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Coverfoto: tekening van Julia van de CSG Dingstede (Meppel), de eerste Fairtrade-school van Nederland: “U ziet
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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

De afgelopen maanden draaide ik mee in de voorbereidingsgroep ‘Eerlijk(er) delen.’ En
hoewel de voorbereidingen soms intensief waren (zie ook het stukje van Henk Ensink
op pagina 24), vond ik het een erg waardevolle ervaring. Je leert mensen kennen, je
komt op nieuwe ideeën en gedachtes, en iedere keer ben ik weer verrast door de creativiteit in de kerk.
Bijkomend voordeel was dat ons groepje ook kennis kon maken met onze nieuwe predikant Annelies Jans, die voorging in de laatste dienst van ‘Eerlijker delen’. Wat een
fijne energie! Ze stelt zichzelf natuurlijk even voor, gelijk al op pagina 5 van deze KidS.
Welkom Annelies! Veel succes en geluk in deze kerk.
We namen natuurlijk ook afscheid van Robert Jan Nijland en Hanna van Dorssen. Anja
Scheffer schreef een hartverwarmend afscheidsstuk voor hen op pagina 11. We gaan ze
missen!

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. 350 verschijnt op zondag 3 april (kopijdatum woensdag 23 maart)
KidS nr. 351 verschijnt op zondag 15 mei (kopijdatum woensdag 4 mei)

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

20-02-2022 Doopdienst

Sietske van der Hoek

27-02-2022 Songs in the key of life

Annelies Jans

06-03-2022 40dagentijd - leesrooster/steen bezinning

Pete Pronk

13-03-2022 40dagentijd - leesrooster/steen uitspreken

Annelies Jans

20-03-2022 40dagentijd - leesrooster/steen gemeenschap

Riekje van Osnabrugge

27-03-2022 40dagentijd - leesrooster/steen in - uit de pas lopen

Annelies Jans

03-04-2022 40dagentijd - leesrooster/steen verhalen

Esther van der Panne

10-04-2022 40dagentijd - leesrooster/ steen hoop

Cor Ofman

14-04-2022 Witte donderdag 19:30 uur

Annelies Jans

Bereikbaarheid pastoraal team
Predikant

Annelies Jans
predikant@keizersgrachtkerk.nl mob. 06 39183639
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Hier ben ik!

Annelies Jans

Ha Keizersgrachtkerkers! Hier ben ik! En hier zijn jullie!
23 januari de intrededienst in de Keizersgrachtkerk. Ik sloot aan bij de bonte stoet van
mensen, die jullie zijn. Ik voel me thuis bij jullie. En ik dank jullie, ook namens Regina,
Hannah en Bente, voor het warme welkom.
Nu ben ik inmiddels al een paar weken hard bezig met het ontcijferen en ontdekken van
jullie (onze) ‘eigen-wijze’ van kerkzijn. MAG, BOG, VBG, WHOG, ZOCO… Mysterieuze afkortingen. En jullie namen druk aan het oefenen natuurlijk (ik begin maar met
jullie voornamen, heb ik me voorgenomen). En mijn rol aan het ontdekken: noem ik
mezelf in een dienst nou ‘predikant’ (reactie: ‘nee, getsie, zo officieel’), ‘dominee’ dan
(‘nee, dát al helemaal niet’), of toch ‘voorganger’ (‘ja, laten we dat dan maar doen’). De
go’s en de no go’s in de KGK. Ik kan er wel om grinniken.
Weten jullie nog dat ik bij
mijn intrede een paar beloften heb gedaan? Ja, aan
fijne
collega
Herman
Koetsveld. Maar ik gooide
er in de uitleg nóg een paar
tegen aan. Ze hebben alles
te maken met het ‘Hineni’,
het ‘Hier ben ik’, van heel
veel mensen in de Bijbel,
en hun houding van ontvankelijkheid en overgave.
Die beloften deel ik hier
graag met jullie. Dan staat
het maar zwart op wit. "
%
$
#
(Z.o.Z)
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Lief mens van de Keizersgrachtkerk,
ik beloof je dat ik er alles aan zal doen om er te zijn voor jou, en voor onze stad.
Om ‘Hier ben ik’ te zeggen.
Niet altíjd. Vrije dagen moeten er ook zijn. Ruimte voor ‘even-niet’.
Maar wel: vaak. En: met volle aandacht.
Ik beloof je dat ik er alles aan zal doen om het stil te maken.
Om met elkaar onze oren te spitsen.
Zodat we samen kunnen luisteren naar die heilige roepstem.
Die innerlijke stem in jou, in mij.
Of die stem van buiten die een appèl op ons doet.
En ik beloof je dat ik je zacht en liefdevol zal aanmoedigen, als je dat wil,
om te zeggen: Hier ben ik.
En ik hoop dat jullie dat ook voor mij willen doen.
Míj de ruimte geven om er te zijn zoals ík ben.
Zodat we het sámen kunnen zéggen, kunnen zíngen:
Hier.
Hier ben ik, in de Keizersgrachtkerk.
‘Hier ben ik veilig.
Hier ben ik sterk.
Hier ben ik heilig.
Dit is mijn kerk.
Hier ligt Gods hart voor ons.’
(Naar: ‘Hier’, van Bløf).
Even praktisch: als je behoefte hebt aan een wederzijds
‘hier-ben-ik’, is dit hoe je me kunt bereiken:
predikant@keizersgrachtkerk.nl / 06 39 18 36 39 (bellen,
sms’en of een appje). Mijn werkdagen zijn: maandag en
dinsdag, donderdag en vrijdag. (En zo nu en dan een zondag. "
%)
$
#
Nu eerst de 40dagentijd in. Samen gaan we op weg naar
Pasen. Stap voor stap, steen voor steen! Tot de steen wegrolt…
Hartelijke groet van jullie ‘predikant’/‘dominee’/‘voorganger’ (streep door wat niet van toepassing is),
Annelies
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Uit de Wijkraad en Moderamen

