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Van de redactie

Erzsebet Oosterveld

De laatste KidS van 2021 ligt voor u. Het was weer een enerverend jaar. Zo ook in de
Keizersgrachtkerk. Er is veel bereikt dit jaar en dit kunt u teruglezen in alle kopij die wij
mochten ontvangen voor deze KidS. Mooie verhalen, verslagen over activiteiten in het
verleden, inkijken in plannen voor de toekomst.
De zoektocht die begon met een schaap met 5 poten heeft geresulteerd in het vinden
van onze nieuwe predikant Annelies Jans. Met haar aanstaande intreding in januari ’22
gaan we helaas afscheid nemen van de Hanna van Dorssen en Robert Jan Nijland die
de vacante positie van predikant samen gevuld hebben de afgelopen maanden. Veel
dank, namens de redactie voor al jullie inzet voor onze gemeenschap en de mooie
stukken die wij mochten ontvangen.
We wensen u veel leesplezier, fijne feestdagen en gezond en gelukkig 2022!

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. 349 verschijnt op zondag 20 februari (kopijdatum woensdag 9 februari)
KidS nr. 350 verschijnt op zondag 3 april (kopijdatum woensdag 23 maart)

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

19-12-2021

Advent -Lichte wanorde

Juut Meijer

24-12-2021

kerstavond

25-12-2021

kerstmorgen

Guido de Bruin
geen uitleg. ambtsdrager voor viering en
zegen

26-12-2021

muziekdienst

geen uitleg

02-01-2022

Nieuwjaarsdienst

geen uitlegger

09-01-2022

Wie is mijn naaste?

Jesse de Bruin

16-01-2022

Tienerdienst

Roos Fountain

23-01-2022

Actueel thema 15:00 uur!

intrededienst Annelies Jans

30-01-2022

Eerlijk(er) delen

Rikko Voorberg

06-02-2022

Eerlijk(er) delen

Annemarie van Wijngaarden

13-02-2022

Eerlijk(er) delen

Annelies Jans

20-02-2022

Doopdienst

Sietske van der Hoek

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
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Het verhaal van het ezeltje

Hanna van Dorssen

Als wij met elkaar in de Keizersgrachtkerk
een levende kerststal zouden vormen,
welke figuur zou je dan willen zijn? Met
wie van de mensen of dieren rond de
kribbe voel je je het meest verbonden?

samen met de os in de stal terecht ben gekomen. Want dat geloof je niet. We stonden onze rondjes te draaien, vastgebonden
aan het scheprad. We wisten niet beter.
Dag in dag uit hetzelfde. Jaar in jaar uit. In
de hitte en in de kou.
Ik heb zelf een zwak voor het ezeltje. Hoe Ineens was er een engel. Hij riep de dieren
komt zij in de stal terecht, samen met de uit de buurt bij elkaar. Hij wilde er een
os? Het kerstverhaal lijkt hen
paar uit zoeken, die de gasten
te vergeten. Ze worden niet
in de stal op een behoorlijke
De
meest
onzichtgenoemd. Toch heeft een
manier zouden kunnen ontezeltje een belangrijke rol in
vangen.
bare mensen en
het vervolg van het evangelie.
De leeuw stond gelijk voordieren op deze
Bij de intocht in Jeruzalem
aan. Alleen iemand die zelf
staat ze symbool voor dat
van koninklijke afkomst was,
wereld worden
waar de Messias voor staat:
kwam in aanmerking om de
gezien en in het
zachtmoedigheid en bereidHeer van hemel en aarde te
heid tot het dragen van een
dienen, zei hij. Hij zou voor
licht
gezet
zware last.
de staldeur gaan staan en iedereen in stukken scheuren
Advent is een tijd voor het verdie het zou wagen het kind te
tellen van verhalen van hoop.
naderen.
We hebben ze nu meer nodig dan ooit. Dat Mij te stoer, zei de engel.
geldt voor ons en het gold ook voor de ge- Toen sloop de vos dichterbij. Koning of
neraties voor ons. Rond de geboorte van zwerver, er moet wel te eten zijn, zei hij.
het goede, van het kind in de kribbe, ont- En hij bood aan voor het kind de geurigste
stond zo een waaier aan verhalen over de honing te stelen en voor de kraamvrouw
hele wereld. Het verhaal van het ezeltje elke ochtend een kippetje mee te nemen.
geef ik aan jullie door. Bij mij roept het een Mij te link, zei de engel.
glimlach op en het geloof dat zelfs de De pauw schreed naar voren. Ruisend ontmeest onzichtbare mensen en dieren op vouwde hij zijn staart. Zo zou hij achter de
deze wereld, die in het verborgene hun kribbe gaan staan en de stal zou een nog
werk doen en zware lasten dragen, worden fraaiere indruk maken dan de tempel van
gezien en in het licht gezet.
Salomo.
IJdeltuit, zei de engel.
‘Ik kan natuurlijk niet praten, maar ik heb Er kwamen nog veel meer dieren langs: de
toch een verhaal. Ik zal je vertellen hoe ik hond, de kat, de wijze uil, de muzikale
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nachtegaal. Iedereen probeerde zichzelf
aan te prijzen. Tevergeefs.
Toen keek de engel nog eens rond en zag
ons staan. Bij het scheprad. Wat hebben
jullie te bieden?, riep de engel. Niets, edele
heer, zeiden wij. Wij hebben niets geleerd,
behalve ons geduldig schikken. De rest
blijkt alleen maar nog meer slaag op te leveren. Wij houden ons koest. Maar misschien, zei ik toen – en ik begrijp achteraf
niet dat ik het durfde te zeggen - misschien
zou ik samen met de os af en toe met mijn
staart wat vliegen kunnen wegjagen. En

Uit de Wijkraad en Moderamen

misschien, misschien zei de os heel zachtjes, zou ik met mijn zachte lijf het kindje
kunnen verwarmen.
Jullie moet ik hebben, zei de engel.
Daarom staan wij nu in de stal. Het is een
wonder!’
Goede kerstdagen en blijf open staan voor
het wonder.
Hanna van Dorssen, interim-predikant

Ineke Visser-Luirink

Inmiddels houden we weer afstand en dragen we weer mondkapjes tijdens het lopen, Uit de wijkraadsvergadering van 4 novemmaar we mogen naar de kerk en we zin- ber:
gen. We drinken samen kof- De discussieavond over
fie, weliswaar op afstand maar
openheid/beeldopnames van
Wat
een
vitaliteit
toch. En natuurlijk kunnen we
de gemeente, voorbereid door
ook thuis de dienst meemazien we dan, we Robert Jan, Anja en Wilma.
ken.
Met een aantal aanbevelingen
willen graag saDe filmmiddagen konden
gaan we aan de slag, zie het
doorgaan, de deuren zijn
stukje van Robert Jan hierover
men
zijn,
samen
opengegooid en mensen van
in deze KidS.
de ecclesia zijn aangescho- Aan de hand van de broin actie komen
ven. Sommige bijeenkomsten
chure van de PKN: Hef op uw
moesten worden gecanceld
hoofden, ingeleid door Ada,
zoals de solidariteitsmarkt
keken we terug op de Kerk na
maar is in kleine vorm toch
(helaas eerste periode van)
doorgegaan.
Corona. Het moderamen moest snel beWat een vitaliteit zien we dan, we willen sluiten nemen en veel doen in korte tijd,
graag samen zijn, samen in actie komen en dat ging goed maar dit heeft helaas mede
vinden daar vormen voor terwijl we reke- geleid tot het vertrek van onze scriba. De
ning houden met de maatregelen.
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uitzonderingen waren nog het lastigst,
maar we zijn er altijd uitgekomen.
- Samen met Herman Schalk hebben we teruggekeken op de KGK-2030 gemeentevergadering van 14 oktober. Er konden prioriteiten worden aangegeven, daarvan is
door 44 mensen gebruik gemaakt. Hoewel
door sommigen meer respons was verwacht is op grond daarvan de volgende prioriteitsvolorde vastgesteld:
1. Creativiteit in liturgie en muziek
2. Werken aan een zichtbare kerk
3. Opzetten van activiteiten
4. Scholen op bezoek laten komen.
Een aanjaaggroep waarvoor al een paar
mensen zijn gevonden zullen proberen
groepen te vinden die hieraan willen werken. Bij elke stap nemen we de gemeente

mee en is er beslisruimte voor de hele gemeente hoe we verder gaan. Dat is echter
geen ‘go/no go-moment’ is: het besluit om
ervoor te gaan is genomen.
- Voortgang opknappen pastorie: er is gelukkig een aannemer gevonden die de woning voor 1 januari kan opleveren. Daarna
heeft onze nieuwe predikant een week verhuisverlof en een week vakantie, zij begint
dan 17 januari met haar werkzaamheden.
Wij zijn blij dat ds. Cor Ofman wil voor de
periode tot 17 januari weer achterwacht
wil zijn.
Op 23 januari om 15:00 uur hopen we dan
op een feestelijke intrededienst waarbij het
intredegedeelte wordt geleid door consulent ds. Herman Koetsveld.

