tekst voor zijn 
muziek. Dit is een prachtig voorbeeld 
van een tekst die op bestaande muziek is 
geschreven. 
 

 
1 In ons Liedboek bekend met de eerste regel: Laat Israël 
nu zeggen blij van geest  

Gustav Holst (1874-1934) is een compo-
nist die niet echt goed gekend is, al ken-
nen velen zijn compositie ’The Planets’ 
wel. Dit gebrek aan relatieve roem is een 
raadsel, want de kwaliteit van Holsts 
koor- en orkestmuziek is meestal hoog. 
Misschien komt het mede door Holsts af-
keer had van publiek vertoon. Later (na 
zijn dood)  verkreeg hij meer bekendheid 
o.a. door de Hymne ‘I vow to thee, my 
country ‘ook wel het tweede volkslied 
van Groot Brittannië genoemd.2  Het 
thema van de planeet Jupiter bewerkte 
Holst in 1921 voor deze tekst. Deze ‘an-
them’ motet kennen we van de uitvaart 
van Lady Di uit 1997 en prins Philip van 
Engeland afgelopen voorjaar. 
 
Het relatief onbekende, alsmaar voort-
schrijdende Turn back, O Man van Holst 
raakt je. Het past bij elkaar, deze tot over-
denking oproepende tekst en de muziek 
met zijn heerlijke crescendo aan het 
eind. De tekst roept een bezinning op 
over het omgaan met de aarde, die uit en 
door de dromen van de tragische rijken is 
ontstaan en om vernieuwing smeekt: 
Keer terug O mens. De psalmmelodie 
blijft het hele lied door duidelijk aanwe-
zig en toch is er zoveel aan toegevoegd, 
bewerkt door Holst. 
 

2 https://youtu.be/o6ZvylOSy5A   te beluisteren I Vow To 
Thee 

Zaai een lied 
 

Wilna Wierenga 
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Imponerend is ook de orgelbegeleiding, 
die mij doet denken aan een man/vrouw 
die met een wandelstok het vaste tempo 
onder de melodie bepaalt. Een ritme dat 
gestaag doorgaat, zoals de tijd. Alsof het 
zegt: ‘het is vijf voor twaalf.’ De alombe-
kende melodie van het Geneefs Psalter 
bewijst maar weer eens wat een schat 
van muziek wij in de kerk hebben, die 

ook in de latere eeuwen componisten en 
dichters kan inspireren tot prachtig 
werk.3 
Het is echt een hymne van verlangen 
naar wat zou kunnen - en zou moeten 
zijn. Een pleidooi voor meer zorg voor de 
aarde en voor wereldvrede. Zeer actueel 
denk ik en misschien raakte het me daar-
door des te meer. 

 

Turn back O Man, 
 
1.Turn back O Man, forswear thy foolish ways. 
Old now is Earth, and none may count her days, 
Yet thou, her child, whose head is crowned with flame, 
Still wilt not hear thine inner God proclaim, 
"Turn back, O Man, forswear thy foolish ways." 
 
2  Earth might be fair and all men glad and wise. 
Age after age their tragic empires rise, 
Built while they dream, and in that dreaming weep: 
Would man but wake from out his haunted sleep, 
Earth might be fair and all men glad and wise. 
 
3. Earth shall be fair, and all her people one: 
Nor till that hour shall God's whole will be done. 
Now, even now, once more from earth to sky, 
Peals forth in joy man's old undaunted cry: 
"Earth shall be fair and all her folk be one!” 
 
Words: Clifford Bax Music Theo Old psalm 124 Geneve/ Gustav Holst 
 
 
 
 
 
 

 
3 https://youtu.be/arHJ6qAV6tk   te beluisteren  Turn Back 
O Men 
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Keer terug, o mens 
 
1.Keer terug, o mens, zweer uw dwaze manieren af. 
Oud is nu de aarde, en niemand kan haar dagen tellen, 
Maar jij, haar kind, wiens hoofd gekroond is met vlammen, 
Wil je je innerlijke God nog steeds niet horen verkondigen, 
"Keer terug, o mens, zweer uw dwaze wegen af." 
 