Ineke Visser-Luirink

Van zondag 19 december t/m zondag 23 lord bless you and keep you van de zangjanuari was er een lock-down. We beslo- groep, orgel, piano, improvisatie omdat
ten weer tot alleen diensten met medewer- Max door ziekte uitviel... Ds. Henk Koetskers die uiteraard wel via de live stream ge- veld gaf een rake schets van ons beroevolgd konden worden. Voor bijzondere pingsproces; daarna mocht hij Annelies
diensten kon een uitzondering worden ge- aan onze gemeente verbinden.
maakt en 50 bezoekers worden toegelaten. Iemand verzuchtte: drie bijzondere dienNu hadden we in die periode drie van die sten binnen een maand? Maar zo was het.
bijzondere diensten.
Gelukkig konden we na de persconferentie
Ten eerste de kerstmusical. De kinderen van 25 januari alweer beslissen tot dienkonden uiteraard niet voor
sten met tot 80 bezoekers in
een lege kerk spelen, dus er
de kerk en 40 koffiedrinkers in
Iemand vermochten ouders en enkele gede tuinzaal.
meenteleden komen. Het was
zuchtte: drie bijweer een succes: de kinderen
Uit de wijkraadsvergadering
zondere
diensten
hadden het fijn met elkaar,
van 13 januari:
kregen zelfvertrouwen, en
binnen een
werkten hard aan veel tekst en
- We bespraken een idee uit
maand? Maar zo de ideeënbus voor een alterliedjes. Een aantal van hen
knutselt nu eens in de twee
natief voor de gemeentemaalwas het.
weken bij Loes van Berkel
tijd: skype-maaltijd met een
voor het Solidariteitsfonds. ElKGK-er of een 'gewone' maalders in deze KidS komt de
tijd met 1 KGK-er bij je thuis.
kerstmusical nog uitvoerig aan bod.
Gezamenlijkheid creëren door: een lekker
Ten tweede het afscheid van pastor Robert recept (van KGK-koks als Paul, Loes of
Jan Nijland-Beltman en interim-predikant Joost) op dezelfde dag maken en eten. Of
Hanna van Dorssen. Afscheid nemen wil je een estafette-maaltijd; dat je van huis naar
eigenlijk persoonlijk kunnen doen, dus huis gaat, en elk huis zorgt voor een 'gang'.
weer een bijzondere dienst. Ook hierop Dit is niet alleen ingegeven door de pandewordt in deze KidS teruggekomen.
mie (is een estafette-maaltijd ook niet zo
Ten derde: de intrededienst van ds. Anne- geschikt voor) maar ook doordat de kerk op
lies Jans. Iemand verwelkomen, met ie- een doordeweekse dag voor een aantal gemand kennismaken, ook dat wil je liever meenteleden te ver weg is.
van aangezicht tot aangezicht. Het was een Wij denken dat dit een aanvulling op de
vrolijke dienst waarin de beroepingscom- gemeentemaaltijd zou kunnen zijn en per
missie de voorbereidingsgroep vormde. wijk georganiseerd moet worden; we gaan
Solozang van een lied van Bløf; Ithaka; The dit idee voorleggen aan de verschillende
7

wijken van het KGK-netwerk, met aan hen
de keuze of ze er iets mee willen doen.
- Vervolg gesprek verhouding moderamen/wijkraad:
Volgens de kerkorde bereidt het moderamen de wijkraadsvergaderingen voor en
voert de besluiten uit, tenzij gedelegeerd
aan een wijkraadslid. Daarnaast neemt het
moderamen besluiten die niet uitgesteld
kunnen worden. Uiteraard kun je daarover
van mening verschillen, maar er worden
warme gevoelens opgehaald bij een moderamenbesluit om twee vluchtelingen op te
vangen wat later geaccordeerd werd.
Niet altijd zijn de namen van personen die
voor een bepaalde functie werden gevraagd door het moderamen gedeeld met
de wijkraad. Dat zal voortaan wel
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gebeuren. Overigens blijft die informatie
vertrouwelijk zoals steeds wanneer het
over personen gaat.
De wijkraadsvergaderingen zijn wel openbaar; mochten er zaken over personen op
de agenda staan dan zullen die behandeld
worden zodra er geen toehoorders meer
zijn.
- Vervanging wijkraadslid bij afwezigheid:
er wordt besloten dat een vertegenwoordiger van een groep zoals de WMD en de diaconie bij afwezigheid door een ander lid
van die groep (secundus) kan worden vervangen.
- Er is een klankbordgroep voor Annelies
Jans gevormd bestaande uit Agaath Drost,
Hanneke van Laarhoven en Daan Schut.

KGK 2030 De voortgang
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Aanjaaggroep KGK2030: Janacy van Duijn Genet, Anje van der Heide, Marjies Rienderhoff, Herman Schalk
kgk2030@keizersgrachtkerk.nl

De weg naar KGK 2030, onze mooie
‘uitspreken’, hoe toepasselijk! Zondag
droom voor de toekomst van de kerk,
13 maart wordt dus het moment om als
wordt steeds concreter. Vandaar dat we
gemeente tegen elkaar uit te spreken dat
een vaste rubriek in Kerk in
we samen onze dromen wilde Stad in het leven hebben
len realiseren.
We kunnen nog
geroepen. Elk nummer vind
wel wat denk- en Verder valt te melden dat de
je hier een update van wat er
vier taakgroepen van KGK
bedacht, gedaan en bereikt
doekracht
2030 van start zijn gegaan,
is.
nou ja, bijna dan. Als je nog
gebruiken.
De eerste update is natuurwilt aanhaken, laat het weten,
lijk dat Annelies, onze
Hier alvast wat
want we kunnen nog wel wat
nieuwe dominee, is aangedenk- en doekracht gebruiuitdagende
haakt! De aanjaaggroep gaat
ken. Hier alvast wat uitdasamen met haar het proces
gende vragen.
vragen.
nóg enthousiaster onderDe taakgroep Scholen op be.
steunen. En dat enthousizoek, die met en voor basisscholen gaat
asme en het commitment met het veronderzoeken wat een bezoek aan onze
nieuwingsproces willen we ook explikerk voor de leerlingen kan betekenen,
ciet naar elkaar uitspreken. Zo’n officistaat in de startblokken. Startend vanuit
eel moment – een essentieel onderdeel
een plan dat Guido de Bruin heeft gevan de door ons gevolgde methode van
schetst gaat de groep bij scholen na waar
waarderende gemeenteopbouw – was er
de behoefte ligt en hoe wij daarin iets
door alle coronabeperkingen nog steeds
kunnen betekenen. Zo hopen we ook
niet van gekomen. En er komt een geaan jonge kinderen mee te geven wat
schikt moment aan. In de 40-dagentijd
een kerk voor mensen kan betekenen.
staat elke dienst in het teken van één van
Wat zou bij jou boven aan het lijstje
de zeven stenen die ook op de starzonstaan?
dag een rol speelden. Eén ervan is
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De taakgroep Zichtbare kerk gaat zich
toeleggen op het ‘oppimpen’ van het
portaal, zodat beter zichtbaar wordt dat
daar een kerk achter zit en wat daar allemaal gebeurt. Ook het ‘portaal’ op internet komt aan de beurt, we willen immers ook daar een mooi visitekaartje
presenteren.
Over visitekaartjes gesproken: als jij de
tekst van een visitekaartje van de Keizersgrachtkerk zou mogen ontwerpen,
wat zou daar dan als karakteristiek op
staan? ‘Open voor iedereen’, ‘Progressieve traditie’, of nog iets heel anders?
Of, anders geformuleerd: als jij over de
KGK praat met mensen die onze kerk
niet kennen, wat is dan de kern van je
verhaal? Hoe wordt de KGK dan zichtbaar?

bijeenkomsten inclusiever maken en
drempels wegnemen om binnen te komen? Wat zie jij trouwens als de hoogste
drempel, waar denk je dat mensen over
zouden kunnen struikelen? En hoe zouden we die drempel kunnen slechten?