Bijdrage van Frits van den Boomgaard: vergadering 9 december
De vergadering van 9 decemdiensten voor. Dat is waardeber was er één van terugblik
vol, zo hebben zij dat in de
Ook in onze
en vooruitblik: onze pastores
loop der jaren ervaren, maar
gemeente
bleek
Hanna van Dorssen en Rode consequentie is dat er te
bert-Jan Nijland deden relaas
weinig aandacht gegeven kan
de werkdruk
van hun tijdsbesteding, totaal
worden aan andere aspecten
aanzienlijk
32 uur per week, vanaf het
van het kerkzijn, bijvoorbeeld
emeritaat
van
Gerhard
jeugd,
aandachtspastoraat,
Scholte tot nu. Hun werk“kerk naar buiten” (missionair,
zaamheden leggen zij op 31
diaconaal). Zij suggereerden
december neer. Zoals bij veel
de wijkraad om gemeentepredikanten het geval is,
breed, inclusief hun opvolger,
bleek ook in onze gemeente de werkdruk ds. Annelies Jans deze dilemma’s te beaanzienlijk. Een grote opslorper van tijd is spreken. De raad vindt dat een goede sugde voorbereiding van diensten, juist het gestie en gaat dit oppakken. Maar eerst
kenmerkende van onze gemeente: leden zwaait de gemeente Robert-Jan en Hanna
bereiden samen met de voorganger
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op zondag 16 januari a.s. uit. Berichtgeving daarover volgt.
Een tweede groot agendapunt was het
jeugd- en jongerenwerk. Ook dat heeft te
lijden gehad onder de pandemie, naast het
gegeven dat – net zoals andere kerken in
de stad – het aantal kinderen en jongeren
in onze gemeente kleiner en kleiner wordt.
Het dienstverband van onze jongerenwerker, Roos Fountain, eindigt na de zomer
2022. Zij zal voor die tijd naast enkele activiteiten voor kinderen en tieners een visie
ontwikkelen op het jeugd- en jongerenwerk.
En ook is in deze vergadering, weliswaar
kort, gesproken over corona-maatregelen.

Van de penningmeester
Declaraties
Als je als vrijwilliger kosten maakt voor een
activiteit in onze gemeente, kun je deze
declareren. Dat gebeurde altijd aan de
hand van een ingevuld (papieren) declaratieformulier van de Keizersgrachtkerk met
daarbij de nota’s, kassabonnen o.i.d.
Kwam dat declaratieformulier bij de penningmeester, dan betaalde deze de uitgaven aan de declarant.
Je snapt het al wat er aan de hand is: “(papieren)”, want sinds vorig jaar is het indienen van declaraties gedigitaliseerd. Er is
een digitaal declaratieformulier beschikbaar. Hierop noteer je de persoonlijke gegevens, je vermeldt waarop de te declareren kosten betrekking hebben, digitaliseert
8

De voorbereidingsgroep voor de kerstnachtdienst heeft twee scenario’s (alleen
online en ook waarvoor de kerk bedoeld is:
Komt allen tezamen, jubelend…).
Tot slot namen we afscheid van Tineke
Buitenhuis, die vanuit de diaconie vier jaar
lid is geweest van de wijkraad. Over de opvolging komt nog definitief bericht. Ineke
Visser sprak haar online toe bedankte haar
voor haar inzet in die vier jaar en vervolgens stond Tineke stil namens alle wijkraadsleden bij de vele extra werkzaamheden die Ineke als plv. voorzitter van de
wijkraad op haar pad tegenkwam (corona,
beroepingswerk, scribaat.)

Frits van den Boomgaard
de betalingsbewijzen en stuurt dit setje
naar facturen-kgk@pka.nl. Het kerkelijk
bureau van de PKA verwerkt de declaratie
en de penningmeester controleert de declaratie en geeft opdracht om de declaratie
uit te betalen.
Wil je zo’n digitaal declaratieformulier
hebben, stuur dan een email naar penningmeester@keizersgrachtkerk.nl.
Mocht je niet (goed) bedreven zijn in de digitale wereld, bel dan met mij of stuur een
bericht met Tante Pos. Mijn gegevens staan
in verderop in de KidS. We regelen het indienen van de declaratie dan op een andere manier.

Eindejaarsactie
Medio november zijn de brieven in het kader van de Eindejaarsactie aan de gemeenteleden en vrienden van onze gemeente
verstuurd. Voor velen van jullie is deze actie bekend. Voor degenen die er onbekend
mee zijn, we vragen daarin om een extra
financiële bijdrage voor onze gemeente.
We hebben deze extra’s echt nodig. De inkomsten uit verhuur & catering bedragen in
gewone tijden 40% van de inkomsten.
Door de corona-maatregelen lopen we in
2021 naar verwachting € 30.000 aan

verhuurinkomsten mis. Het renoveren van
de pastorie voor ds. Jans kost ook een flinke
duit. Alle bijdragen in het kader van de Eindejaarsactie komen net zoals bij de grote
landelijk actie in januari, Kerkbalans, ten
goede aan onze Keizersgrachtkerk-gemeente! Hartelijk dank als je de gelegenheid ziet om mee te doen aan deze laatste
actie in 2021.
Mocht je meer willen weten over de Eindejaarsactie? Neem dan a.u.b. contact met
mij op.
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Terugblik van Hanna van Dorssen

