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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 rekening van de diaconie: NL 25 INGB 0000 870727 t.n.v. Diaconie Keizersgrachtkerk Amsterdam.
De Keizersgrachtkerkgemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Een gift
aan de PKA kan via: NL 51 INGB 0004605050 t.n.v. Protestantse Gemeente - 11, Amsterdam.
Ook kunt u een donatie doen aan het Solidariteitsfonds op rekeningnummer
NL 89 ING B0005487357, t.n.v. ‘St. Werkgroepen Keizersgrachtkerk’ Amsterdam, o.v.v. Solidariteitsfonds
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Van de redactie

Henriette Sanders

Twee bijdrages van Peter Dillingh in dit nummer. Allereerst een mooi verhaal over het
plaatsen van een struikelsteen voor Sjoerd Bakker in de Vondelstraat. Velen van u zullen
het verhaal van Sjoerd Bakker en zijn familie wel kennen van het boek Je mag wel bang
zijn, maar niet laf van Toni Boumans. En daarnaast schreef Peter zijn honderdste editie
van ‘De Kgk en…’ Al honderd anekdotes uit de geschiedenis van de Keizersgrachtkerk,
ongelooflijk! En waarschijnlijk zullen er nog velen volgen. Dank voor al jouw speurwerk
Peter!
Dit keer een flinke bijdrage uit de Klimaat- en geloofgroep. Allereerst krijgt het verhaal
over de excursie naar boer Arie een herkansing. Verder doet Esther van der Panne verslag
van haar pelgrimstocht voor klimaatrechtvaardigheid.
Tot slot: we kunnen steeds meer organiseren en bij elkaar komen, vandaar dat de Agenda
weer terug is in de KidS. Veel leesplezier!

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. 348 verschijnt op zondag 13 december (kopijdatum woensdag 8 december)
KidS nr. 349 wordt later bekend gemaakt.

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

Thema

Uitleg

24-10-2021

Avondmaal en engagement

Erica Meijers

31-10-2021

Avondmaal en engagement

Esther van der Panne

7-11-2021

Stil staan en gaan

Robert Jan Nijland

14-11-2021

Stil staan en gaan

Sietske van der Hoek

21-11-2021

Stil staan en gaan

Hanna van Dorssen

28-11-2021

Advent -Lichte wanorde

Robert Jan Nijland

5-12-2021

Advent -Lichte wanorde

Guido de Bruin

12-12-2021

Advent -Lichte wanorde

Jan Krans

Bereikbaarheid pastoraal team
Pastor:

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

Interim-Predikant: Hanna van Dorssen, mob. 06.43142786
hanna.vandorssen@keizersgrachtkerk.nl
Ouderenpastor:

Hanna van Dorssen

Jongerenpastor:

Robert Jan Nijland

4

Zoeken naar balans

Robert Jan Nijland

De seizoenen hebben allemaal hun eigen vinden het heerlijk om wat meer fysieke
karakter, in de herfst komen de vele kleu- ruimte tussen mensen te laten. Ook daar
ren van de bladeren weer tevoorschijn, de mogen we met elkaar weer balans in vinwind waait wat harder dan anders en bo- den, spreek er over met elkaar. Als wijkvenal gaat de herfst over loslaten. Dat raad zeiden we: geef elkaar de ruimte.
herfstkarakter voel ik dit seizoen ook in de
Voor mij persoonlijk speelt deze
kerk en in mijn leven. De wind waait weer herfst vooral het loslaten. Nog maar twee
volop, nu de coronamaatregemaanden en dan stoppen mijn
len versoepeld zijn gebeurt er
werkzaamheden voor de KeiNog maar twee zersgrachtkerk. Ikzelf stop midweer van alles. Vele live-evenementen die weer gebeuren;
den december (i.v.m. opnemen
maanden en
de gemeentemaaltijd, film op
vakantie) en Hanna stopt eind
vrijdag, tiener- en jongerendecember. Hanna na ongeveer
dan stoppen
groepen, de kerkdiensten, de
5 jaar werken en ikzelf na ruim
mijn
werkzaamlivevergaderingen,
gesprek7 jaar onderdeel te zijn van de
ken, borrels, zingen en musea
Keizersgrachtkerk-gemeente.
heden voor de
bezoeken. Wat hebben we dat
De komende maanden zullen
Keizersgrachtgemist. Toch is het ook weer
voor vele vergaderingen en bijzoeken naar een nieuwe baeenkomsten de laatste zijn
kerk.
lans.
voor mij. Toch zie ik overal
De vele kleuren zijn
glimpen van hoe de prachtige
prachtig, maar ik mis ook al de prachtige keizersgrachtkerk ook weer nieuwe seizoegroene rust. We moeten weer zoeken naar nen gaat meemaken. Met de nieuwe predibalans, wat doen we live en wat online? In kant Annelies Jans, met de prachtige plande donkere dagen en met de regen blijven nen rondom KGK2030, maar ook in de
we ’s avonds misschien wel liever thuis doorgang van onze vertrouwde gewoonvoor een vergadering i.p.v. fietsend naar de ten. De herfst is volop aan het gebeuren in
kerk (of in mijn geval, een uur reistijd). Hoe de kerk en in onze levens. Ik hoop en bid
houden we ook de rust vast die vele ook in dat wij ons richten op het vinden van bade coronatijd ervoeren? Die balans kunnen lans, het durven loslaten van dat wat losgewe komende tijd met elkaar ontdekken en laten mag worden en het vertrouwen dat
uitzoeken. Alles mag weer, maar moet ook ook de groene rustige groeiende lente weer
alles weer? We moeten ook een balans vin- gaat komen.
den in afstand en nabijheid. Sommigen
hebben de nabijheid gemist en anderen
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Uit de Wijkraad en Moderamen
En toen was het startzondag… mensen,
mensen wat een feestelijke en creatieve
dienst op 5 september. Er werd volop gemusiceerd door Ithaka, door de zanggroep
en inmiddels mochten we als gemeente
ook weer zingen, al was het niet voluit. We
spraken in de kerk en thuis in groepjes over
de stenen waarmee we onze gemeente verder op- en uitbouwen. Als herinnering liggen ze op tafel voorin in de kerk. Iedereen
die haar of zijn steen(tje) bijdroeg vanaf
deze plaats: hartelijk dank. Dat geldt trouwens voor iedereen die vanaf zondag 12
september meehielp in (de voorbereiding
van) de diensten in het nieuwe seizoen.
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Frits van den Boomgaard
En ’s middags op 5 september ging het feest
door, maar we wisten nog niet helemaal
zeker of de gemeentevergadering wel feestelijk zou eindigen. We leerden onze beoogde predikant kennen doordat Anje van
der Heide op een speelse maar ook doortastende wijze ds. Annelies Jans interviewde. Ds Jans ging openhartig en met humor op haar vragen in. En het bleef feestelijk: het zoemde en trilde in onze kerk wat
ook bij de ‘zoomers’ werd gevoeld. De vergadering stemde unaniem in met de voordracht van ds. Jans. Het uitgebrachte beroep is aanvaard en volgens planning zal
in de kerkdienst van 23 januari 2022 ds.