De taakgroep Creativiteit in liturgie en
muziek gaat voortbouwen op wat er al
aan moois is ontstaan in de afgelopen
(vele) jaren. Uitbouwen en ontwikkelen
hoe we onze diensten inspirerend maken en houden. Tegelijkertijd gaat de
groep aan de gang met nieuwe vormen
en manieren om nog opener en uitnodigender te zijn. Hoe kunnen we onze

Voel je je een beetje uitgedaagd? Stuur
je reactie op een of meer van de bovenstaande vragen naar kgk2030@keizersgrachtkerk.nl.
Of meld je daaraan om mee te doen in
een van de groepen!
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De taakgroep Activiteiten kan starten
met een heleboel ideeën die de werkgroep Ontmoeting al op een rijtje heeft
gezet. Van eten met een thema tot samen wandelen, van meditatie tot open
podium. Waar zou jij aan willen meedoen? Of welke activiteit zou je (mee)
willen
organiseren?
En met wat voor activiteiten zouden we
bijvoorbeeld ook meer jongeren of mensen met een niet-Nederlandse achtergrond voor de kerk kunnen interesseren?

We zien je graag op 13 maart in de
dienst! Dan zeggen we: hier gaan we
voor!

Afscheid Robert Jan en Hanna

Anja Scheffer

Op zondag 16 januari 2022 hebben we afscheid genomen van Robert Jan Nijland en
Hanna van Dorssen. Zij hebben beiden, ieder op hun eigen wijze, de afgelopen jaren
een belangrijke rol vervuld in onze gemeente.
Robert Jan Nijland
Het is alweer zeven jaar geleden dat Robert Jan begon als tienerwerker bij ons in
de Keizersgrachtkerk. Van een groep pubers die zondagochtend moe uit de ogen
keken omdat ze liever in bed waren blijven liggen, maakte hij een hechte groep
vrienden. Door het organiseren van activiteiten zoals een pannenkoekenavond,
maandelijkse spelavonden en verstoppertje in het donker spelen in de kerk, de
Friendship schilderen en film kijken.
Van lachen tot serieuze gesprekken
Robert Jan heeft de gave om luchtige en grappige gesprekken te kunnen draaien naar
diepere gesprekken. Alle jongeren hebben dit samengaan van leuke en grappige momenten waar ook ruimte was voor serieuzere gesprekken zeer gewaardeerd. Robert Jan
daagde hen ook uit om bezig te zijn met de wereld buiten hun eigen bubbel, door bijvoorbeeld kerstpakketten uit te delen aan vluchtelingen in een BBB-instelling, eten met
dak- en thuislozen, door acties op te zetten voor Serious Request of door het ‘Waar zijn
we in godsnaam mee bezig?!’, waarbij de jongeren op bezoek zijn geweest bij Club
Church in de Kerkstraat of naar een dienst van Hillsong.
Naar de kroeg
Maar misschien wel de leukste activiteit was
het naar de kroeg gaan en gezellig kletsen,
praten over dingen waar de jongeren tegen
aan liepen in het leven of proberen belangrijke vragen te beantwoorden als: is een
maan eigenlijk hetzelfde als een planeet? Of
de vaak gestelde vraag: als je een kompas
had die wijst naar dat waar je het meest naar
verlangt, waar zou het dan heen wijzen?
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Werkzaamheden in de gemeente
Naast het werk voor de jongeren heeft Robert Jan ook veel andere dingen gedaan, zoals
het organiseren van een gemeenteweekend in 2018. Uit de brainstorm van ‘de dag van
de groeiruimte’ waar gemeenteleden hebben nagedacht over een kerkplek waar jong en
oud zich thuis voelen kwam het idee van Froukje voor een gemeenteweekend. Daar
voelde Robert Jan veel voor en in juni 2018 was het gemeenteweekend een feit.
Meer dan 20 keer ging Robert Jan voor in een dienst. Hij was actief in de Werkgroep
Morgendiensten, de wijkraad en het moderamen. Hij liet zich daar kennen als iemand
die snel reageert maar weloverwogen meedenkt met aandacht voor iedereen in de gemeente.
KGK2030
Wij zullen ons Robert Jan ook
vooral blijven herinneren als
de aanjager van het KGK2030
proces: hoe willen wij kerk
zijn in 2030? Onze jongeren
willen wel oud worden in
onze kerk, maar hoe ziet die
er dan uit? We zijn in het KGK
2030 proces nog niet zo ver
als Robert Jan zou willen zijn,
maar we zijn wel een eind gevorderd en dat is vooral zijn
werk!
Dank je wel, Robert Jan
Robert Jan, namens iedereen bedankt voor wat je voor ons hebt betekent. Voor de veilige omgeving die je voor de jongeren hebt gecreëerd om zichzelf te kunnen zijn en
waar ze zich gehoord en gezien voelden. Voor alle plezier en diepe gesprekken, voor
alle vriendschap en het samen lachen en huilen.
Bedankt voor alles wat je voor de gemeente hebt gedaan en voor alle energie en warmte
die je hebt gestoken in alle contacten en groepen waarin je actief bent geweest. Lieve
Robert Jan, heel veel plezier en succes bij je volgende baan, we houden van je en gaan
je missen.
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Hanna en het aandachtspastoraat
Naast de jongeren waren ook de ouderen toe aan
extra aandacht. Hanna kwam in 2017 bij ons in
een nieuwe functie, zonder voorbeeld maar met
grote verwachtingen. Want dat er meer tijd kwam
voor het aandachtspastoraat, was een goede zet.
De term ‘aandachtspastoraat’ kwam van Hanna
zelf. Dat is toch veel mooier dan iets met ouderen erin. En de toon was gezet.
Daarna ging Hanna aan de slag, elke vrijdag.
Niet snel iedereen in kaart brengen. Nee, ze nam
ruim de tijd voor het gesprek, in de breedte en de
diepte. Ze was aandachtig en zorgvuldig. “Wie
ben je, hoe sta je in het leven en de gemeente, is
er iets waar ik een vervolg aan moet geven?”
Mensen vonden het prettig als Hanna kwam. En
dat je soms een tijdje op je beurt moest wachten,
dat begrepen ze wel. De samenwerking in een
kleine klankbordgroep rondom dit aandachtspastoraat leidde tot mooie jaarplannen en fijne gesprekken.
Contactgroep en netwerk
Naast het bezoeken van 70-plussers werd Hanna lid van de stuurgroep van het Kgk-netwerk. Samen met Reiny en Ida heeft zij hard gewerkt om dit netwerk op een hoger plan
te tillen en om van de jaarlijkse bijeenkomst van de contactpersonen van alle wijken
weer een succes te maken. Daarnaast ging Hanna meedraaien in de commissie van de
contactgroep, met de organisatie van de Kerstviering, de zomerochtenden en van het
jaarlijkse uitje. Daarin nam ze het voortouw, zonder iemand voor het hoofd te stoten,
doortastend en met warme tact. De kerstbijeenkomst van afgelopen december organiseerde Hanna toch, ook al waren er Coronabeperkingen. De ‘herberg’ was vol, appte ze
blij.
Film op vrijdag
Hanna had ook de opdracht om na te gaan welke behoefte er onder ouderen was aan
nieuwe activiteiten. Zoals ze zelf in Kerk in de Stad schreef: Eigenlijk niet. We leggen
ons liever niet meer vast. Maar iets waar je elkaar ontmoet op een andere manier dan
op zondagmorgen, zou best een leuk idee zijn. ‘Film op Vrijdag’ werd geboren. Goed
doordacht geprogrammeerd, en gezellig georganiseerd, met een vrijdagmiddagborrel na
afloop. En een nagesprek na de film, dat door Hanna met zorgvuldige bewoordingen op
gang gebracht werd. Prikkelende en verrassende voorzetjes. Een groot succes met nu
13

ook deelnemers uit de Ecclesia.
En verder
Ook Hanna is een aantal keren voorgegaan: in dienst over Esther, Oorlog en Bevrijding,
op de startzondag 2021, tweemaal de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Diensten waar we goede herinneringen aan bewaren.