Hanna van Dorssen

Het is 4,5 jaar geleden dat ik begon met praten en films te zien. Ik werd een ‘filmmijn werk voor de Keizersgrachtkerk. Een uitzoeker’, terwijl ik helemaal geen filmaanstelling voor één dag in de week. Mijn kenner ben. Maar als je je oren en ogen
opdracht: aandachtspastoraat voor mensen openzet komt er altijd iets verrassends op
van ca. 65+. Het KGK-Netwerk speelde bij je pad.
het tot stand komen van deze nieuwe func- De laatste 1,5 jaar werd mijn aanstelling
tie een grote rol. Zij wilden graag meer tijd uitgebreid naar 16 uur zodat Robert-Jan en
en aandacht voor deze groep gemeentele- ik samen de periode konden invullen van
den.
de vacature. Dat heeft de
Ik heb heel wat kilometers op
band met de mensen in de
Als je je oren en
de fiets afgelegd want de lekerk nog verder doen groeien
ogen openzet
den van de Keizersgrachtkerk
ondanks de beperkingen die
wonen over de hele stad verkomt er altijd iets corona met zich meebracht.
spreid. Het was iedere keer
Nu maken we plaats voor Anweer verrassend om door stranelies. Robert-Jan nam in de
verrassends
ten en wijken te fietsen waar
KidS van november al afop
je
pad.
ik nog nooit was geweest. Het
scheid. Jullie gaan beginnen
was ook een voorrecht om zoaan een nieuwe periode met
veel mensen te leren kennen.
nieuwe
initiatieven
en
Levensverhalen te horen. Te
nieuwe manieren. Samen met
ontdekken hoe de, vaak jarenlange, ver- de oude zal er een mooi nieuw patroon
bondenheid met de Keizersgrachtkerk was worden geweven.
ontstaan.
Ik blijf voor twee dagen in dienst van de
Bij het begin van mijn werk was de op- Protestantse Kerk Amsterdam en ga een andracht om te inventariseren of mensen be- dere wijkkerk ondersteunen naast mijn
hoefte hadden aan activiteiten. ‘Eigenlijk werk als predikant van Koog-Zaandijk. Ik
niet’ kwam daar uit. We leggen ons liever heb veel geleerd, genoten van alle creativiniet meer vast. Maar iets waar je elkaar op teit rond de kerkdiensten, bijzondere geeen andere manier ontmoet als op zondag- sprekken gevoerd. Vaak gezellig in de keumorgen zou best een leuk idee zijn. ‘Film ken gezeten en een boterham ‘geleend’. Ik
op Vrijdag’ werd geboren. Geen verplich- ben veel langer gebleven dan we bij aantingen, je kunt komen als je tijd en zin hebt vang ooit hadden kunnen denken, dat zegt
en je hoeft er ’s avonds je huis niet meer genoeg. Dank voor alles wat jullie met mij
voor uit. Een lichtvoetige film met inhoud deelden en voor alles wat we samen hebwaar je over kunt napraten en daarna een ben beleefd.
vrijdagmiddagborrel. Het bleek een mooie
manier om elkaar te ontmoeten, bij te Hanna van Dorssen, interim-predikant
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Intrededienst 23 januari Annelies Jans
Op deze zondag, om 15:00 uur, is de feestelijke intrededienst van onze nieuwe predikant Annelies Jans. We kijken er al naar
uit. Zes mensen uit de Beroepingscommisie bereiden deze dienst samen met Annelies voor. Maar het wordt natuurlijk een
dienst van ons allemaal. Daarom vragen wij jullie medewerking. Allereerst
vragen we of zoveel
mogelijk
mensen
een (heel) kort filmpje willen opsturen
van zichzelf, waarin
je één of twee woorden van welkom
zegt. Denk aan goedemorgen, welkom,
dag allemaal of iets
anders. Al die filmpjes van twee seconden voegen we samen tot een feestelijke
begroeting waarmee de dienst zal beginnen. Stuur je filmpje aan Ynke Scheffer,
liefst uiterlijk 9 januari.
Een tweede vraag is aan de kinderen. Kunnen jullie een mooie tekening maken die te
maken heeft met een feest en een nieuwe
dominee? Deze mag in kleur. De

Martyn Mulder

tekeningen komen in de liturgie van de
dienst, zodat die er ook feestelijk uitziet. Ze
moeten dus niet al te groot zijn. Vraag iemand om de tekening in te scannen (of
misschien kun je dat gewoon zelf), en stuur
de scan op aan Martyn Mulder, liefst uiterlijk 9 januari.
Mogelijk komen we
nog met andere
ideeën, dus houd
KG-Krantje, LINK en
de mededelingen in
de dienst in de gaten.
Er worden veel mensen uitgenodigd. Iedereen van onze gemeente, vertegenwoordigers van de
Protestantse kerken
in Amsterdam, familie en vrienden van
Annelies, onze oud-predikanten, en nog
wel meer. Gezien de huidige omstandigheden zal misschien niet iedereen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn. De Wijkraad
zal in haar wijsheid hier richtlijnen voor
ontwikkelen. Het duurt nog een tijdje, dus
we kunnen nu nog niet zeggen hoe dat gaat
worden. We houden jullie op de hoogte.
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Brainstormen met de jongeren
Met het vertrek van
Robert-Jan in het
vooruitzicht
zijn
wij, de jongeren,
gaan nadenken over
onze toekomst als
groep. Wat doen we
als Robert-Jan weg
is? Hebben we iemand nodig die de
taak van Robert-Jan
overneemt? Of zou
dat bij het takenpakket van de nieuwe predikant moeten horen? Zo ja, wat zou de nieuwe predikant
met ons moeten doen? Wat willen we eigenlijk? Veel vragen dus. Op vrijdag 12 november zijn we
begonnen
met
brainstormen over
die laatste vraag.
Omdat ik in mijn
opleiding veel bezig ben met concepting en brainstormen, heb ik
deze brainstormsessie begeleid.
We begonnen de
avond met een
woordspin maken
over de jongeren. Op de vraag ‘waar denk
je aan als je aan ons, de jongeren, denkt?’
kwamen antwoorden als vriendschap, gezelligheid, spelletjes en humor, maar ook
diepgang, delen en welkom. Elk woord
kreeg een eigen A4’tje dat aan de muur
12

Ynke Scheffer
gehangen werd in
de friendship of in
zaal 5. De muziek
ging aan, iedereen
pakte een stift en
kreeg een halfuur de
tijd om ideeën op te
schrijven bij deze
woorden. Dit waren
associaties met het
woord
op
het
blaadje, maar ook
ideeën voor activiteiten.
Nadat iedereen uitgeschreven was zijn we
aan tafel gaan zitten in de friendship met
alle beschreven A4’tjes, wat bier, wijn en
chips. De rest van
de avond, van 8 tot
11, hebben we gepraat over onze
wensen en ideeën.
Hieruit volgden hele
mooie en leuke gesprekken en ideeën
voor de toekomst.
Een voorbeeld hiervan is hoe we onze
bijeenkomsten, die
Robert-Jan
voorheen organiseerde,
kunnen blijven organiseren. Robert-Jan bedacht vaak wat we op een avond gingen
doen, maar met zijn vertrek moeten we dit
zelf gaan doen. Dat vinden we hartstikke
leuk om te doen, maar hoe zorgen we ervoor dat het afwisselend blijft en dat het

niet steeds dezelfde mensen zijn die de leiding nemen? Zo willen we de organisatoren, de activiteiten en de locatie gaan afwisselen. Een ander voorbeeld is een ‘marketingplan’: hoe zorgen we ervoor dat jongeren buiten de kerk weten dat we bestaan,
en hoe zorgen we ervoor dat anderen binnen de kerk weten wat we doen? Hoe zorgen we ervoor dat we makkelijker te benaderen zijn voor de tieners, andere jongeren
of anderen in de kerk? Zeker voor dit idee
is nog een bijeenkomst nodig, die nu gepland staat in de Kerstvakantie.

Dit zijn slechts twee beknopte samenvattingen van voorbeelden van wat we bedacht hebben. Er hebben nog veel meer
ideeën de revue gepasseerd: meer feestjes,
diners, gespreksmiddagen, plannen voor
kerkdiensten en Hart op de Tong. Binnenkort hebben we dus nog een brainstormbijeenkomst gepland om alles goed uit te werken en actie te kunnen gaan ondernemen.
Ik kreeg in ieder geval heel veel zin in onze
jongerentoekomst.
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Online presentatie, in beweging blijven
Op 23 september kwam er een groep mensen in de tuinzaal bij elkaar om te spreken
over online presentie. Die groep mensen
gaf een aantal aanbevelingen die ondertussen ook door de wijkraad besproken zijn.
We zien het gesprek en deze aanbevelingen als onderdelen van een proces waar
we als gemeente instaan. Dat proces zal
nog langere tijd lopen. We willen daarbij
ruimte hebben voor verschillende visies op
online present zijn, maar ook in beweging
blijven op de weg die we met elkaar zijn
ingegaan. In het KGK2030 proces is onder
andere naar voren gekomen dat we een
open gemeente willen zijn en dat we graag
ook een jongere groep mensen zouden willen betrekken, dat betekent ook online
vindbaarheid
en
openheid.
Een aantal aanbevelingen zijn ondertussen
uitgezet naar werkgroepen en personen:
- Er wordt gekeken of het terugkijken van
de kerkdiensten prettiger kan, zodat bij terugkijken de kerkdienst direct start i.p.v.
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Robert Jan Nijland

een tijd van geroezemoes en oefenen van
muziek.
- Er wordt gekeken hoelang diensten via
YouTube worden teruggekeken.
- In de WMD zal er aandacht zijn over hoe
er in voorbereidingsgroepen aandacht is
voor online presentie en het delen van persoonlijke verhalen. Ook in de MAG zal er
aandacht zijn voor het noemen van namen
tijdens de kerkdienst.
- Tevens zal de WMD kijken naar de duur
van de kerkdiensten. Velen geven aan dat
een kortere kerkdienst tijd als prettig wordt
ervaren.
- Er zal een gesprek zijn met de zanggroep
over hoe zij het in beeld zijn ervaren.
- Er wordt gekeken naar foto’s die op de
website staan en AVG regels. Mocht er een
foto zijn op de website van u die u er liever
niet op heeft, kunt u dat aangeven bij Anja
Scheffer.
- Anja Scheffer zal als coördinator communicatie de gerichtheid op online presentie
onder de aandacht houden.