Jans haar intrede doen in onze gemeente.
Let op: de dienst is ’s middags (aanvang:
15.00).
De frequentie van de vergaderingen van de
wijkraad is verhoogd, waardoor voorkomen wordt dat de lengte van vergaderingen
gaat lijken op die van Tweede Kamer tijdens politiek spannende debatten. De paradox is dat tussen de laatste aflevering
“Uit de wijkraad” en in deze editie er
slechts één keer vergaderd is. En dan nog
in kleiner gezelschap, omdat een aantal leden verhinderd was. Dat laatste zou niet zo
erg als zijn – en daar komt ie weer – de
wijkraad aangevuld zou zijn met een echte
voorzitter – we hebben nu alleen een plv.
voorzitter - en een scriba. Wie wil de wijkraad komen versterken? Eén iemand heeft
aan deze oproep gehoor gegeven. Corina
Leegwater was tijdelijk lid van de raad,

omdat zij voorzitter was van de beroepingscommissie. Zij is bereid gevonden
nadat het beroepingswerk is afgerond, lid
te blijven met nu als aandachtsgebied
jeugd en jongeren.
In de vergadering is gesproken over de toepassing van de laatste versoepeling van de
coronamaatregelen voor onze diensten en
voor andere bijeenkomsten. Op deze
plaats herhalen we die niet. Dat is al in de
diverse communicatiekanalen tot u gekomen.
Naast de huishoudelijke zaken kwam ook
de gehouden bijeenkomst voor de gemeente over “online present zijn” aan de
orde. Deze werd gehouden om nog eens
door te denken over de wijze waarop onze
gemeente zich online presenteert. Hiervan
wordt in deze KidS apart verslag gedaan op
de volgende pagina.
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Terugblik gesprek Online Presentatie

Robert Jan Nijland

Op donderdagavond 23 september kwam van bezinning wilde ervaren en dat we
een groep mensen uit de kerk bij elkaar in aanbevelingen voor de wijkraad wilden
de Tuinzaal om te spreken over de online formuleren. Het werden open gesprekken,
presentie van de Keizersgrachtkerk. De waarin iedereen mocht zeggen wat zij/hij
avond begon met een korte inleiding over wilde. Er is een aantal aanbevelingen uit de
verschillende manieren waarop mensen gesprekken gekomen.
en/of kerken naar technologie kijken: opti- Op het moment van schrijven moet de
mistisch, pessimistisch of
avond nog geëvalueerd wormeerduidig. De optimistische
Er is geen juiste den, daarbij gaan we kijken
visie ziet online present zijn als
welke aanbevelingen we als
algemene verbetering en ma- of goede manier eerst willen bespreken, welke
nier om de zichtbaarheid van
aanbevelingen meer tijd en gevan
kijken:
al
ons als kerk te vergroten. De
sprek vragen en welke we kunpessimistische visie zien negadeze manieren nen laten oppakken door wie.
tieve gevolgen, waarbij we de
Ook willen we de aanbevelinroepen eigen
controle niet meer zelf hebben
gen nog wat aanscherpen en
maar aan grote bedrijven geleesbaarder maken. In de volvragen op over
ven. De meerduidige visie
gende KidS zullen we hier
vindt online presentie en techmeer duidelijkheid over hebhoe we willen
nologie op zich niet als goed of
ben en zullen we hier weer
omgaan
met
fout, het gaat om de intentie en
over berichten.
de juiste manier om het te geWe zien het gesprek en deze
technologie
bruiken. Er is geen juiste of
aanbevelingen als onderdelen
goede manier van kijken: al
van een proces waar we als
deze manieren roepen eigen vragen op kerkgemeente instaan. Dat proces zal nog
over hoe we willen omgaan met technolo- langere tijd lopen, waarin we telkens met
gie (en in dit geval online present zijn). Al elkaar in gesprek willen blijven staan met
deze manieren van kijken vinden we ook ruime voor de optimistische, pessimistiterug in onze Keizersgrachtkerk. Na de in- sche en meerduidige visie op technologie
leiding hebben we in kleinere groepen met en online presentie.
elkaar doorgepraat, naar aanleiding van de De inleiding waarin de verschillende visies
bouwstenen van onze startzondag spraken verder uitgelegd worden kunt u opvragen
we af dat ieders inbreng uitgesproken via Robert Jan Nijland.
mocht worden, dat we dit gesprek als vorm
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Van de penningmeester