Zegening van Robert Jan en Hanna in de dienst op zondag 16 januari
Naast het predikantschap in de Kogerkerk in Zaandam was Hanna in de periode van
het vacant-zijn bij ons interim-predikant.
Hanna, bedankt!
Dank je wel Hanna, voor je aandacht en liefde speciaal voor onze ouderen; voor het
bevorderen van onderling pastoraat; voor het geduld met ons. Voor jouw luisteren,
meedenken, doorzetten en kijken. En als iemand later vraagt waarom de filmmiddagen
op vrijdag zijn, is het antwoord: dat was de werkdag van Hanna van Dorssen.
Uitnodiging
Voor jullie beiden komt nu een einde aan een jarenlange verbintenis met ons. Wij laten
jullie niet graag gaan, en hopen jullie nog eens te kunnen strikken om bij ons voor te
gaan. Hartelijk dank voor alles en tot gauw!
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Voorbereidingsgroep De Fundamenten
De schrijver
Ramsey Nasr is een veelzijdig en hartstochtelijk kunstenaar. Hij is dichter, essayist,
acteur en regisseur. Hij was Dichter des
Vaderlands, won tweemaal een Louis d’Or
(de belangrijkste toneelprijs van Nederland) en een Gouden Kalf (de belangrijkste
film-/televisieprijs).
Het boek
In het voorjaar 2020 verscheen De fundamenten, een essay dat Ramsey in maart
2020 schreef tijdens en over de eerste lockdown in Nederland. In het essay blikt Ramsey vooruit op een wereld na corona. De
pandemie legt volgens Nasr bloot wat we
lange tijd niet wilden zien: het politieke en
economische systeem heeft de fundamenten van onze samenleving aangetast. Deze
fundamenten zijn kunst, cultuur, zorg en
onderwijs. In een uiterst persoonlijk en tegelijk rationeel betoog ontleedt Nasr de corona- en klimaatcrisis als twee rampen die
wezenlijk met elkaar verbonden zijn. Stap
voor stap bevraagt hij onze gehele westerse
manier van leven. Aan de hand van verschillende kunstenaars houdt Nasr een
pleidooi om onze plek op aarde en ons
idee van geluk radicaal te herzien, niet als
zweverig ideaal, maar puur uit lijfsbehoud.
De voorbereidingsgroep
Je kunt het boek lezen als een boek van een
profeet die oproept om onze manier van
kijken naar onze samenleving radicaal te
veranderen, andere keuzes te maken en de
fundamenten weer in ere te herstellen en te

Anja Scheffer

versterken. Een mooi boek om in een voorbereidingsgroep te lezen en te bespreken
en naast bijbelse profetenboeken te leggen.
Maar een andere insteek is natuurlijk ook
mogelijk. We willen hier de tijd voor nemen en de voorbereidingsgroep in maart
starten. De eerste MAG is op 6 juni. Het is
wel belangrijk dat je het boek gelezen
hebt, als we starten. Je kunt het kopen €
17,99 of als luisterboek (€ 10,00). Je mag
het van me lenen. Het staat ook op Storytel.
Deze serie sluit mooi aan bij de huidige serie Eerlijk(er) delen waarin de klimaat&geloofgroep van zich laat horen.
De diensten
We hopen flink met elkaar te kunnen filosoferen en dan mooie, creatieve diensten
te maken. Ynke Scheffer is de creatief begeleider van deze serie. De diensten zijn
op 12, 19 en 26 juni.
Voor aanmelding of meer informatie: neem
contact met mij op!
Meer inspiratie
Ramsey Nasr laat zich in de media regelmatig
horen:
Zie
Buitenhof:
https://www.youtube.com/watch?v=qLW
Omo7k3Pc;
Bezige Bij podcast 14: https://www.debezigebij.nl/podcasts/
Radio 1: Nooit meer slapen podcast 20 november 2021
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Solidariteitsfonds actief

Reiny van Twillert

We zijn ondanks de Covid pandemie gewoon doorgegaan. We kregen aanvragen binnen
en konden we in 2021 nog volop projecten steunen. Ja, let op met: 10 projecten met
€900,-- en 4 x € 250,- met speciale noodhulp voor corona aanpak. Dit kan alleen door
de continue steun van onze vaste donateurs. Dank dank!
Door gemiste inkomsten i.v.m. corona leek het er even op dat we minder projecten
konden steunen. Maar door nieuwe ideeën en veel creativiteit lijkt het toch weer mogelijk om door te gaan met de hulp. Wat hebben we in de aanbieding: Allerlei leuke cadeautjes gemaakt door de kinderen o.l.v. Loes. Heerlijke jams, sapjes en ingemaakte
vruchten. Handdoeken met jouw of een andere naam erop. Textiele schilderijtjes.
En we vinden het nog steeds zo leuk om te doen. En misschien heb jij ook nog een goed
idee. Bijv. Iets lekkers bakken voor bij de koffie, of maak ook iets moois...wij verkopen
het graag. Jullie zullen ons nog regelmatig tegenkomen met onze producten dus... zorg
dat je altijd een gevulde portemonnee bij je hebt!
Alle beetjes helpen, toch? Nellie Bal
• Textiel schilderijtjes van Nellie Bal te kopen a € 7,50
• Jam en gelei van Albert en Jannie Schalen via Henk-Jan
• Badhanddoek met gewenste naam (geappliqueerd met “Afrikaanse stofjes” ) a
€12,50 of € 15,00: Reiny van Twillert
• Kerstkaarsen speciaal gemaakt door Loes.
• Natuurlijk zijn donateurs van harte welkom.
Op 28 november en 10 december konden we in de
gang en tuinzaal “coronaproof” een mini solidariteitsmarkt houden. Alle producten werden gekocht.
Prachtige schilderijtjes, heerlijke jam en sap en speciale handdoeken. Loes met de KGK-kids verkocht
ook daar haar kerstproducten. Zij gaat daar het hele
jaar mee door. In dit nieuwe jaar hopen we weer
een solidariteitsmarkt te houden. Door de steun van
jullie, krijgen we veel energie om door te gaan.
Solidaire groeten van ons allemaal van het Solidariteitsfonds
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Communicatiecampagne voor kerkdiensten