2. De aarde zou eerlijk kunnen zijn en alle mensen blij en wijs. 
Eeuw na eeuw stijgen hun tragische rijken, 
Gebouwd terwijl ze dromen, en in dat dromen huilen: 
Zou de mens maar ontwaken uit zijn spookachtige slaap, 
De aarde zou eerlijk kunnen zijn en alle mensen blij en wijs. 
  
3 De aarde zal schoon zijn, en al haar volk één: 
Noch tot dat uur zal Gods gehele wil geschieden. 
Nu, zelfs nu, nog een keer van de aarde naar de hemel, 
Schalt voort in vreugde de oude onverschrokken kreet van de mens: 
"De aarde zal eerlijk zijn en al haar volk zal één zijn!” 
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Ik zou graag mijn zoektocht van de laatste 
maanden met jullie willen delen… Het is 
een zoektocht naar: wie wil ik zijn als 
mens, wie wil ik zijn als burger, wie wil ik 
zijn als lid van deze prachtige en veelkleu-
rige gemeenschap in deze bijzondere 
buurt en wie wil ik zijn als gelovige. En 
vooral een zoektocht rond de vraag: hoe en 
in welke situaties verbind ik al deze rollen 
aan elkaar? Want soms lijkt 
het alsof al deze stukken van 
mij los van elkaar bestaan. 
Waar en hoe voel ik me com-
pleet, met alles wat ik ben, 
weet, voel, doe en geloof?  
Bijna net zo lang als dat ik 
deel ben van deze gemeente 
heb ik gewerkt in de begelei-
ding van mensen die zelf-
standig wonen, en daarbij af 
en toe een steuntje, een duw-
tje, een hand of een goed ge-
sprek nodig hebben. Tot 1 
april als thuisbegeleider bij 
Amstelring, vanaf 1 april als 
buurtteam medewerker in stadsdeel Cen-
trum.  
Er is dit voorjaar een reorganisatie ingezet 
door de gemeente Amsterdam, waarbij de 
toegang tot alle hulp vanuit de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning, de WMO,  
(dus bijv. hulp bij het huishouden, begelei-
ding en vervoer) en alle maatschappelijke 
dienstverlening (bijv. schuldhulp, sociaal 
raadslieden en maatschappelijk werk) 
buurtgericht georganiseerd wordt. Ik moest 
kiezen, blijven bij Amstelring en dan gaan 

werken buiten Amsterdam, of meedoen, en 
dan in één stadsdeel. Nu werk ik dus in-
eens in het gebied waar ook onze prachtige 
kerk staat. Een van de gedachten achter 
deze vernieuwing is dat er door buurtge-
richt te werken meer krachten kunnen wor-
den gebundeld en dat er meer hulp en 
steun kan worden geboden door de “soci-
ale basis”, het geheel van vrijwilligersin-

stanties,  activiteiten en ini-
tiatieven van burgers. Als 
kerk, en als gemeente zijn 
wij deel van die sociale ba-
sis in het centrum.  
Ik deed mee aan een paar 
inspirerende gesprekken 
van de voorbereidingsgroep 
Avondmaal en engagement. 
Avonden die me een beetje 
op zijn kop hebben gezet 
en die nieuwe vragen oprie-
pen. We stelden een veel 
gehoord standpunt - we wo-
nen niet om de kerk heen en 
dus kunnen we weinig met 

en voor  de buurt doen - ter discussie.  We 
stelden onszelf de vraag of dit wel klopt en 
vormden de vraag om naar: hoe kunnen 
we dit gegeven (dat we er niet wonen) juist 
vóór ons en voor de buurt laten werken?  
Ik heb het antwoord nog niet. Wat ik wel 
weet is dat er voor mij meer verbinding 
mag zijn tussen wie ik door de week ben 
en wie ik in het weekend ben. En dat ik 
verlang naar het maken van een verbinding 
tussen de binnenstad en (de mensen in) de 
Keizersgrachtkerkgemeente. En wat zou ik 