Kerstmusical 2021

Ineke Visser-Luirink

Een engel moet een boodschap van
God naar de aarde brengen, maar
wanneer hij naar beneden springt,
verzwikt hij z’n enkel en raakt hij ook
nog de boodschap kwijt. Een paar kinderen gaan de engel helpen de boodschap te zoeken. Gaat het lukken?
Kom kijken en zoek mee!
Doe je mee? Dat kan op eerste kerstdag om 10.30 online via ons
YouTube-kanaal 'Keizersgrachtkerk
Live'.
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Kgk 2030: aan de slag!

Herman Schalk

We kunnen aan de slag met de dromen van KGK 2030! Er komen vier taakgroepen die
elk een prioriteit gaan uitwerken. Creativiteit in liturgie en muziek, Werken aan een zichtbare kerk, Opzetten van activiteiten voor gemeenteleden en andere doelgroepen en
Scholen op bezoek zijn de onderwerpen waar we het eerst aan gaan werken op weg naar
2030.
Op 14 oktober (net na de deadline voor de vorige KidS) zijn de bevindingen van de
werkgroepen over de wensdoelen gepresenteerd en is er bij de aanwezigen in de kerkzaal
en online (vijftig in totaal) gepeild aan welke wensdoelen het grootste belang en de hoogste prioriteit moest worden toegekend. In november heeft de Wijkraad de uitkomsten van
deze peiling overgenomen als basis voor het vervolg. Overwogen is om nog uitgebreider
te peilen, maar daarvoor is niet gekozen. De plannen zijn niet in beton gegoten en er
komen nog genoeg momenten waarop mensen uit de gemeente hun stem kunnen laten
horen.
Die vier prioriteiten komen niet één-op-één uit de verslagen van de werkgroepen. Tijdens
de bijeenkomst in oktober werd al opgemerkt dat er behoorlijk wat raakvlakken waren
tussen verschillende wensen en plannen. Hieronder staan de vier prioriteiten op een rij
met daarbij de aangegeven vanuit welke wensen ze samengesteld zijn.
1

Creativiteit in liturgie en muziek, dit omvat wensen vanuit de werkgroep
Creativiteit (a en b) en de werkgroep Diversiteit (c en d):
a. experimenteren met een grotere variëteit aan vormen;
b. het vasthouden en uitbouwen van het scala aan vormen dat in coronatijd
ontstaan is;
c. werken aan sfeer en inclusiviteit;
d. het wegnemen van (onzichtbare) drempels om binnen te stappen.

2

Werken aan een zichtbare kerk, dit omvat wensen vanuit de werkgroepen
Ontmoeting (a), Bezield engagement (a) en Diversiteit (b):
a. zichtbaarheid aan de gracht: het meer ‘smoel’ geven aan het portaal (waarbij
een glazen wand naar de kerkzaal onderzocht kan worden);
b. de zichtbaarheid op internet met als oogmerk:
i. uitstralen waar we als kerk voor staan;
ii. eenvoudige vindbaarheid van activiteiten;
iii. eenvoudige vindbaarheid van mogelijkheden om (een deel van) de kerk
te huren.
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3

Opzetten van activiteiten, dit omvat wensen vanuit de werkgroep Ontmoeting (a)
en de werkgroep Diversiteit (b):
a. activiteiten voor gemeenteleden, gericht op samen dingen doen; deze staan
uiteraard ook open voor nieuwkomers;
b. activiteiten gericht op jongeren en/of op culturele diversiteit; hieraan zal een
onderzoek vooraf moeten gaan naar de behoeften van deze doelgroepen.

4

Realiseren van het plan om Scholen op bezoek te laten komen, zoals uitgewerkt
door de werkgroep Bezield Engagement, in eerste instantie:
a. een behoeftepeiling, en als die daar aanleiding toe geeft:
b. een pilot.

Zoals gezegd wordt er voor elke prioriteit een taakgroep gevormd. Het is expliciet de
bedoeling dat de taakgroepen aan de slag gaan in overleg met de mensen en groepen die
zich in de kerk al met de verschillende onderwerpen bezighouden, zoals de WMD, de
muziekcoördinator, coördinator communicatie, de webmaster en de koster.
Intussen hebben verschillende mensen al laten weten daarin mee te willen doen, o.a.
mensen die de verschillende groepen willen gaan trekken. Maar we willen hier ook expliciet een open oproep aan iedereen doen om zich aan te melden voor de groep waar
zijn of haar hart ligt.
Want er is veel te doen. Zowel praktisch (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een plan voor
het portaal of het opzetten van concrete activiteiten) als minder stoffelijk (zoals nadenken
over liturgie en inclusiviteit). Het is ook heel goed denkbaar dat er binnen een taakgroep
een verdeling van taken komt. We hopen dat we in december een eind komen met de
samenstelling, zodat de groepen in januari van start kunnen gaan.
De taakgroep ‘Creativiteit in liturgie en muziek’ springt op een rijdende trein, omdat er
continu diensten gemaakt worden door gemeenteleden i.s.m. musici en uitleggers. Kenmerkend is dat deze taak nooit ‘af’ kan zijn, al kunnen zeker mijlpalen gevierd worden.
Wat de samenstelling betreft, lijkt het verstandig er zowel experts op gebied van liturgie
en muziek in op te nemen als mensen die voelhorens hebben voor sfeer, inclusiviteit en
drempels.
De taakgroep ‘Werken aan een zichtbare kerk’ moet starten op basis van nog niet strak
omlijnde ideeën voor portaal en website. Bovendien moet naar een concreet ‘product’
toegewerkt worden (inrichting van het portaal, realiseren van een website). Wat de samenstelling betreft, lijken praktisch ingestelde doeners nodig, gecombineerd met mensen
die goed zicht hebben op (online) communicatie.
De taakgroep ‘Opzetten van activiteiten’ zit tussen bovenstaande benaderingen in. Weliswaar is deze taak ook nooit af, maar aparte activiteiten kunnen wel ‘klaar’ zijn. Bijvoorbeeld als een activiteit opgezet is en loopt (zoals een wandelclub), of als een eenmalige
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activiteit (zoals Vreemdland) is afgerond. Wat de samenstelling betreft zijn mensen met
ideeën en regelnichten nodig.
De taakgroep ‘Scholen op bezoek’ kan aan de slag op basis van een globaal plan dat er
ligt. Hierin is duidelijk sprake van een stapsgewijze aanpak. Voorstelbaar is dat de eerste
stap (behoeftepeiling) door een relatief kleine groep gezet wordt, en als de behoefte bij
scholen aanwezig blijft de groep uitgebreid wordt ten behoeve van een pilot en mogelijk
vervolg. Wat de samenstelling betreft zijn mensen nodig die beschikken over goede communicatieve vaardigheden en feeling met het onderwijs.
Om het geheel te overzien en een vinger aan de pols te houden is er inmiddels een
‘aanjaaggroep’ gevormd, bestaande uit Anje van der Heide, Marjies Rienderhoff, Janacy
van Duijn Genet en ondergetekende. Het is de bedoeling dat ook onze nieuwe dominee
hierbij zal aansluiten.
Nogmaals, we doen een oproep aan iedereen die wil meebouwen aan de Keizersgrachtkerk van de toekomst om zich te melden voor een van de taakgroepen. Dat kan via
KGK2030@keizersgrachtkerk.nl of via mijn telefoon (Signal, Whatsapp, sms of gewoon
bellen). Op datzelfde adres zijn ook een verslag van 14 oktober met een schets voor het
vervolg en de taakomschrijvingen van de taakgroepen op te vragen.
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Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