Anja Scheffer

Dit jaar waren we er tijdig bij om onze kerstdiensten extra onder de aandacht te brengen
via de website en Facebook.
Allereerst hebben we de verschillende voorbereidingsgroepen gevraagd om een promotiefilmpje of leuke foto’s te maken. Iedereen heeft daar gehoor aangegeven en we hadden
daardoor een leuk filmpje van de kerstavonddienst en de muziekdienst van tweede kerstdag. Verder hadden we verschillende foto’s van het oefenen van de kerstmusical.
We hebben de kerstdiensten een prominente plaats op de homepage van de website gegeven en daarbij een link naar de foto’s of het filmpje.
Facebook
Vanaf 1 december heb ik wekelijks meerdere berichten over de kerstdiensten op Facebook geplaatst. Iedere week 2 of 3 verschillende berichten. Alle berichten zijn meerdere
keren langsgekomen. Omdat een bericht op sociale media ongeveer 10% van de geïnteresseerden bereikt, is herhaling alleen maar positief. En als je dan voor elkaar krijgt dat
mensen je bericht gaan delen wordt je bereik steeds groter.
Resultaat?
En heeft al deze inspanning ook wat opgeleverd? Ik heb het aantal livestreams van 2020
en 2021 met elkaar vergeleken en dan hebben we dit jaar meer kijkers op kerstavond en
eerste kerstdag. De dienst van tweede kerstdag is ook goed bekeken. In 2020 was de
TOP2000-dienst een samenwerking van drie kerken. Dat was in 2021 anders. En dan is
76 livestreams geen slecht resultaat.
Drie opmerkingen:
•
Achter één livestream zitten vaak meerdere mensen te kijken.
•
Ik heb in deze vergelijking niet de kijkers opgenomen die de dienst later bekijken.
Dat zijn er op het moment dat ik dit schrijf 202 (eerste kerstdag) of 135 ( kerstavond) of
108 ( tweede kerstdag).
•
Mensen kijken bijna nooit een hele dienst.
Resultaat aan livestreams
24 december
25 december
26 december/
cember

2020
83
82
27de- 94

2021
161
102
76
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Wandelen met de diaconie in de 40-dagen tijd

Anna Verbeek

Wandelen ‘met’ de diaconie in de 40-dagen tijd – doe je mee?
De diaconie nodigt jullie uit om in de 40- Amsterdam oost, vormgegeven door o.a.
dagen-tijd wekelijks een meditatieve wan- ds. Greteke de Vries (Muiderkerk) en Chrisdeling te maken én een diaconaal doel te tien Visch (klimaat&geloofgroep). Op de
steunen. Een bijzondere manier om met el- volgende pagina vind je daarover informakaar te wandelen op weg naar Pasen.
tie. Zo delen we, op weg naar Pasen, met
Het lijkt ons mooi om wekelijks verbonden elkaar dat je voor je plezier en ontspanning
te zijn met elkaar en samen-op-afstand ac- wandelt en dat we tegelijk als geloofsgetief te zijn. Actief door in je eigen tempo te meenschap groeien in verdieping en diawandelen - alleen of met z’n
conale betrokkenheid.
2’en - en daarbij een spirituSamenvattend:
Met elkaar
ele tekst van ons meekrijgen
•
Als je mee wilt doen
om al wandelend te overden- verbonden omdat meld je je aan bij Tineke Buiken. Ook reiken we je een
tenhuis, via diaconie@keizerswe met dezelfde
goed doel aan, waar je na afgrachtkerk.nl. Wandel je
loop van je wandeling een
graag met een maatje? Zet het
tekst op
bijdrage aan kunt overmaken.
bij je aanmelding en we kunpad
gaan.
Met elkaar verbonden – niet
nen je op het spoor van een
omdat we als grote groep samede-wandelaar brengen.
men, maar omdat we met de•
Je ontvangt vervolgens
zelfde tekst op pad gaan. Als
wekelijks op donderdagochje je aanmeldt sturen we je
tend via e-mail een tekst en
vanaf 3 maart op de dondereen goed doel. Het eerste bedag steeds een nieuwe tekst toe waarmee
richt komt donderdag 3 maart; in dat
je een wandeling in/rond het weekend
bericht geven we je ook wat tips over
maakt. Je kiest je eigen route, of wandelt
wandelend mediteren (– zelfs, of juist,
samen met een maatje. En elke keer steun
in de stad…).
je een diaconaal doel dat de KGK-diaconie • We hebben geen uitgezette wandeling
na aan het hart ligt.
– iedereen kiest een eigen route en
Aan het eind van de 40-dagen tijd, op zaloopt in haar of zijn eigen tempo. Ieder
terdag 16 april, lopen we met elkaar – met
mediteert over zijn of haar eigen leven.
gepaste afstand van anderhalve meter.. Ieder dient het diaconale doel van die
de klimaatwandeling die de Raad van Kerweek op eigen wijze.
ken Amsterdam organiseert. Een Amster- • Misschien vind je het leuk om iets over
damse walk of peace rond het thema duurje wandeling en de tekst te delen met
zaamheid, langs diverse initiatieven in
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anderen, door een stukje in de LINK te
zetten bv.
• Op enig moment zullen we inventariseren wie het leuk vindt om gezamenlijk
mee te doen aan de klimaatwandeling
in Amsterdam oost op zaterdag 16 april,
ivm aanmelden.
In het e-mailbericht donderdag 14 april
sturen we je de laatste informatie daarover (hoe laat waar starten, enz.).

Voor wie wil is er op zaterdag 23 april (het
weekend van beloken Pasen) nog een gezamenlijke buurtwandeling: verzamelen in
het Weteringplantsoen waarna we naar de
kerk lopen langs een simpele ‘sociale/diaconale’ route waarmee we de buurt waarin
de Keizersgrachtkerk staat, een beetje leren
kennen.

Klimaatwandeling in Amsterdam-Oost
Loop mee op stille zaterdag: Klimaatwandeling Amsterdam-Oost
Tussen Goede Vrijdag en Paasochtend is
het stil. We treuren over lijden en dood,
stellen onszelf vragen, wachten af, en verlangen ondanks alles naar een nieuw begin. Stille Zaterdag is bij uitstek een dag om
anderen te ontmoeten. Het kan toch niet
waar zijn, dat het leven op onze planeet
ten einde komt? Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Kijk jij ook uit naar hoopvolle
signalen dat dit het einde niet is? Wat doe
jij zelf, voor een goede toekomst van onze
wereld?

De Raad van Kerken Amsterdam organiseert (stille) zaterdag 16 april 2022 een klimaatwandeling door Amsterdam-Oost.
Met deze vreedzame wandeling willen de
meer dan twintig kerken en geloofsgemeenschappen die lid zijn van de Raad
van Kerken hun bezorgdheid tonen over de
aantasting van het leven als gevolg van de
klimaatverandering. Ze voegen zich bij de
internationale oproep van kerkleiders om
in actie te komen: ‘Luister naar de roep van
de aarde!’
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De wandeling vanaf drie verschillende
startpunten voert langs tal van groene en
duurzaamheidsinitiatieven in de Dapperbuurt en de Indische Buurt. De kerken willen hiermee zichzelf en anderen inspireren
en een hart onder de riem steken: ook initiatieven op kleine schaal doen ertoe. De
deelnemers kunnen al wandelend ontdekken wat zij zelf kunnen doen voor een beter klimaat. De mensen achter de deelnemende initiatieven vertellen graag hun inspirerende verhaal! Alle routes eindigen in

Robert Vlaanderen achter het geluid
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de Muiderkerk, waar om 16.00 uur een afsluitende vesper is.
Loop je mee? Zet dan de datum van 16
april alvast in je agenda en geef je op. Dit
kan vanaf 1 maart via https://www.aanmelder.nl/klimaatwandeling Mocht dat niet
lukken, neem dan contact op met Christien
Visch.
Voor meer informatie: stuur een mail naar
klimaatwandeling@gmail.com