Frits van den Boomgaard

Het levend geld: wat is het en hoeveel is het eind september?
Toch wel een beetje raar de term “levend geld”. In kerkelijk financiële kringen wordt dat
begrip nogal eens gebruikt. Ik bezondig me er inmiddels zelf aan. Is er dan ook “dood
geld”? Als u net zoals ik geen financiële achtergrond hebt, dan moet de encyclopedie
erbij gehaald worden om er vat op te krijgen. Ik vond een definitie van levend geld op
het internet in “De financiële begrippenlijst”: “Geld dat gebruikt wordt voor investeringen
en hierdoor via productie meer geld creëert, toegevoegde waarde levert”. Daar kon ik
niet zoveel mee. Ik dacht “productie”: zou je dan kunnen denken aan, muziek –instrumentaal en vocaal - preken, pastoraatsgroepen, voorbereidingsgroepen? Tja, er moet wel
iets voor gedaan worden, maar dat is toch geen productie. En “toegevoegde waarde” dan?
Dat past misschien wat makkelijker in kerkelijk of religieus verband als je een dienst
meemaakt of bij zoiets als “zij werden allen vervuld met de heilige Geest”, dan wordt er
misschien wel (geestelijke) waarde toegevoegd, maar dat heeft niets met geld te maken.
Kortom, een moeilijke en daardoor onbevredigende definitie in die financiële begrippenlijst.
Dus op zoek naar een meer eenvoudige omschrijving van levend geld. Ik vond op
Wikipedia “Geld dat kerkgenootschappen (…) uit giften en collecten ontvangen.” Daar
kunnen we wat mee.
Ik kijk in de financiële administratie die het kerkelijk bureau voor onze kerk bijhoudt en
zie hoeveel “levend geld” er eind september voor onze kerk is ontvangen.
Ik zie als eerste Actie Kerkbalans.
Begin 2021 is door 190 leden toegezegd:
Eind september is van 189 leden ontvangen:
Begroot 2021 in het kader van de Actie Kerkbalans:

€ 83.475
€ 70.285
€ 88.000

Er is 80% van de begroting wat betreft de actie Kerkbalans gehaald. Het gaat de goede
kant op, maar een penningmeester wil natuurlijk wel graag dat de begroting gehaald
wordt. Nu is het gelukkig de praktijk dat er ook leden zijn die niets toezeggen, maar wel
geld overmaken. Ik hoop dat die praktijk in 2021 wordt voortgezet.
Vervolgens is de stand van de 2e en 3e collectes t/m september:
Ontvangen
€ 6.600
Begroot 2021
€ 11.500

9

Als derde de giften via de wijkkas t/m september (NL83INGB0004675575):
Ontvangen
€ 11.325
Begroot 2021
€ 18.000
Eind september: ¾ van het jaar voorbij. De inkomsten van het levend geld lopen prachtig
in de pas: ¾ van de begroting is ontvangen! Dank aan alle gevers tot nu toe! Ik hoop dat
ik u aan het eind van jaar kan vertellen dat we (tenminste) op 100% van de begroting
gerealiseerd hebben.

ps. Dode hand:
“Inkomsten uit de dode hand zijn inkomsten uit onroerend goed dat bijvoorbeeld toebehoort aan kerkgenootschappen of liefdadigheidsinstellingen zoals armenhuizen en weeshuizen. “ (Wikipedia).
Pps: “Eindejaarsactie”
…is ook een onderdeel van het levend geld. U krijgt een brief daarover tegen – natuurlijk:
aan het einde van het jaar!

10

Kerstmusical 2021

Ineke Visser-Luirink

Ook dit jaar maken we weer een kerstmusical! Vanaf 5 jaar t/m 15 jaar mag je meedoen
(uitzonderingen zijn te bespreken). Ook vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom!
Er zal steeds op zondag na de dienst geoefend worden, we starten dan om 12.00 uur. We
zijn één keer bij elkaar geweest en hebben het verhaal verteld. Het begint met een engel
die uit de hemel valt! De engel had een boodschap van God bij zich die hij is vergeten,
wat nu? Hoe moet dat verder? Kom meedoen, dan weet je het snel.
We beginnen op 31 oktober met oefenen. Alle verdere zondagen in november en december tot/met zondag 19 december repeteren we. Op vrijdag 24 december van 10 uur
– 15.30 uur is dan de generale repetitie.
Er hebben zich al een aantal kinderen opgegeven, maar er kunnen nog veel meer meedoen: graag zo snel mogelijk opgeven bij Ineke Visser. En mochten er nog mensen willen
meehelpen in de begeleiding: graag!
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Bericht van de diakonie

Anna Verbeek

Geen bijzonderheden over het gewone
werk van de diaconie: de ondersteuning
voor mensen die aandacht en (financiële)
steun nodig hebben. Via Christien hielpen
we vluchtelingen met leefgeld, of deze
maand met een bijdrage voor een visum
voor Amerika, en diakenen houden contact met mensen met een hulpvraag uit
onze gemeente en daarbuiten.

periode te vrijwaren van de dreiging van
uitzetting. Er lijkt een zekere bereidheid
om op dit vlak pilots te voeren. Het zou
vooralsnog niet meteen voor heel veel ongedocumenteerden een oplossing zijn,
maar het kan bijdragen aan een andere manier om om te gaan met mensen zonder papieren en als overheid echt recht te doen
aan uitspraken van de Europese Commissie voor de RechTaakgroep Vluch- ten van de Mens. Geef mensen
telingen vindt dat een kans om zich te ontwikkelen en tot hun recht te komen
Amsterdam een
– scholing kan mogelijk (onder
nader te formuleren condities)
lokale ‘gedoogsta- ooit leiden tot recht op verblijf
tus’ voor ongedo- – bv als de vluchteling zich
kwalificeert op het gebied van
cumenteerden
een zgn. ‘tekortberoep’. Een
opleiding kan ook helpen bij
moet
een eventuele terugkeer naar
ontwikkelen.
het land van herkomst.