Verlangen naar verbinden 
 

Elies Boiten 
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de zoektocht naar hoe we deze verbinding 
vorm kunnen geven graag ook met jou en 
jou en jou delen.  
Dat betekent concreet in elk geval dat ik 
mijn kennis van de stad en de voorzienin-
gen in de stad heel graag met jullie in de 
Keizersgrachtkerk deel. Van het centrum 
weet ik dan net iets meer dan van de an-
dere stadsdelen. Wat zou het leuk zijn als 
ik jou een tip zou kunnen geven om de bin-
nenstad wat beter te leren kennen vanuit 
de vraag wat je als persoon of als lid van 
de Keizersgrachtkerk te bieden hebt aan 
deze buurt. Zoek je een activiteit, vrijwilli-
gerswerk waarvan je leert of 
waar je inspiratie opdoet? Of 
een plek waar je juist kunt 
helpen of het juiste formulier? 
De gemeente Amsterdam zegt 
dat wij van het buurtteam dat 
nu allemaal weten en kunnen 
(misschien heb jij die brief 
ook ontvangen). Dat is na-
tuurlijk niet zo, maar wellicht 
kan ik meedenken en heb ik 
toevallig een ingeving die je 
verder helpt.  
Er zijn bijvoorbeeld gewel-
dige projecten waarbij studenten mensen 
digitale vaardigheden komen aanleren, 1 
op 1 aan huis. Of buurtcirkels en stadsdor-
pen waar mensen actief de verbinding met 
elkaar opzoeken en vormgeven. Hier kun 
jij misschien iets vinden wat je zoekt, of 
iets brengen wat je wilt delen. Of zouden 
we als gemeente deel kunnen uitmaken 

van het stadsdorp in de Weteringbuurt? 
Zouden we iets kunnen doen aan de een-
zaamheid bij ouderen in de buurt door le-
vensverhalen met hen op te schrijven en te 
delen (bijv. via https://verhaalper-
mens.nl/#Elk-verhaal-telt) ? Zijn er activi-
teiten die wij organiseren waar we ook 
buurtbewoners zouden willen verwelko-
men, zoals de film op vrijdag? Wat zou er 
gebeuren als we meedoen met burendag, 
dit jaar op 25 september, of met de open 
grachten tuinen dag in juni volgend jaar? 
Zo zouden we als kerk meer deel van de 
buurt kunnen zijn.   

We hebben zoveel te bieden, en 
toch we kennen maar weinig 
mensen uit de directe omgeving 
van de kerk en kennen veel van 
hen ons niet. Wat delen we met 
hen en wat willen we delen? Er 
is zoveel behoefte aan verbin-
ding, daarin ben ik niet alleen. 
Als er iets is dat de afgelopen 
tijd van angst, sociale afstand en 
beperkende maatregelen ons 
geleerd heeft is het dat denk ik 
wel: verbinding is wat ons 
gaande houdt.  

Ik merkte op de avonden Avondmaal en 
engagement dat er meer mensen in de KGK 
zijn die dit verlangen met me delen en dat 
de Diakonie hier ook een rol voor ons ziet. 
Er zijn er vast meer! Heb je er zin in om 
verder te sparren hierover of een concrete 
vraag of tip? Mail me!  
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Na een zomerserie gaan we op 24 september verder met het najaarsseizoen van Film op 
Vrijdag. De data op een rij: 

- 24 september 
- 22 oktober 
- 19 november 

 
Inloop met koffie en thee vanaf 14.15 uur. Aanvang film: 14.30 uur. Na afloop napraten 
en vrijdagmiddagborrel. 
 
Er staan bijzondere films op het programma. Soms nog maar net uit de bioscoop. Meer in-
formatie? Geef je op voor de mailgroep via hanna.vandorssen@keizersgrachtkerk.nl Van-
wege de filmrechten mogen we alleen in de besloten mailgroep titel en informatie over de 
film met elkaar delen. 
 
Op vrijdag 17 december organiseert de Contactkring een kerstprogramma. Save the date! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Film op vrijdag 
 

Hanna van Dorssen 