Geluid in de kerk

Robert Vlaanderen

Midden jaren ’80 begon het opnemen van cassetterecorder. In 2006 kwam een (twee‘het geluid’ van de kerkdiensten met een dehands) computer (met hulp van Ytzen
cassetterecorder in de buurt van het koor van Osnabrugge) en vond Klaas het wel
en de piano. Later werd er een cassettere- welletjes worden met het geluid. Gelukkig
corder onder de grote spreekstoel ge- kwam al gauw Marijke Dams die de coörplaatst, die toen werd bediend door Gerrit dinatie op zich nam. De groep geluidsmenvan Peursem. Rond 1986/87 wilde Gerrit sen werd toen ook groter met Stefan, Marjo
weer wat anders doen. Paul Vlaanderen van den Haak en Martine. Ytzen zorgde ervroeg of Klaas Groeneveld het geluid wilde voor dat de opnames via de website kwaverzorgen. Klaas moest er
men te beluisteren waren toteen tijdje over denken en in
dat hij ziek werd. Martine heeft
Sinds Corona
1987 besloot Klaas het geluid
dat toen overgenomen.
te gaan verzorgen.
In de eerste coronaweken in
hebben we een
Maar dan moet er wel een ge2020 heeft Jaap Boomsma een
echte beeld- en
luidskast komen! En die
nieuwe geluidscomputer gekwam erachter in de kerk. Er
plaatst, omdat de oude te
geluidwerplek
werd een cassetterecorder inkwetsbaar was geworden.
gezet, apparatuur voor de mi- achter in de kerk.
Door corona is die zomer ook
crofoons en een mengpaneel
de camera gekomen om de
om de microfoons open en
diensten met beeld thuis te
dicht te zetten. Open als er
kunnen volgen en hebben we
iemand sprak en dicht als er
een echte “beeld en geluid”
gezongen werd.
werkplek achter in de kerk geIk (Robert Vlaanderen) vond het eind jaren kregen (met dank aan een heleboel men80 begin jaren 90 wel interessant en ging sen!). Inmiddels is Marijke gestopt en is
bij Klaas op de achterste bank zitten om te onze groep uitgebreid met Henk Scheffer,
kijken. In 1994 vroeg Klaas of ik wilde hel- Gerda Zebeda, Chris Vogelezang en binpen bij het geluid bij de kerstmusical. Na nenkort ook Jouke Kramer. Joost Koedijk en
een inwerkperiode viel ik af en toe in voor Gerrit van Peursem zijn bovendien onze
Klaas, als hij avonddienst had gehad.
technische “mannen” en kunnen ook inDaarna viel ik steeds vaker voor Klaas in.
vallen als dat nodig is. Dus ondertussen is
In 2002 werd de Keizersgrachtkerk ver- de beeld en geluidsgroep aardig uitgebouwd en kwam er nieuwe apparatuur. De breid.
huidige geluidskast maar nog met
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Intrede in de Keizersgrachtkerk (102)

Peter Dillingh

De eerste predikant die intrede deed in de het tekstvers, dat als randschrift staat om
Keizersgrachtkerk was ds. C. van Proosdij, het kerkelijk zegel van uwe Kerk, hetwelk
op 21 juni 1899.
gezet wordt onder elk stuk, dat van uwen
“Bij den Christen in het algemeen, en bij Kerkeraad uitgaat, hetwelk ik ook vond onden Gereformeerden in het bizonder, wor- der den beroepingsbrief, door deze Kerk
den een tweetal eigenschappen aangetrof- aan mij gezonden.”
fen, welke op het eerste gezicht schijnen
met elkander in strijd te
“Het is eene oude gewezen en onmogelijk in
woonte een kerkelijk zeéénen en denzelfden pergel te hebben. De Kerken
soon te kunnen samenwoder Reformatie volgden
nen; doch bij nader inzien
die gewoonte. […] Spreblijkt het, dat beide eigenkend, getuigend is uw zeschappen elkander behoegel, het zegel der aloude
ven en aanvullen en juist
Gereformeerde Kerk van
de harmonie van den perAmsterdam! Het stelt u
soon vormen. Deze twee
immers een staanden
eigenschappen zijn eensleeuw voor, die het anker
deels zwakheid, onvermet zijne voorpooten
kerkzegel Amsterdam
mogen, ja de diepste afhanvasthoudt; en als randkelijkheid; anderdeels taai verzet, onuit- schrift heeft het de woorden: Justus-Utbluschbare
geestdrift,
onbezwijkbare Leo-Confidit. Prov. 28.” Spreuken 28:1b
moed, stoute onafhankelijkheid, de groot- koos ds. Van Proosdij daarom als tekst voor
ste zelfstandigheid.”
zijn intreepreek: “Elk rechtvaardige is moeCornelis van Proosdij (1859-1915), domi- dig, als een jonge leeuw”. “Is de leeuw niet
neeszoon, was geboren in Dordrecht en het zinnebeeld van moed, het anker van
had gestudeerd in Kampen. Hij was predi- rust en veiligheid?”
kant geweest in Stroobos, Hallum, Baarn “Hij is moedig als een jonge leeuw. Bij dit
en Leiden. Op zondagavond 18 juni 1899 beeld, dat de dichter gebruikt om verf en
werd hij bevestigd in de Keizersgrachtkerk. kleur aan zijn woord bij te zetten, hebben
Op woensdagavond 21 juni 1899 deed hij wij niet te denken aan het jong der leeuintrede, ‘voor een zeer talrijke schare’.
wen, aan een leeuwenwelp. Want het
“Nadat ik vrijmoedigheid ontvangen had woord, hier gebruikt, wijst niet op het leeuuwe roeping op te volgen, dacht ik al spoe- wenwelp, maar wel op den jongen leeuw,
dig over een tekst voor deze mijne pre- die alreede op roof uitgaat. Waarschijnlijk
dikatie, totdat ik niet langer behoefde te kent niet één van ons den leeuw anders
denken, want dit tekstvers greep mij aan, dan zooals hij in onze diergaarden, in onze
22

musea van natuurlijke historie of door beschrijvingen en platen zich aan ons vertoont. Toch is die geringe kennis alreede
genoegzaam om ons de juistheid en den
rijkdom van het beeld te doen verstaan.
Hoewel de leeuw niet groot van gestalte is,
maakt zijne verschijning den indruk van
heerschappij, kracht en moed. Hoe forsch
is de kop, hoe breed het voorhoofd, welk
een groot en helder oog,
welke rijke manen,
welk eene kracht in den
klauw, zelfs in zijne
staart is nog gratie.
Geene
slaperigheid,
logheid, stijfheid vindt
ge bij hem, maar lenigheid, vlugheid, kalmte
en moed spreken uit
zijne houding en al
zijne bewegingen. De
rechte weg is de zijne, niet het kronkelende
pad der slang, niet de sluipweg van den tijger. Hij staart zijnen vijand bij voorkeur in
het oog. Geen wild haasten merkt ge bij
hem, maar wel een kalm wachten met vasten blik op het juiste oogenblik. Geene valschheid, geene aarzeling, geene noodelooze wreedheid, geen sluipen, kronkelen,
martelen. Een koning in zijne rust, een koning in zijn zeker afwachten, een koning in
den krachtigen aanval, een koning zelfs in
zijn moorden.”
Aan het slot van zijn intreepreek sprak ds.
Van Proosdij een persoonlijk woord tot de
gemeente: “Mijn laatste woord zij tot u allen, Broeders en Zusters, lidmaten van
deze Kerk, knapen en meisjes, jongelingen
en jongedochters, mannen en vrouwen,
maar in het bizonder tot u, gij oude en