“In onze kerk krijgen de oude verhalen opnieuw betekenis voor mij. Dat inspireert en
bemoedigt me. “
In januari vindt Actie Kerkbalans 2022 plaats. Tijdens deze actieperiode vragen we aan
alle gemeenteleden om een financiële bijdrage, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar
we als kerk voor staan. ‘In onze kerk krijgen de oude verhalen opnieuw betekenis voor
mij. Dat inspireert en bemoedigt me.’ antwoordde iemand op de vraag wat de kerk voor
haar betekent. Wat je antwoord ook is: voor ieder van ons heeft onze kerk betekenis.
Voor de kerk van morgen
De kerk is voor ons en voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk weer vooruit. Om nu én in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.
‘In deze kerk voel ik me thuis, deze plek moet blijven bestaan…’, geeft iemand als reden
om bij te dragen aan de kerk. Om nú en in de toekomst als kerk van betekenis te zijn en
blijven hebben we jullie steun nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden en vrienden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze leden ieder jaar om een bijdrage vragen.
Samen voor onze kerk
In de week van 23 januari ontvang je een brief met het verzoek om financieel bij te
dragen. We hopen dat we weer op jullie mogen rekenen! Dankzij jouw bijdrage kunnen
we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. Zo
gaan we komend jaar met onze nieuwe predikant stappen zetten op weg naar KGK2030:
onze weg naar een inspirerende kerk voor jong en oud.
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De keizersgrachtkerk en de vrede (101)
“Zaterdag zal Amsterdam Centrum vol
zijn van mensen die komen demonstreren,” schreef Bram Grandia in het Amsterdams Kerkblad aan de vooravond van 21
november 1981. “Ze willen aantonen (=
demonstreren) dat het mogelijk moet zijn
om mensen van vrede in deze wereld te
zijn. Mooi eigenlijk dat je daarvoor een
stoet wilt vormen, een optocht. Herman
Wiersinga schrijft in zijn boekje ‘Je kunt
beter geloven’ over de gemeente als stoet:
‘Een stoet mensen is op weg, trekkend door
de wereld en ook door de tijden. Zich bij
de gemeenschap van Jezus voegen houdt
in dat je je voegt in een beweging die reeds
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Peter Dillingh

vóór hem begon, maar in hem een definitieve impuls ontving. De stoet strekt al eeuwen voort, vóór je uit; en nog steeds sluiten
nieuwe mensen zich aan: het einde van de
stoet is nog niet te zien. De stoet vormt een
optocht, want het gaat om een groep mensen die opgetogen is en opgetogen raakt,
een processie met een eigen verbondenheid en bezieling. Men loopt in de rij, er
zijn ‘voorgangers’ die men volgt – hoe ongeorganiseerd en ongekontroleerd alles
overigens verloopt. Men loopt in de maat:
op de maat van Israëls psalmen en profetieën; de naam van Jezus wordt gezongen.’
Een mooi beeld bij hoofdstuk 11 uit de

Hebreeënbrief. Ik moest aan dit citaat den- meelopen vanwege de massaliteit maar
ken in verband met de stoet zaterdag. Een wel solidair zijn, voor wie dan ook.”
andersoortige stoet, maar toch, een stoet, In september 1977 was het IKV een camwaarin het geloof van de profeten en de lie- pagne gestart tegen kernwapens, onder het
deren over sjaloom niet zal ontbreken. De motto ‘Help de kernwapens de wereld uit,
stoet van Hebreeën 11 en deze stoet staan om te beginnen uit Nederland’. Er werden
niet, anders gezegd: lopen niet los van el- honderden lokale en regionale kerngroekaar.”
pen gevormd, onder andere in de KeizersDe vredesdemonstratie, georganiseerd grachtkerk. De IKV-groep bereidde elk jaar
door het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), de Vredeszondag voor. Daarnaast werden
was gericht tegen de plaatsing
er informatie- en discussiebijvan kruisraketten door de
eenkomsten georganiseerd:
Bram
Grandia
NAVO. Voorafgaand aan de
gesprekken met politici zoals
demonstratie werd er in meer
herinnert zich nog Joop Wolff en Hans de Boer
dan twintig kerken een korte
en met verwante(?) actiegroedienst gehouden. Om elf uur
dat daar het lied pen zoals Onkruit.
was er in de Keizersgrachtkerk
De IKV-groep, die bestond uit
‘Niksers,
leegeen Vredesgebed. Het was
tien mensen, probeerde theodruk. Bram Grandia herinnert
rie en praktijk met elkaar te
hoofden’ werd
zich nog dat daar het lied ‘Nikverbinden. De praktijk was:
gezongen.
sers, leeghoofden’ werd gemeedraaien in een Amsterzongen.
dams regionaal overleg, orgaNa de dienst werden er lienisatorisch en inhoudelijk
deren geoefend voor de demonstratie, on- voorbereiden van bijvoorbeeld de Vredesder meer een nieuw lied op een tekst van week en ‘schuilkelderacties’, en ook met
ds. Kurt Marti: “Waar blijven wij / als ie- een bakfiets vol stickers op het Spui staan.
dereen zei waar blijven wij / en niemand De theorie was het op de hoogte blijven en
ging eens kijken / waar wij bleven als wij elkaar op de hoogte houden van ontwikkegingen.”
lingen, achtergronden en consequenties
Om twaalf uur vertrokken de Keizers- van de (kern)wapenwedloop.
grachtkerkgangers naar de demonstratie. Het IKV stond in 1981 zelfs op de UitMeer dan 400.000 mensen verzamelden markt. Bert Klei schreef op 1 oktober 1981
zich op en rond het Museumplein. Alle in Trouw: “Er was ook een kraam met padagbladen plaatsten die maandag een pieren en posters van het IKV, waar van tijd
luchtfoto van de schare.
tot tijd mensen samendromden om te redeIntussen bleef de Keizersgrachtkerk open: neren over kwesties van leven of dood.
“Voor mensen die even een rustpunt zoe- Gek eigenlijk, ik heb me altijd geërgerd
ken, voor ouders met kinderen die even aan naoorlogse hervormden die verkondigwillen uitblazen, voor mensen die niet den dat “de kerk” het moest doen… en nu

21

vond ik het opeens fijn dat hier op de Uitmarkt de kerk via het IKV meedeed. Als er
in onze samenleving gepraat wordt over
oorlog en vrede – en er is eigenlijk niets
belangrijkers om over te praten – dan gebeurt dat niet buiten de kerk om, maar met
de kerk erbij.
Wat zeg ik? Bijna met de kerk in het centrum, dankzij het IKV, dat kerkmensen èn
buitenkerkelijken op dit punt aan het denken en in beweging heeft gezet.
Her en der hoor je klaagzangen, dat het
slecht gaat met de kerk, dat ze zich in een
hoekje terugtrekt, als ze al niet in een hoek
geduwd is. Je komt hele verhandelingen tegen over secularisatie en over ons postchristelijke tijdperk of weet ik veel. Maar
met het IKV springt de kerk er weer midden

22

in en als het dan velen een ergernis is, is
dat misschien alleen maar een gunstig teken.”
Peter Dillingh.
Met dank aan Bram Grandia!
Bij de foto’s schrijft Bram Grandia:
Met die kinderwagens op de Spiegelgracht,
dat zijn Marian en ik en Jaap en Jos Roosjen. Twee rijen achter ons zie je Piet Barkema, ouderling in de Keizersgrachtkerk.
Het meisje met ‘NEE’ is onze dochter Mirjam (nu militair en docent aan de Nederlandse Defensie Academie), op de schouders van gemeentelid Geert Schuiling, in
de Hobbemastraat.

Het was me het jaartje wel!