Vanuit de diaconie is Anna
actief in de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van
Kerken Amsterdam. Sinds de
zomer is de lobby voor ongedocumenteerden geïntensiveerd. De politieke partijen
stellen in september/oktober
hun partijprogramma’s op
t.b.v. de campagnes voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Met verschillende thema’s
proberen mensen en organisaties die zich bezighouden met hulp voor
ongedocumenteerden de partijen te voeden. De Taakgroep Vluchtelingen stelt aan
de orde dat Amsterdam een lokale ‘gedoogstatus’ voor ongedocumenteerden
zou moeten ontwikkelen. Voor een deel is
het Duitse beleid inzake Duldung daar een
voorbeeld van; met diverse ambtenaren en
ngo’s bespreken we dat zelfs binnen het
Nederlandse uiterst restrictieve beleid
ruimte is voor gemeentes om ongedocumenteerden een kans te geven een scholing te volgen en hen gedurende die
12

Verder zijn de voorbereidingen voor de herdenking van omgekomen
vluchtelingen aan de Europese grenzen in
volle gang. Jaarlijks vindt die plaats op een
zondagmiddag nabij Allerzielen. Omdat
we voorzagen dat zondag 31 oktober enige
feestelijkheden zouden plaats vinden
i.v.m. Hervormingsdag, vindt de herdenking dit jaar plaats op 7 november.
ALLERZIELENHERDENKING OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN AAN DE EUROPESE GRENZEN

- zondag 7 NOVEMBER in de Mozes en
Aäronkerk in Amsterdam
Op zondag 7 november, vindt om 15.00
uur in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van vluchtelingen die afgelopen jaar omkwamen aan de
Europese grenzen. Bij de herdenking nemen hun verhalen een belangrijke plaats
in. De theologe Manuela Kalsky zal de toespraak verzorgen. Verder werken voorgangers uit verschillende kerken mee. De herdenking wordt afgesloten met een processie naar de Amstel, waar bloemen worden
uitgestrooid om de overledenen te gedenken.
Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn
naar een beter en veiliger leven, verdrinken
in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun
namen worden genoemd, opdat zij niet
vergeten worden.

Voorafgaand aan de herdenking vindt in
het Huis van Sant’ Egidio, Waterlooplein
205, om 13.30 u. een informatiebijeenkomst plaats over het migratiebeleid van de
EU en de gevolgen daarvan. Spreker is
prof. Thomas Spijkerboer, hoogleraar Internationaal Recht aan het VU. Hij verricht
toonaangevend onderzoek op het terrein
van het Nederlandse, Europese en internationale migratie- en vluchtelingenrecht.
Eén van zijn thema’s: rijken kunnen ongehinderd grenzen oversteken – voor vluchtelingen uit gebieden waar oorlog en armoede het leven onmogelijk maken zijn de
grenzen gesloten. Zie ook het artikel van
Arnon Grunberg in Trouw van zaterdag 16
oktober.
De herdenking wordt dit jaar
georganiseerd door de taakgroep van de
Raad van Kerken Amsterdam, het
Jeannette Noëlhuis, De Protestantse
Diaconie en Gemeenschap van
Sant’Egidio
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Struikelsteen voor Sjoerd
In het meinummer van de KidS schreef ik
over Sjoerd Bakker (1915-1943), een gereformeerde jongen uit Leeuwarden die couturier werd in Amsterdam. Sjoerd Bakker
was in 1943 betrokken bij het Kunstenaarsverzet, dat een aanslag pleegde op het Amsterdamse Bevolkingsregister. Hij werd gearresteerd en ter dood veroordeeld. Over
hem en over zijn familie schreef Toni Boumans het boek ‘Je mag wel bang zijn, maar
niet laf’. Veel Keizersgrachtkerkgangers
hebben dat indrukwekkende boek inmiddels gelezen.
Begin augustus maakte COC Nederland
bekend dat slachtoffers van de Tweede

Peter Dillingh
Wereldoorlog die lesbisch of homoseksueel waren, geëerd zouden worden met de
plaatsing van zogenaamde Stolpersteine
(in het Nederlands struikelstenen, in het
Fries stroffelstiennen). Het gaat om de eerste Stolpersteine in Nederland voor mensen van wie bekend is dat zij, behalve
Joods of verzetsstrijder, ook lesbisch of homoseksueel waren. Stolpersteine, sinds
1992 gemaakt door de kunstenaar Gunter
Demnig, zijn messing steentjes waarmee
slachtoffers van het nationaalsocialisme
rond en tijdens de Tweede Wereldoorlog
worden herdacht. In Nederland zijn tot nu
toe in totaal ongeveer 8500 Stolpersteine

Toni en Peter
in de
Keizersgrachtkerk
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geplaatst. De messing Stolpersteine worden geplaatst in de stoep voor de laatste
(vrij gekozen) woning van de slachtoffers.
Op het messing steentje staan onder meer
de naam van het slachtoffer en de plaats en
datum waar het slachtoffer werd vermoord
of is overleden.
Voor Sjoerd Bakker is op vrijdagmiddag 8
oktober jl. een Stolperstein geplaatst op het

adres Vondelstraat 24, waar hij woonde en
werkte. Er waren korte toespraken van Astrid Oosenbrug, voorzitter van COC Nederland, Judith Schuyf, van ‘Roze in Verzet’, en Bram Bakker, een halfbroer van
Sjoerd. Na de plechtigheid was Toni Boumans te gast in de Keizersgrachtkerk.
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Verbonden met het Kgk-netwerk
De jaarbijeenkomst op 16 september, van
de contactpersonen van het KGK- Netwerk was inspirerend en verbindend. Het
thema was: hoe kunnen we de 30-ers en
40-ers bereiken? Ook was er de vraag van
de wijkraad: is een goed idee om als contactpersonen van het KGK-netwerk, mensen te bellen, die men niet meer in de kerk
ziet? Tineke Buitenhuis had als proef wat
mensen uit haar wijk gebeld. Hier werd
goed op gereageerd en waardoor ze veel
beter inzicht gekregen. Belangrijk is het,
of mensen in de wijk contact willen hebben en/of ze mee willen doen met initiatieven vanuit het netwerk in de wijken.
Onze vraag aan de u/jullie (KidS-lezers):
is de contactpersoon van je wijk je bekend?
En zou je mensen in je KGK-wijk willen leren kennen? Zou je iets gemeenschappelijk
willen doen? De tabel van het KGK-netwerk met de contactpersonen vind je op de
laatste
bladzijde
van
de
KidS.

Reiny van Twillert

Een schakel als teken van verbinding

Kennismaking met nieuwe contactpersonen.
We zijn heel blij dat er weer mensen zijn die zich willen inzetten voor het netwerk van
de KGK. Ze zijn op de jaar bijeenkomst van harte welkom geheten. We hebben gevraagd
of ze zich willen voorstellen in de KidS. Hieronder hun bijdrage.
Daan Schut.
Hij is teruggekeerd in het KGK-Netwerk. Daan is contactpersoon van Oud- West, postcode 1054 CP tot 1059 BJ, geworden. Hij is alweer even bezig, misschien heb je al
kennis met hem gemaakt.
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Merel Knipping
De meesten zullen mij wel kennen, ik ben Merel
Knipping. Ik kom al aardig wat jaren in de KGK en
ben sinds kort contactpersoon voor het KGK netwerk voor de wijk Centrum-Oost. Ik woon samen
met mijn zoontje bij Oudezijds 100.
Het leuke aan deze wijk is dat het aan het gebied
van de kerk grenst en ik eigenlijk zelf weinig leden
in deze buurt ken. Daar ligt voor mij dan ook de
uitdaging, contact leggen op een laagdrempelige
manier met de leden. Via een telefoontje of berichtje zal ik de komende tijd contact leggen maar
mensen mogen ook zeker mij bellen, whatsappen
of langskomen. Vanuit deze contactmomenten
lijkt het mij leuk vervolgactiviteiten te organiseren!

Ellen Haagsma
Ik woon al 25 jaar in Nieuw West, om precies
te zijn in de Aker, Osdorp samen met Joost en
onze zoon Lukas. Onze dochter Mirjam is al
het huis uit maar woont ook in Nieuw West.
Als contactpersoon wil ik graag zo nu en dan
een bijeenkomst organiseren, een borrel bij
iemand thuis of een bezoek aan het een of
ander liefst in Nieuw West. Ik hoop daarmee
te bereiken dat we als buurtgenoten van allerlei leeftijden elkaar kennen en ook weten te
vinden in goede en slechte tijden.
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Geertruida Jonkhart
Wisseling van de wacht
Ik ben Geertruida Jonkhart (-vd.Velde). Samen met
mijn man hebben we 3 hele leuke dochters in de leeftijd van 7, 9 en 13 jaar oud.
Ik ga sinds 1999 met veel plezier naar de Keizersgrachtkerk. Al vrij snel heb ik samen met Reiny de Jongerenklankbordgroep opgericht omdat het ons opviel
dat voor jongeren weinig te doen was in de kerk. Verder ben ik actief geweest binnen de kerk in voorbereidingsgroepen, zanggroep, leeshuis en heb ik een tijd
in de KidS-redactie gezeten. Ik zit nu via Signal bij de
KGK Groengroep, erg nuttig! Privé ben ik werkzaam
als verpleegkundige bij de huisartsenzorg/GGD. Ik
help mee met schoolse activiteiten voor mijn kinderen. Ik doe aan volleybal, zwemmen, schaatsen en
wandelen. Houd van lezen en van de natuur. Ik ben
maatschappelijk betrokken en wil mij inzetten voor
een betere samenleving.
Via Reiny en ik bij het Netwerk gekomen omdat ik tijdens de pandemie, maar ook in het algemeen, mij wil
inzetten voor de kerk en ook voor de buurt. Ik hoop
goede contacten te kunnen opbouwen en te onderhouden. Ik heb er veel zin in!

Op de bijeenkomst hebben we afscheid van Sya genomen.
20 jaar is ze contactpersoon van wijk
IJburg/Oost en Watergraafsmeer geweest. Een reden om haar even in het
zonnetje te zetten en een warm applaus te geven. Geertruida neemt
haar plaats over. Verbonden door de
schakels sloten we af met het lied
“steen voor steen en iedereen mag
meedoen.”
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De kgk en de Hongaren (100)

Peter Dillingh

Op maandagavond 14 november 1921 kwamen tussen 1920 en 1930 ruim 28.000
sprak de Hongaarse predikant dr. Aladár kinderen naar Nederland. Naast de noodSzabó (1860-1944), ‘de apostel van Hon- hulp werd er ook steun gevraagd voor het
garije’, in de Keizersgrachtkerk. Hij was kerkelijk leven.
uitgenodigd door de evangelisatiecommis- “Prof. Szabo besteeg den kansel, om op
sie en werd ingeleid door de Amsterdamse ontroerende, indrukwekkende wijze den
predikant dr. B. Wielenga. Wielenga noodtoestand te beschrijven van zijn Kerk
“stond eenige oogenblikken stil bij de en geloofsgenooten in Hongarije. Spreker
evangelisatie in het centrum der stad, om wees erop, dat niet alleen de laatste zes javervolgens te wijzen op den jammerlijken ren, maar ook lang vóór dien tijd, de Hontoestand, waarin de Gereformeerden te gaarsche Gereformeerden veel geleden
Boeda-Pest verkeeren.” In de
hebben. In de 16de en 17de
Prof. Szabo
zomer van 1921 had Wieeeuw werden zij zwaar verlenga samen met de Kamper
volgd, terwijl later de nog
besteeg
den
hoogleraren Bouwman en
grootere vijand: het ongeHoekstra een studiereis gekansel, om op in- loof, de Gereformeerde Kerk
maakt naar Hongarije. Ze waaldaar insloop. Als student
drukwekkende
ren in de Calvijnkerk in Boehoorde spreker van zijn prodapest opgetreden voor een
fessoren nooit het besliste
wijze den noodgehoor van duizenden HonChristendom verkondigen.
toestand te begaarse gereformeerden en ze
Zwaar is dan ook steeds gehadden beloofd: “Holland zal
weest de strijd, die de waarschrijven
van
zijn
u helpen.” Om de daad bij het
lijk Gereformeerden in Honwoord te voegen richtten ze
garije voeren moesten, om
Kerk in
een comité op, het Comité
veld te winnen voor Jezus
Hongarije
voor de uitbreiding van het
Christus. Veel hebben zij om
Koninkrijk Gods in Hongarije.
’s Heeren Naam moeten lijHongarije verkeerde na de Eerste Wereld- den. Spreker lichtte dit met allerlei vooroorlog in chaos. Als een van de verliezers beelden toe. Tot overmaat van ramp kwam
van de oorlog werd Hongarije opgesplitst toen de oorlog, de revolutie en het Bolsjeen gekortwiekt. Het land was failliet. Er wisme. Toen – zoo zeide spreker – ben ik
heerste werkloosheid en woningnood. Ve- haast ineengestort; ik had alle hoop verlolen waren ontheemd en tallozen stierven ren, overal ontstonden hinderpalen. Vooral
van honger en ellende. Vanaf 1920 werden de pastoors en de predikanten hebben ’t
Hongaarse kinderen in het buitenland op- moeten ontgelden. Gedurig hebben zij in
gevangen om enkele maanden aan te ster- levensgevaar verkeerd. ’t Gevolg was, dat
ken. Met de ‘Hongaarse kindertreinen’ zij hun arbeid niet goed meer konden
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volbrengen. De uitgaven van Christelijke
geschriften moest stopgezet. En toch hebben velen verder gestreden.
Maar desondanks zijn de kerken steeds lediger geworden en is ’t leven in Hongarije
steeds meer vergiftigd. Vele Gereformeerden ook zijn
practisch afvallig
geworden. Vele
kinderen worden
op school gedwongen goddelooze liederen te
zingen! ’t Is ook
hoog-noodig,
dat de uit den
oorlog teruggekeerden bewerkt
worden
met
Christelijke geschriften. Vooral
nu aan de onderlinge verdeeldheid in de Hongaarsche Gereformeerde Kerk
kort geleden een
einde gekomen
is, kan gezegd,
dat deze de eenige is, die in de toekomst
nog macht ontvouwen kan. Maar daartoe
moeten de Hongaarsche Gereformeerden
spoedig en goed geholpen worden.
En daarom moet gij, Hollanders – zoo vervolgde spreker – goed verstaan bij uw
evangelisatiearbeid, dat Holland’s grenzen
niet gelijk zijn aan God’s grenzen. Spreker
eindigde met den wensch, dat de
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Gereformeerde Kerk in Hongarije nog eens
een vuurtoren worden mocht, die veel licht
uit zal stralen over donker Oost-Europa!”
De bekende straatprediker Nicolaas Baas
sprak een vurig slotwoord, “waarin hij
wees op de internationale roeping der
evangelisatie, die
ook
met
zich
brengt het overwinnen van allerlei
kleine moeilijkheden. Spreker nam
zijn reiservaringen
in de Donaulanden
tot
uitgangspunt
van zijn pakkend
slotwoord.”
Op
verzoek van dr.
Wielenga
werd
prof. Szabó toegezongen
Psalm
121:4, “De HEER
zal u steeds gadeslaan”.
Wie meer wil weten over Nederlandse en Hongaarse protestanten
gedurende het interbellum, leze het boek van Maarten J.
Aalders, dat eerder dit jaar verscheen in de
AD Chartas-reeks van het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde
Kerken te Kampen.

Illustratie: portret van dr. A. Szabó in De
Spiegel van 26 november 1921.

Groene blaadjes
Boeren tegen de verdrukking in -of: De eigenwijze boer die uiteindelijk beter af is.
Door Jouke Kramer en Christien Visch
De veestapel in Nederland moet
inkrimpen: minder stikstof! Vrijwillig of
gedwongen? Het probleem voor de boeren
wordt dan: hoe te overleven met hun
bedrijf? Boer Arie doet er iets aan!
[In de vorige KidS stond per abuis de
verkeerde versie van boer Arie. Hieronder
het hele verhaal].
Christien, Gerda,
Annemarie, Jouke
Op de chatgroep
KGKgroen
vertelde
Jouke
over dit gebeuren.
Christien wilde dit
ook wel zien. En
ook Gerda en
Annemarie sloten
zich aan.
Op
maandagmiddag
28 juni fietsen we naar boer Arie de Waart:
Annemarie, Christien, Gerda en Jouke.
Hij is bijna biologische boer. In de buurt
van Holysloot, in het mooie Waterland,
noordelijk van Amsterdam. Arie 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
ook niet. Hij is blij met dit bedrijf, hij kan

het werk allemaal alleen 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 12 jaar oud voordat ze
weggaan. Bij "productie-boeren" gaan
koeien van 3 jaar al naar de slacht. Arie wil
graag koeien van
het
Roodbonte
Friese ras hebben;
die zijn iets kleiner
maar ze eten veel
gras. Sinds kort
heeft Arie een
grote
schuur
waarin de koeien
vrij loslopen. 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 enz. meer op zijn erf groeiden,
en
ook
moesten
al
zijn
landbouwwerktuigen
binnen
staan.
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Unilever stelde dit soort eisen. Hij heeft dit
geweigerd. Dat betekende wel 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. Hij kwam toen in contact met de
voorzitter van de Centrale Dorpenraad. Die
vroeg of hij niet meer voor de natuur wilde
doen. In Arie’s weiden zaten altijd al veel
vogels en ook zat er veel leven in de grond
omdat hij noch zijn vader ooit kunstmest
gebruikte en de mest niet in de grond
“injecteerde”. Zo, in overleg met diverse
partijen waaronder de provincie, kwam het
tot het plan om biologische boer te
worden. Een voorwaarde daarvoor is
bijvoorbeeld, dat zijn koeien dan niet meer
vast in de stal staan. Voor de transitie naar
biologisch boeren kreeg hij geld van de
provincie, zodat hij een grote loopstal kon
laten bouwen waar de urine meteen
wegloopt en de koeienvlaaien lekker in het
stro vallen. De mest en gier worden

gescheiden van elkaar over zijn land
verspreid,
zodat
er
veel
minder
methaangas
en
ammoniak,
een
stikstofverbinding, vrijkomt, wat slecht is
voor het bodemleven. Ook vervuilen deze
gassen de lucht en naburige natuur.1)
Arie heeft een Zeeuwse vrouw en twee
jonge kinderen. Ook zijn moeder woont op
de boerderij. De band met zijn andere
familie is slecht omdat zij zijn manier van
boeren afkeuren. Zijn broer boert vlakbij
op een ander bedrijf. Arie is blij met al zijn
beslissingen want nu loopt hij voor op zijn
collega-boeren. Hij zoekt nog 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 is ook op zoek naar iemand
die ter plekke kaas zou kunnen maken
(heeft
iemand
een
tip?).
Het is een heel proces voordat zijn bedrijf
en zijn melk helemaal biologisch genoemd
kunnen worden.

Interreligieus
moment bij
de Kaagbaan.
Zie artikel
van Esther
van der
Panne >>
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We hadden veel bewondering voor zijn
verhaal en voor de mooie nieuwe stal, die
we daarna konden bezoeken. Een heel
interessante ontwikkeling bij zomaar een
boer onder de rook van Amsterdam!

1)

Zie ook
https://www.milieucentraal.nl/klima
at-enaarde/milieuproblemen/stikstof-inde-lucht-en-bodem/

Gewoon gaan - Een pelgrimstocht voor Klimaatgerechtigheid
Door: Esther van der Panne
Een internationale groep van zo’n 25 pel- veel mensen willen mixen om niet alsnog
grims loopt vanuit Polen naar de klimaat- positief te testen op corona.
top in Glasgow – om het belang van kli- In het Japanse park in het Amsterdamse Bos
maatgerechtigheid te laten zien. En het be- verzorgen medewerkers van Cordaid een
lang van: gewoon gáán. In de tweede week meditatief moment en bepalen ons bij het
van oktober liepen ze door Nederland. Al- verhaal van boeren uit Bangladesh die nu
lerlei mensen liepen een of
al getroffen worden door de
meer etappes mee, onderweg Het is inspirerend
klimaatverandering door de
zorgden (groene) kerken voor
stijging van de zeespiegel,
om met mensen
eten en onderdak voor de pelwaardoor het grondwater
grims.
verzilt. We delen in kleine
vanuit verschilOp zondag 10 oktober sluiten
groepjes kort wat we zelf
Jouke Kramer, Paul Vlaandedoen om klimaatverandering
lende kerken en
ren en ik ons bij de stoet aan
tegen te gaan.
tradities
te
praten
om van Ouderkerk naar
Daarna volgt het enige echt
Hoofddorp mee te lopen, sagroene stuk van de route: een
onderweg
men met ruim 100 mensen uit
prachtige beukenlaan. Maar
heel Nederland. We lopen verde nabijheid van Schiphol
deeld in vier groepen, en als
kondigt zich al aan – iedere
‘groep drie’ vertrekken we met meer dan paar minuten meldt zich het volgende
twintig anderen richting Amstelveen. Die vliegtuig. De volgende 15 kilometer zal dat
opdeling geeft me wel veel minder het ge- zo blijven. We wandelen langs snelwegen,
voel van een echte stoet en ik vind het jam- blokkendozen, landings- en startbanen en
mer om niet met de internationale groep te hekwerken - al ligt links de Ringvaart Haarkunnen praten. Maar ik begrijp dat zij lemmermeer, aan de overkant een natuurvoorzichtig willen zijn en niet met al te gebied en bloeien er teunisbloemen in de
berm. Ik hoor mensen verzuchten: ‘Nou,
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die route is er wel op uit gezocht…‘ En: vandaag. Het is inspirerend om met men‘Hoe kun je hier wonen? Ik ben blij dat ik sen vanuit verschillende kerken en tradities
in het Groene Hart woon.’ Het valt mij niet te praten onderweg, verschillende generamakkelijk om me hier verbonden te voelen ties ook (al overheersen de 50-plussers).
met de omgeving, maar de verbinding met Met Mariëlle die lid is van een reformatoride andere lopers lukt wel.
sche studentenvereniging en in haar zoals
Op de Kaagbaan, midden tussen de hard ze zelf zegt ‘traditionele’ PKN-gemeente in
brullende landende vliegtuigen worden we het dorp van haar ouders, aandacht vraagt
met gezang en muziek begroet; achter het voor duurzaamheid. Met Odilia die bij Emhek staan bekenden: muzikanmaüs werkt en woont – Emten en zangers uit de KGK!
Ik ben onder de maüs, waar ze al 55 jaar met
‘Rise up all you sacred people.
circulaire economie bezig zijn,
Rise up and heal our sacred
in combinatie met sociale
indruk van die
world’ als een mantra, alsmaar
rechtvaardigheid.
korte
boodherhaald. Vertegenwoordigers
Doordat er pelgrims zijn die de
van de Klimaat- en geloof- schappen vanuit hele tocht wandelen, met Glasgroep van Milieudefensie vergow als doel, voel ik me toch
zorgen hier een interreligieus de inspiratie van ook een schakeltje in die gromoment. Ik ben onder de indie verschillende tere ketting.
druk van die korte boodschapHet geeft me hoop, dat er veel
pen vanuit de inspiratie van
meer mensen zijn die vinden
religies.
die verschillende religies. De
dat er echt iets moet verandehindoe-traditie: ‘beschouw alren, die zelf in beweging koles als heilig’. En vooral het verhaal uit de men en veranderen, maar ook weten dat
joodse traditie blijft me bij: Drie mensen dat niet genoeg is – dat de overheid en bezitten in een bootje. Eén van hen boort er drijven ook moeten bewegen. Die zich laeen gat in. Wanneer de anderen proteste- ten inspireren door ‘de aarde is niet van
ren, is het antwoord: ‘ik boor het gat aan ons, we hebben de aarde gekregen’, ‘we
mijn kant, toch niet aan dat van jullie?’
zijn deel van de schepping, schepsels zoals
Ik vind het goed dat het bij deze pelgrims- alles om ons heen’, mensen die elkaar
tocht uitdrukkelijk om klimaatgerechtig- hoop en moed inzingen, en ‘gewoon gaan’
heid gaat voor de aarde én de mensen – tegen elkaar roepen.
sociale rechtvaardigheid hoort er ook bij.
O ja: de petitie voor klimaatgerechtigheid
Ik voel me zelf met die ene keer 20 kilome- kun je nog steeds ondertekenen, op
ter niet direct een pelgrim, maar ik voel me www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/
wel deel van een veel grotere beweging
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Aankondiging klimaatdemonstratie
Op zaterdag 6 november is er om 13 uur een grote landelijke klimaat demonstratie op
de Dam. Vanaf 10.45 uur bent u allen welkom in de Westerkerk waar om 11.30 uur een
interreligieuze spirituele viering begint. Vanuit de Westerkerk vertrekken wij om 12.30
uur naar de Dam. Deze viering wordt voorbereid door de landelijke interreligieuze
Klimaat en Geloofgroep. Hun activiteiten worden aangekondigd op de website van
Milieudefensie bij “acties”.
Nadere informatie is bekend bij
Christien Visch.
(Zie ook het persbericht op
pagina 28)

Onderweg!
Foto: Jouke Kramer
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Solidariteitsfonds

Reiny van Twillert

Ondanks het uitblijven van de Solidariteitsmarkt gaan de projecten door! Help jij ons
de kas te vullen?

Deze mensen van het project uit India zijn dolblij met onze steun.
Helaas, kan dit jaar de st. Solidariteitsmarkt weer niet doorgaan. Ook de toilettenactie
met Koningsdag was vanwege Covid en oplopende cijfers niet mogelijk. De projecten
blijven echter komen.

Samen met de KGK gaan we ervoor!
Om de kas een beetje te vullen organiseren we daarom op 28 november een solidariteitslunch. We nodigen iedereen uit om de gebruikelijke broodjes kroket te eten, koffie
met cake en gebak. Misschien zijn er zelfs pannenkoeken! Daarnaast verkopen we eigen gemaakte producten zoals … en misschien is er verkoop bij opbod. Wees welkom!
Naast de solidariteitslunch hebben we nog vele andere plannen:
• Solidariteitsmarkt in de zomer 2022 plannen
• Workshops van Loes en anderen
• Doorlopende verkoop van eigen gemaakte producten
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Daarnaast zoeken we donateurs of mensen die (eenmalig/regelmatig) financieel willen
bijdragen aan het Solidariteitsfonds. Zoals bekend, vermeld ik misschien ten overvloede: Het gedoneerde geld komt volledig bij de projecten terecht. Bovendien is het
bedrag aftrekbaar door de ANBI status van het fonds

Rekeningnummer
Als u het Solidariteitsfonds wilt steunen, kunt u uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL89INGB0005487357 t.n.v. St. Werkgroepen Keizersgrachtkerk Amsterdam,
o.v.v. 'Solidariteitsfonds'.

ANBI-status
Het Solidariteitsfonds van de Keizersgrachtkerk heeft een ANBI status
Dat betekent dat giften meestal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Kijk bij de belastingdienst voor meer informatie
Zijn er ideeën, suggesties, wil je meedoen? Je bent heel welkom!
Neem gerust contact op:
Reiny van Twillert
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Interreligieuze Klimaat&Geloofgroep

Elske Scholte

Interreligieuze Klimaat&Geloofgroep trapt klimaat-demonstratie af in Amsterdamse Westerkerk
Op zaterdag 6 november organiseert de Klimaatcrisis-coalitie een grote landelijke klimaatdemonstratie in Amsterdam. De organisatie streeft ernaar dit tot het grootste klimaatprotest
ooit te maken. Dit klimaatprotest onderstreept het belang van de VN-klimaatconferentie
COP26, die in Glasgow plaatsvindt van 1 tot 11 november.
Voorafgaand aan de demonstratie, organiseert de Interreligieuze Klimaat&Geloofgroep een
viering in de Westerkerk voor gelovigen van alle religies, die aan de demonstratie deel gaan
nemen.
De Klimaat&Geloofgroep, bestaande uit boeddhisten, hindoes, moslims, joden en christenen, doet dit vanuit een diepgevoelde bezorgdheid over de klimaatcrisis. De groep wordt
ondersteund door Milieudefensie.
De viering in de Westerkerk begint om 11.30 u en wordt gehost door Herman Koetsveld,
predikant van de Westerkerk. Thema is ‘Geef de aarde door – in ’s hemelsnaam!’ Vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwingen en verschillende kunstenaars werken aan de
viering mee.
De Interreligieuze Klimaat&Geloofgroep wil zo een dringend appèl doen op politiek en
samenleving om haar verantwoordelijkheid te nemen. Ze doet een beroep op onze politieke
vertegenwoordigers om nu door te pakken op de klimaatconferentie in Glasgow. De tijd
dringt!
De Klimaatcrisis Coalitie is een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, FNV, Fossielvrij NL, Milieudefensie, Grootouders
voor het Klimaat, Code Rood en TNI wordt gesteund door tientallen andere organisaties.
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Agenda
Agenda tieners en jongeren
Oktober
17 oktober Tienerdienst: Thema helden, groot in het kleine, dienst begint om 10.30
22 oktober Spelavond tieners & jongeren 17.30-21.30
31 oktober Friendship ochtend 10.30-12.00 (Inloop vanaf 10.15)
November
14 november Friendship ochtend 10.30-12.00 (Inloop vanaf 10.15)
19 november Spelavond tieners & jongeren 17.30-21.30
28 november Friendship ochtend 10.30-12.00 (Inloop vanaf 10.15)
December
12 december Friendship ochtend 10.30-12.00 (Inloop vanaf 10.15)
17 december Spelavond tieners & jongeren 17.30-21.30
26 december Friendship ochtend 10.30-12.00 (Tweede Kerstdag)

Agenda Wijkraad
Moderamenvergadering: 28 oktober
Wijkraadvergadering: 4 november
Moderamenvergadering: 1 december
Wijkraadvergadering: 9 december