beproefde vromen, die met Jakob de hitte
van den dag en de koude van den nacht
hebt verdragen; gij die grijs van hoofd,
wankelend van gang zijt; gij pelgrims, die
rijk zijt aan bevinding en bijna t'huis; gij,
die in alles vermindert behalve in liefde
voor God Drieëenig en in warmte voor Zijn
volk; gij, wie ik zoo gaarne hoor gewagen
van Gods trouwe en hulpe, duizendmaal
verbeurd, maar ook telkenmale op het gebed genoten, ja zelfs menigmaal
vóórdat gij riept.” Met de
woorden van Paulus aan
de Efeziërs (6:19) vroeg
ds. Van Proosdij: “Bidt
voor mij, opdat mij het
woord gegeven worde in
de opening mijns monds
met vrijmoedigheid, om
de verborgenheid van het
Evangelie bekend te maken.”
In hetzelfde jaar 1899 deden nog twee predikanten intrede in de Keizersgrachtkerk:
op woensdagavond 9 augustus ds. Johannes Cornelis Sikkel; op woensdagavond 27
september dr. Pieter Jans Wijminga – de
grootvader van Han Kok!
Vanaf deze plaats ook een hartelijke gelukwens aan de dominee die op 23 januari
2022 intrede deed in de Keizersgrachtkerk,
Annelies Jans. Net als ds. Van Proosdij is
zij een domineeskind. Haar wieg stond in
Hallum – honderd jaar eerder was ds. Van
Proosdij daar predikant. Zo liep er al lang
een verbindingslijntje tussen haar en de
Keizersgrachtkerk!
Illustratie: portret ds. C. van Proosdij,
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Terugblik voorbereidingsgroep eerlijk(er) delen

Henk Enserink

....berichten van een beginneling
Al op de startzondag werd deze groep door
Fred aangekondigd. Ik dacht meteen: dat
lijkt me wel wat. Al jaren had ik het gevoel
dat er veel onrechtvaardigheid schuilt in
hoe we de zaken geregeld hebben in onze
Westerse wereld. Het kapitalisme werkt
toch als een piramidespel? Wie er vlug bij
is mag zich spekkoper noemen, maar voor
de late instappers resten kruimels of schulden. Ongelijkheid en uitbuiting en uitputting lijken inherent aan onze
manier van leven.

besloten elke meeting met een rondje goed
nieuws te beginnen. Dat vond men in
ruime mate.
Ik wist zelf weinig bij te dragen en dreigde
de moed te verliezen. ‘Maar in de kerk zitten ook veel mensen die nog beginnend
zijn Henk, zeker aan hen moeten we het
duidelijk kunnen maken. En je stelt goede
vragen’. Ik stemde ermee in om dan maar
het lakmoespapiertje te zijn, je carrière in
de hervorming van de wereld
moet ergens beginnen.

Het was een van

Ik wist nooit goed wat te doen
Het was een van de intensiefde intensiefste
met het onbehagen dat ik
ste
voorbereidingsgroepen
voorbereidingsdaarover voelde. Ter voorbewaarin ik gezeten heb, met
reiding lazen we het boekje
groepen waarin ik veel digitale bijeenkomsten.
“genieten van genoeg” van
Hulde aan Fred die het geheel
gezeten heb
Martine Vonk. Deze groep
coördineerde en veel werk
zou me van het onbehagen
heeft verzet. Misschien had
gaan verlossen, of tenminste
het economischer gekund,
wat handvatten aanreiken.
maar ik vind dat we tot drie prachtige dienMooi niet dus, het werd om te beginnen al- sten gekomen zijn.
leen maar erger. De wereld zit ingewikkeld En is mijn onbehagen afgenomen? Dat
in elkaar leerde ik van de overige deelne- weet ik nog niet, maar ik heb een aantal
mers die stuk voor stuk aardig aan de weg gemeenteleden leren kennen in hun ideatimmerden om uitwassen te beteugelen. Ik lisme. Geweldig! Het devies van Martine
voelde me een groentje. Elektrisch rijden Vonk was: begin gewoon met iets waar je
lijkt mooi, maar voor de accu’s is het zeld- het belang van inziet. Desnoods ga je kurk
zame lithium nodig. Je kan kritiek hebben inzamelen of strijd voeren tegen flitsbezorop de komst van een datacentrum, maar gers of tegen onnodige verpakkingen. Het
door je foto’s op al je apparaten en in de mag klein blijven, maar als je er eenmaal
cloud te laten staan maak je zo’n centrum door gegrepen wordt dan...
zelf nodig. Ik werd er wat mismoedig van.
Omdat ook anderen soms treurig werden
van al het (tegenstrijdige) nieuws werd
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Groene blaadjes
Marcel Hetsen
“De voorbereidingsgroep Eerlijk(er) delen
heeft me veel gegeven. Meestal via zoom:
ontwapenend gelach, oprechte boosheid,
aanmoediging om mezelf te laten zien. En
inspiratie (voorbeeld: in ’22 half miljoen
zaailingen weggegeven via meerbomen.nu).”
Lezing Genoeg om te leven
Fred Tuinder
De Klimaat & Geloof-groep
organiseert op dinsdag 1
maart een avond met als
thema ‘Genoeg om te leven’.
Spreker is Paul Schenderling,
mede-oprichter van ‘Genoeg
om te leven’, een organisatie
die mensen wil inspireren en
ondersteunen om eerlijker en
duurzamer te leven. Op de
website www.genoegomteleven.nl staat iets over de doelstelling:

.

delen die we in januari en februari in de
Keizersgrachtkerk gehouden hebben.
Het boek leest als een Follow the Moneydetective en beschrijft helder hoe goede
bedoelingen niet persé goed uitwerken. De
talloze berichten over sociaal onrecht en
ecologische schade bij wereldwijde productie maken soms moedeloos. Is het wel
mogelijk om goede keuzes te maken in
onze economie? De idealistische ondernemer en rozenkweker Johan denkt van wel.
In een spannend verhaal gaat
hij op zoek naar een eerlijke
productiewijze. Op reis in
Ethiopië ontdekt hij dat de
problemen diep zitten en dat
gangbare oplossingen, zoals
fairtrade en circulaire productie, onvoldoende zijn. Van
zijn gesprekspartners leert hij
om de Bijbelse profetieën over
rechtvaardigheid in een nieuw
licht te zien. Hij houdt vol en vindt een begaanbare weg.

Net als jij zien we dat we nog ver van dit
ideaal af staan. En dat het moeilijk is om te
veranderen. Maar we zien ook wat er gebeurt als we samen proberen om liefde en
recht meer te laten stromen. We zien
nieuwe levensvreugden ontstaan, nieuwe
gemeenschappen en nieuwe ideeën voor
een eerlijker economie.