Tineke Buitenhuis

Het jaar 2021 is bijna ten einde en het was gemeenteleden opriep. Het doorvoeren
me het jaartje wel! De vrijwilligers en de van de aanbevelingen die daar weer uit
beroepskrachten in de kgk leverden heel voortkwamen.
wat extra inspanning om alles rond te krij- Dan het beroepingsproces. Een uitgebreide
gen.
en strikte procedure van de PKN. Ik noem
Als lid van de wijkraad doe ik in de diaco- alleen even het gemeenteprofiel en het prenievergadering maandelijks verslag van dikantprofiel, het samenstellen van en conwat er in de wijkraad speelt.
tact onderhouden met de beDe afgelopen keer was er veel
roepingscommissie, de inIneke heeft een
te melden en ik besefte wat
spraak van de gemeente, en
enorme hoeveel- dat allemaal online in vereen grote rol Ineke Visser-Luirink bij alle agendapunten
band met corona. Het zorgen
heid energie en
speelde. Zij is namelijk niet
voor een huis in Amsterdam
gewoon lid van het Moderavoor de predikant en haar geuithoudingsmen, maar
zin, voldoend aan haar wenvermogen.
sen. Daar had Frits als pen- plaatsvervangend
ningmeester trouwens ook
voorzitter (omdat er een
vacature is)
een grote rol in.
Ook 2030 ging in coronatijd,
- plaatsvervangend
scriba
met enige vertraging, gewoon door. In elke
(omdat daar ook een vacature voor is)
- afgevaardigde naar de Protestantse Kerk fase hielden de wijkraad en daarbinnen het
moderamen de vinger aan de pols.
Amsterdam, de PKA
- en dan nog vertegenwoordiger van de Ik word er al moe van als ik het alleen al
op schrijf. Ineke heeft een enorme hoeveelwijkraad in de zanggroep.
heid energie en uithoudingsvermogen. Ze
En er speelde nogal wat de afgelopen tijd.
doet dat allemaal in stilte en heeft dan nog
Natuurlijk de maatregelen rondom corona,
energie over om de Kerstmusical weer het
met steeds nieuwe instructies van de PKA,
licht te doen zien.
waarvan de gemeente, de koster en de
Dit alles overziend denk ik dat een
steungroep kosterij, de betreffende voorbewoordje van dank en waardering wel op
reidingsgroep, de dirigent en de zanggroep
zijn plaats is.
op de hoogte moesten zijn, en die soms al
Bij deze dan:
2 dagen later al van kracht werden. Het
Ineke, heel veel dank voor alles wat je het
vastleggen van de vieringen op YouTube
afgelopen jaar en in coronatijd gedaan
en de weerstand die dat bij een aantal
hebt!
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Groene Blaadjes
Interreligieuze klimaatviering in de Westerkerk op 6 oktober
Door: Catrien Traas
“Geef de aarde door in hemelsnaam!”
stond er op de poster, die deze klimaatviering in de Westerkerk aankondigde.
Met een groep mensen uit de KGK hebben
we deze viering bijgewoond. Een aantal
van ons heeft meegeholpen om alles op
rolletjes te laten lopen. Het was de eerste
dag van de nieuwe coronamaatregelen,
dus er moesten o.a. aan de deur QR-codes
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gecontroleerd worden en mondkapjes uitgedeeld.
Het was mooi om te zien hoe de mensen
binnenkwamen. Sommigen met opgerolde
vlaggen en spandoeken of stukken karton
met leuzen erop om hun hals gehangen of
in een tas. Ouders met jonge kinderen,
mensen van alle leeftijden. Allemaal voor
de klimaatmars die daarna zou plaatsvinden. De stoet vanuit de Westerkerk zou invoegen bij de optocht, die vanaf de Dam,

langs de Westerkerk richting Westerpark
ging.
Na het welkom van ds. Herman Koetsveld
werd de paaskaars aangestoken door een
14- jarig meisje, dat daarmee kinderen uit
de hele wereld vertegenwoordigde: als
symbool van hoop dat het vuur in ons zal
blijven branden.
We zongen het klimaatlied, met een tekst
van Herman Koetsveld op de wijs van “Zomaar een dak boven wat hoofden”.
“Wij hier bijeen, samen gekomen
Mensen van stem en tegenstem
Dat wij vandaag vol mogen stromen
Geestkracht ervaren en met klem
Horen, doorleven weten van ‘nu’’!
De aarde roept ons aan
Een nieuwe weg te gaan.”
Het meisje dat ook de kaars aanstak deelde
haar zorgen om het klimaat met ons en riep
ons op om in actie te komen: “U heeft al
een groot deel van uw leven geleefd. Ik ben
van de generatie die de gevolgen van deze
klimaatcrisis hard zal gaan merken”.

Indrukwekkend waren de gezongen en gesproken bijdragen vanuit de verschillende
levensovertuigingen: de islam, het jodendom, boeddhisme, protestantisme, hindoeisme, humanisme en vanuit de klimaatbeweging. Zoals de islamitische voorganger
zei: laten we onze levensbeschouwelijke
krachten bundelen, onze hemels met elkaar verbinden en onze kompassen in dezelfde richting laten wijzen om deze klimaatcrisis het hoofd te bieden.
Prachtig was ook de dans die Vreugde om
de Schepping uitbeeldde. De blijdschap en
verwondering straalde ervan af en bezorgde me kippenvel. Wat is het toch belangrijk, dat we ons echt inspannen om
voor het behoud van die schepping op te
komen!
Toen ik na afloop van de dienst mijn fiets
pakte hoorde ik een vader met een jongetje
aan zijn hand zeggen: “Na ons géén zondvloed!” Dat stond ook op het spandoek dat
hij bij zich had.
Later, toen ik nog boodschappen ging
doen, zag ik de lange stoet langskomen
vanaf de Marnixstraat, over de brug, langs
de Nassaukade. “Een slingerende stoet,
naar goed, wijd land” klonk een zinnetje
uit een geliefd lied ineens in mijn oren. Laten we dat hopen!

De PKA wordt Groene Kerk
Fred Tuinder, met dank aan Christien Visch
De Keizersgrachtkerk is al een tijdje
Groene Kerk. Dat betekent dat er op
verschillende manieren veel aandacht is
voor duurzaamheid. In diensten besteden

we daar regelmatig aandacht aan. We
nemen deel aan klimaat-acties zoals de
pelgrimage naar de conferentie van
Glasgow, demonstraties, klimaatalarm en
noem maar op. En niet te vergeten is er veel
energie gestoken in het verduurzamen van
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het gebouw en de manier waarop het
gebruikt wordt. Ook de kosterij doet daar
volop aan mee. Dit stukje in de KidS is er
ook een onderdeel van.
De Klimaat & Geloof-groep van de KGK is
hierachter de drijvende kracht.

Hoe word je Groene Kerk?
Dat werd ons haarfijn uit de doeken
gedaan
door
Dorinde
Hijszeler,
ambassadeur van het landelijk steunpunt
van Groene Kerken. Ze introduceerde de
website www.groenekerken.nl waarop
veel informatie staat waaronder een
Informatieavond PKA-groen
‘stappenplan’.
De Klimaat & Geloof-groep heeft het Groene Kerk worden is een proces. Een
initiatief genomen om alle protestantse wijkgemeente die de intentie heeft om
kerken van Amsterdam, Groene Kerk te Groene Kerk te worden kan zich meteen
laten
worden.
Het
aanmelden als Groene Kerk.
moderamen van de PKA
De ‘Groene Kerk’ De verwachting is dan wel dat
heeft dat initiatief omarmd
de gemeente elk jaar minimaal
en in november is een
is eigenlijk een
één groene stap zet. Zo’n stap
concreet begin gemaakt met
kan zijn: verduurzamen van
vanzelfsprekende
de uitvoering van dit plan:
het
gebouw, aandacht
heel protestants Amsterdam
besteden aan duurzaamheid in
diaconale taak
Groen!
diensten, op gespreksavonden,
van de kerk
Alle
Amsterdamse
de tuin van de kerk aanpakken,
wijkkerken
waren
de kosterij gaat duurzaam
uitgenodigd op 25 november
inkopen, de bankreserves
om hierbij te zijn.
worden groen belegd, etc. Al
En de belangstelling was
doende krijgen gemeenteleden
groot, er kwamen 26 mensen uit 14 zo ook meer bewustzijn van groen en
wijkgemeenten.
duurzaam leven. Dat kan dan aanstekelijk
Vergroening blijkt dus een belangrijk werken en inspireren, zeker als je samen
thema! De meeste kerken werken er ook al met andere gemeentes bezig bent.
aan, maar in veel gemeentes is weinig
menskracht om hier structureel mee aan de Reacties van de wijkgemeenten
slag te gaan.
In de kleine groepen (3 a 4 wijkgemeentes
Rosaliene Israël, scriba van de PKA, hield per groep) bleek dat er in bijna in elke
een mooie inleiding waarin ze aangaf hoe gemeente wel eens iets met dit thema
‘Groene
Kerk’
eigenlijk
een gedaan wordt. Twee kerken zijn al ‘Groene
vanzelfsprekende diaconale taak van de kerk’, maar bijna nergens gebeurt er iets
kerk is. Zij legde verband met zorg voor de structureels. Soms is er een groepje of een
aarde en liet ook zien dat die diaken die hier wel mee bezig is. Ook zijn
onlosmakelijk samenhangt met de er kerken die meedoen met vergroening in
verdeling van rijkdom en bezit op aarde.
hun buurt. Eén kerk heeft een warmtepomp
voor de verwarming van het gebouw en
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sommige kerken hebben zonnepanelen.
We spraken over de vraag waarom zorg
voor de aarde een diaconale activiteit zou
moeten zijn. Niet voor alle aanwezigen
was duidelijk waarom dit zo is. Toch was
het een vruchtbare avond die een vervolg
gaat krijgen.
Hoe verder?
Er wordt nu eerst een PKA-werkgroep
gevormd, die hiermee aan de slag gaat.
Verschillende wijkgemeentes zullen hierin
deelnemen. Voor de KGK zijn dat
Annemarie van Wijngaarden en Fred
Tuinder. De werkgroep gaat vooral goed
luisteren naar wat er in de wijken nodig is
en daar zo goed mogelijk op reageren met
inspirerende inbreng. Het uitwisselen van
ervaringen en ideeën zal een belangrijke
taak worden. En verder kunnen er

misschien
zaken
samen
worden
aangepakt, zeker als het gaat om grotere
projecten waarvoor bijvoorbeeld subsidies
moeten worden aangevraagd. Het geven
van informatie zal voortdurend in de
aandacht staan. Bijvoorbeeld door in de
deelnemende kerken beurtelings info- en
gespreksavonden te organiseren over de
stappen die je kan nemen om te
vergroenen.
Aan het eind van de avond kregen we nog
een extra steuntje in de rug van Roel van
Marle, voorzitter van de PKA. Hij gaf aan
dat de PKA geld reserveert voor groenekerk-projecten.
Er is nog veel werk te doen maar we zijn er
klaar voor! Op weg naar een Groen
Amsterdamse kerk!
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Bericht van de Diakonie
En weer zitten we in een lock down… wat
valt dat tegen! Weer wordt het een Kerstmis dat we alleen met beperkingen kunnen
vieren, in plaats van samen zingend in
volle kerken.

Anna Verbeek

onverwachte momenten van licht en
warmte in de donkere kou van de winter.
Momenten die als vanzelf tederheid, zorg
en
eerbied
opriepen.”
Je kunt jouw verhaal van maximaal 2 minuten (300 woorden) opnemen en vanaf
Zo erg als een jaar geleden is het gelukkig dinsdag
14
december
insturen
niet, hoewel de coronacijfers maar heel via https://qrstmis.nl/verhalen-vanlangzaam stabiliseren. Het is toch het grote licht/. Je krijgt dan een QR-code. Die kun
verschil met vorig jaar dat inmiddels de je uitprinten en voor je raam hangen. Als je
meesten van ons 2x zijn indie QR-code ook naar Guido
geënt en sommige ouderen
de Bruin mailt, zorgen we erZelf mis ik de
e
misschien zelfs al hun 3 prik
voor dat de ingestuurde QRKerstavondviering
hebben. Daardoor kunnen
codes aan de buitenkant van
we meer op pad gaan dan waar we altijd zo- de kerk worden opgehangen,
vorig jaar december. Dit jaar
zodat voorbijgangers jullie verveel mensen wel- halen van licht kunnen horen
dan ook geen kerstpakketje
van de diaconie! Het ziet er
als ze de code scannen.
kom mogen heten
naar uit dat de kerkelijke activiteiten overdag doorgaan
Over het gewone werk van de
die de kerk niet
(natuurlijk met de nodige
diaconie: de ondersteuning
vaak
weten
te
voorzorgsmaatregelen). Fijn
voor mensen die aandacht en
dat we elkaar kunnen ont(financiële) steun nodig hebvinden.
moeten in de vieringen op
ben, zijn weinig bijzonderhezondagochtend en met Kerstmis of bij de den te vertellen: we konden Christa DünKerstlunch van de contactgroep.
ger helpen met nieuwe gehoorapparaatjes
Zelf mis ik al op voorhand de Kerstavond- – ze liet ons onlangs met een lekkernij bij
viering waar we altijd zoveel mensen wel- de koffie na de dienst delen in haar
kom mogen heten die de kerk niet vaak vreugde. Via Christien helpen we nog
weten te vinden. Daarom werd ik enthou- steeds enkele vluchtelingen met leefgeld,
siast van een initiatief van Arjan Broers.
of deze maand bv met een naaimachine
Arjan Broers, pastor van de Dominicus, voor een ongedocumenteerde vrouw in de
stelde voor om samen iets te doen “tegen stedelijke opvang die geld verdient met
de somberheid en de polarisatie van deze naaiwerk. Christien vertelde dat Alex (die
duistere tijd. Met plekken, verhalen en da- vorig jaar met Hewan een tijdje overden van licht.” Eén van de onderdelen is nachtte in Friendship) zo down en depreshet delen van “kleine verhalen over sief wordt in de medische opvang waar hij
28

inmiddels woont. Om hem een beetje in
beweging te krijgen hebben we met hem
afgesproken dat hij, als het even kan, wekelijks naar de kerk komt voor een kop koffie en een praatje met één van ons diakenen. Hij vindt het fijn, maar wil alleen komen als hij ook een beetje schoonmaakwerk kan doen voor Henk Jan. Dat lukt natuurlijk altijd wel…
Bij de diaconie zijn we aan het bedenken
wat we komend voorjaar gaan ondernemen. De Regenboog heeft bij de diaconieën van de binnenstadskerken aandacht
gevraagd voor een bijzonder daklozenproject- we kijken als diaconie hoe we daaraan meer bekendheid kunnen geven. Via
Elies Boiten komen we in contact met de
huizen van de wijk in het centrum, de
maatschappelijke zorg in ‘onze wijk’ en
met het stadsdorp ‘Grachten en Straatjes’.
Jouke verdiept zich in het thema solidariteit
bij stijgende energieprijzen – er zijn in den
lande diaconieën die daarmee actief aan
de slag willen. Zie ook wat de Raad van

Kerken in Nederland daarover zegt in haar
nieuwsbrief van november: ‘De Raad van
Kerken steunt het voorstel van het Kabinet
om huishoudens die geconfronteerd worden met de snel stijgende energiekosten te
compenseren. De voorgestelde generieke
regeling voldoet echter niet, omdat een
substantieel deel terecht zou komen bij
huishoudens die dat niet of minder nodig
hebben. De Raad roept het Kabinet
daarom op om de regeling zo aan te passen, dat de compensatie terecht komt bij
de mensen die het echt nodig hebben.’
(https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2021/11/voor-een-solidaire-samenleving ). Als er mensen zijn in
de Keizersgrachtkerk die door de stijgende
energieprijzen in problemen komen,
schroom dan niet contact op te nemen met
de diaconie!
Namens de diaconie wens ik iedereen een
mooie Kersttijd en alle goeds voor 2022.
Veel heil en zegen!
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Communicatieborrel PKA

Anja Scheffer

Op donderdag 30 september organiseerde de PKA de tweejaarlijkse communicatieborrel
voor mensen uit de wijkkerken die zich met communicatie bezighouden. Het is informatief
en gericht op kennismaken met communicatiemensen van andere kerken en de PKA. Deze
bijeenkomst vond plaats in de Kas op de Corvershof dus de ambiance was gezellig en de
catering was ook dik in orde.
Op deze bijeenkomst hield eerst Wilfred Scholten een presentatie over de communicatiestrategie van de PKA. De PKA wil graag mensen inspireren en vertellen over alle moois dat
in de verschillende wijkkerken van Amsterdam gebeurt. Daarvoor hebben ze een strategie
en een ‘boodschap’ bedacht waarmee ze mensen willen aanspreken. ‘Ontdek je zielsgeluk’
is de boodschap waarmee ze dit willen doen. In hun communicatie willen ze deze boodschap steeds laten doorklinken.
Ontdek je zielsgeluk
Ieder mens heeft levensvragen. Wat zijn mijn diepste verlangens? Hoe wil ik leven? Welke keuzes maak ik? Wat breng ik mijn kinderen bij over het leven? Wat wil ik voor anderen betekenen?
Of voor de wereld? Vanuit het christelijk geloof geeft de Protestantse Kerk Amsterdam houvast
en inspiratie voor de vragen van nu. We organiseren activiteiten om je te inspireren door de
oude Bijbelverhalen. Iedereen is welkom. Ontdekt van de Protestantse Kerk voor jouw zielsgeluk
kan betekenen
Als Keizersgrachtkerk kunnen we daar wel iets mee als ik merk hoeveel zielsgeluk verschillende mensen vinden in onze diensten en bijeenkomsten.
De tweede spreker was Martijn Hoogeboom. Hij vertelde over crossmediaal communiceren:
via alle communicatiemiddelen geef je dezelfde boodschap door en je laat de communicatiemiddelen op elkaar aansluiten. Zo zou je via de website en bijvoorbeeld Facebook, Instagram en de KidS allemaal een deel van het verhaal van de Keizersgrachtkerk kunnen
vertellen met verwijzingen naar elkaar.
‘Niet de kanalen staan centraal, maar de boodschap die je wilt uitzenden.’
Daar kunnen we als Keizersgrachtkerk nog wel wat van leren. Onze communicatiekanalen
worden beheerd door verschillende personen met veel inzet verzorgd maar staan nogal op
zichzelf. Een overkoepelende boodschap, die op al die kanalen laat zien wat je als bezoeker
kunt vinden/beleven in de Keizersgrachtkerk, ontbreekt.
De inhoud van de boodschap van de KgK kennen we wel. Het zijn, in mijn ogen, de acht bloeifactoren van KGK2030. Nu nog met elkaar uitpuzzelen hoe we deze via alle communicatiekanalen uit kunnen dragen naar de buitenwereld.
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Bloeifactoren van de Keizersgrachtkerk
1. Wij zijn een gemeenschap met een open sfeer waar iedereen zich gedragen,
verbonden en thuis voelt.
2. Bij ons kan iedereen erbij horen, zonder voorbehoud of beoordeling, je wordt
geaccepteerd zoals je bent.
3. Er is ruimte in de kerkdienst om persoonlijke verhalen en kwetsbaarheid te
delen, dat geeft herkenning en erkenning.
4. Er is vrijheid van interpretatie van geloof en godsbeeld, ook de vrijheid om
niet te geloven.
5. Jongeren geven op creatieve wijze de traditie opnieuw vorm.
6. De muziek en liederen in de KGK zijn wezenlijk voor het uitdrukken en ervaren
van onze geloofsbeleving.
7. Wij vertellen oude verhalen uit de Bijbel opnieuw met betekenis voor ons
leven van nu.
8. Wij helpen waar geen helper is.

Muziekbegeleiders

Henk Scheffer

In de Kgk maakt de gemeente de dienst uit: beeld- of filmmateriaal, verhaalvormen,
vrijwel alle diensten worden voorbereid dans of spel, of de regie in de dienst.
door gemeenteleden en uitleggers. Voor de (Eigenlijk dekt de term 'muziekbegeleider'
meeste diensten wordt een voorbereidings- dus niet helemaal de lading, maar we hebgroep gevormd, die een aantal weken - soms ben tot nu toe nog geen betere term bezelfs maanden - de tijd neemt om het thema dacht.) Muziekbegeleiders kunnen in de
voor de betreffende dienst/serie diensten uit voorbereiding een schakel zijn tussen de
te diepen en op basis daarvan in samen- voorbereidingsgroep en de dirigent of muzispraak met de uitlegger(s) de dienst(en) voor kant(en) of anderen die wellicht ingeschate bereiden.
keld zouden kunnen worden.
Ook zijn er diensten waar de
Muziekbegeleivoorbereiding hoofdzakelijk geOp dit moment bestaat de
ders kunnen een groep muziekbegeleiders uit
richt is op het voorbereiden van
de diensten en minder op het
zeven personen: Diederick
schakel
zijn
tusuitvoerig uitdiepen van een
Koornstra, Wilna Wierenga,
thema.
sen de voorberei- Anje van der Heide, Fred TuinDe grootte van voorbereidingsder, Ynke Scheffer, Ineke Visser
dingsgroep
en
de
groepen varieert, maar al vele
en Henk Scheffer. Met elkaar
jaren streeft de Werkgroep Morzorgen zij ervoor (in overleg
dirigent of
gendiensten er naar dat in elke
met de Werkgroep Morgenmuzikant(en)
groep in elk geval zowel een
diensten en de voorbereidingscoördinator als een theologisch
groepen) dat er (voor zover
begeleider meedoet. Het is echmogelijk) voor alle diensten in
ter pas sinds een jaar of twee dat er in (de het jaarrooster een muziekbegeleider bemeeste) voorbereidingsgroepen een muziek- schikbaar is in de voorbereiding.
begeleider meedoet.
De groep muziekbegeleiders kan daarom
wel aanvulling gebruiken.
Muziekbegeleiders doen meestal gewoon
als groepslid mee in de voorbereidings- Als je dit nu leest en denkt dat je met jouw
groep, maar kunnen daarbij iets toevoegen kennis of ideeën op het gebied van vormgeop het moment dat er nagedacht moet wor- ving of muziek misschien wel iets zou kunden over de vormgeving van de dienst(en). nen toevoegen in de voorbereiding van
Dat kan in de eerste plaats gaan om sugges- diensten, schroom dan vooral niet om eens
ties voor liederen en muzikale vormgeving, even contact op te nemen met een van de
maar ook om andere zaken die te maken bovengenoemde personen of met de Werkhebben met vormgeving, zoals gebruik van groep Morgendiensten (wmd@keizersgrachtkerk.nl). Dat kan zijn voor meer
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informatie, maar natuurlijk om je meteen
maar vast aan te melden!
Nb. Denk vooral niet dat je zelf muziek
moet
kunnen
maken
om
als

muziekbegeleider in een voorbereidingsgroep mee te kunnen doen. Het gaat immers
veel meer om het meedenken in de voorbereiding dan om de uitvoering in de dienst.

Deel je verhaal van licht met QRstmis

Guido de Bruin

Arjan Broers, pastor van de Dominicus, heeft het initiatief genomen voor QRstmis, om samen iets te doen “tegen de somberheid en de polarisatie van deze duistere tijd. Met plekken, verhalen en daden van licht.” Hij heeft andere binnenstadskerken gevraagd om aan te
sluiten.
Eén van de onderdelen is het delen van “kleine verhalen over onverwachte momenten van
licht en warmte in de donkere kou van de winter. Momenten die als vanzelf tederheid, zorg
en eerbied opriepen.”
Je kunt jouw verhaal van maximaal 2 minuten (300
woorden) opnemen en insturen via https://qrstmis.nl/verhalen-van-licht/. Je krijgt dan een QR-code.
Die kun je uitprinten en voor je raam hangen. Als je
die QR-code ook naar mij mailt, kijk ik met Henk-Jan
of we de ingestuurde QR-codes aan de kerk kunnen
ophangen, zodat voorbijgangers jullie verhalen van
licht kunnen horen als ze de code scannen.
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