Op 1 maart zal Paul vertellen over de programma’s die ‘Genoeg om te leven’ ontwikkelt. Bijvoorbeeld een database met
eerlijke en duurzame producten of het ondersteunen van lokale groepen, soms binnen kerken, die zich met duurzamer leven
bezighouden.

Ook is Paul medeauteur van het boek ‘Hoe
handel ik eerlijk’. Dit boek was de inspiratie voor de drie diensten over Eerlijk(er)

Voor meer informatie kun je het essay lezen dat in Trouw verscheen januari ’21 met
de titel: Waarom toch altijd streven naar
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groei? Het put de planeet en de mens uit!
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/waarom-toch-altijd-streven-naargroei-het-put-de-planeet-en-de-mensuit~b9ab8891/

De lezing van Paul Schenderling vindt
plaats in de Keizersgrachtkerk op dinsdag
1 maart om 20.00 uur. Je kan je opgeven
met een mailtje naar Fred Tuinder.

Muziekbegeleiders en Creatief begeleiders
Sinds enige tijd heeft elke voorbereidingsgroep een muziekbegeleider die speciale
aandacht heeft voor de muzikale invulling
en uitvoering van de diensten. In het Kerstnummer van KidS schreef Henk Scheffer iets
over de manier waarop muziekbegeleiders
dat doen. Hij maakte toen al melding van de
ruimere taakopvatting van de muziekbegeleiders. In de praktijk van het voorbereiden
van diensten bleek de vormgeving van de
dienst in wat ruimere zin ook vaak een leuke
uitdaging te zijn. Denk daarbij aan het gebruik van beeld, videoclips of andere video’s, de inzet van verhaal- of spelvormen,
beweging en dans en in het algemeen zaken
die met regie te maken hebben. In de periode waarin diensten vooral thuis meegemaakt kregen deze aspecten ineens meer gewicht. Gek genoeg was die vreemde lockdown-periode voor de muziekbegeleiders
een
hele
goede
leerschool.
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Fred Tuinder

Nu alles weer een beetje normaal lijkt te
worden, willen we die opgedane ervaringen
graag vasthouden en daarmee verder werken aan het ontwikkelen van creatieve vormen in de diensten.
Om die reden noemen de muziekbegeleiders zich vanaf nu creatief begeleiders. En
om die taak goed te kunnen uitvoeren, zoeken we versterking met mensen die thuis zijn
op het terrein van beeld, tekst, beweging,
vormgeving, regie en misschien nog iets anders.
Als je denkt dat je hier een goede rol kan
spelen, geef je dan op bij één van de creatief
begeleiders. Of maak gewoon een praatje
om te zien of dit iets voor jou is.
Namens de creatief begeleiders (Anje van
der Heide, Diederick Koornstra, Henk
Scheffer, Ynke Scheffer, Ineke Visser, Wilna
Wierenga), Fred Tuinder

Voorbereidingsgroep ‘ kiesdrempels’
Voortdurend maken wij in ons leven keuzes.
Vaak kleine keuzes, soms grotere en af en
toe keuzes met zeer ingrijpende gevolgen.
Gevolgen voor onszelf, gevolgen voor anderen. Soms positief, soms negatief. Misschien
kun je ook spreken van ‘goede keuzes’ en
‘foute keuzes’.
Wat zijn dat eigenlijk? Wie bepaalt dat? En
wat betekent dat: een foute keuze maken?
Ben je dan ook ‘fout’ als mens?
Hoe maak je eigenlijk keuzes? Wie of wat
speelt mee in je afwegingen? Kies je in vrijheid, vanuit je hart, of laat je je misschien
(mede) leiden door wat anderen ervan zullen vinden?
Welke drempels kom je tegen bij het maken
van keuzes? En hoe ga je daarmee om?

Henk Scheffer

De 4-meilezing van Roxane van Iperen van
vorig jaar zette mij aan het denken over
zulke vragen. Is iemand die heel veel en
goed vrijwilligerswerk voor een vereniging
doet en tegelijk in oorlogstijd zijn ‘burgerplicht’ doet en joodse mede-burgers aangeeft een fout mens? Het intrigeert me en ik
zou me kunnen voorstellen dat hierover interessante gesprekken te voeren zijn en dat
er zeker ook kerkdiensten over gemaakt
kunnen worden.
In mei (15 en 22) gaat dat dan ook gebeuren.
Rond half maart willen we starten met een
voorbereidingsgroep rondom dit onderwerp.
Heb je interesse om mee te doen? Fijn! Meld
je dan bij mij.
Van harte welkom!
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Terugblik Kerstmusical 2021

Jeanette Bokhout

Eind oktober vorig jaar was het weer zover: de repetities van de kerstmusical begonnen! De
musical “De gevallen engel” werd hergebruikt, met diverse aanpassingen. 12 kinderen en 6
begeleiders begonnen weer enthousiast aan dit project. Ted en Janacy en Diederick studeerden het stuk in met de kinderen en pasten het script aan, Ineke zorgde voor de algehele
coördinatie. Diederick verzorgde de muziek en Loes nam alle kostuums en rekwisieten voor
haar rekening, een flinke klus! Ik mocht een nieuwe scene schrijven en een liedje componeren en af en toe ook repeteren. Laura had weer een heel leuk filmpje gemaakt van de
scène met de korfbalwedstrijd.

Wat was het genieten van de kids die zonder veel aansporing losbarstten in spel. Imme zong
de sterren van de hemel, Hugo zette zijn bovengemiddeld acteertalent in, Aser en Tom
waren actief als duo, dj’s en cliniclowns bijvoorbeeld. Raven zong het lied van het apparaat
heel stoer, verpakt in een fantastisch apparatenkostuum. Roemer zorgde daarbij voor de
“Piep!” Mattias kreeg de lachers op zijn hand door uit zijn bed te vallen van schrik toen hij
in zijn oor getoeterd werd door de cliniclowns. (En ook nog tijdens repetities, het was een
wonder dat hij niet onder de blauwe plekken zat.) Thyra rekende zonder aarzelen de Dalton
boeven in als agent. Kai en Javi overtuigden als zwervers in de scène op de dam.
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Lina was een mooie Maria, en baby Anton annex kindje Jezus hield zich goed. Herder Moïs
hield de levendige schaapjes Iris, Kai en Jayvi in toom Dat was tijdens de repetities nog niet
altijd zo makkelijk geweest. “Wat een lastige schapen!” verzuchtte ze toen. Schaap Kai had
desgevraagd al laten weten dat hij een wild schaap was. De kleine Anna die in het publiek
zat was gefascineerd door al die blatende schapen en ging ze van dichtbij bekijken.
We werden in spanning gehouden tot het laatste moment of iedereen zijn tekst wel zou
kennen. Een enkeling vertelde nog in de nacht voor de opvoering flink geoefend te hebben!
En zo kwam het allemaal weer op zijn pootjes terecht.
Door corona konden helaas niet al te veel bezoekers worden ontvangen. Maar wat was
het leuk om zoveel kinderen en hun ouders in de kerk te zien! Al met al was het een mooi
kerstfeest die ochtend van 1e kerstdag.
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Indien onbestelbaar gaarne retour:
Kerk in de Stad
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam

