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De Keizersgrachtkerkgemeente heeft een eigen kas. Hiermee betalen we o.a. onkosten voor 
diensten en diverse activiteiten. Als u een eenmalige gift wilt geven aan de wijkkas kan dat op 
het volgende rekeningnummer: NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente – Kgk. 
 
Wilt u het werk van de diakonie van de Keizersgrachtkerk steunen, gebruik dan de aparte reke-
ning van de diaconie: NL 25 INGB 0000 870727 t.n.v. Diaconie Keizersgrachtkerk Amster-
dam.  
 
De Keizersgrachtkerkgemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Een gift 
aan de PKA kan via: NL 51 INGB 0004605050 t.n.v. Protestantse Gemeente - 11, Amsterdam. 
 
Ook kunt u een donatie doen aan het Solidariteitsfonds op rekeningnummer  
NL 89 ING B0005487357, t.n.v. ‘St. Werkgroepen Keizersgrachtkerk’ Amsterdam, o.v.v. Solida-
riteitsfonds 
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De hartverscheurende situatie in Oekraïne houdt ook de gemoederen in de Keizers-
grachtkerk bezig.  Anna Verbeek vertelt op pagina 20 over de werkzaamheden van de 
diakonie voor de opvang van gevluchte Oekraïners. Met name vluchtelingen uit Oekra-
ine die geen Oekraïens paspoort hebben (bijvoorbeeld Afrikaanse studenten) zitten in 
een penibele situatie omdat ze hier geen recht op opvang hebben. En Annelies Jans 
deelt haar gedachtes over die indrukwekkende foto met al die lege kinderwagens vanaf 
pagina 5.  
 
Gelukkig lijken we die andere crisis, Corona, steeds verder achter ons te laten. Dat is 
ook te lezen in deze KidS. Wellicht kunnen we binnenkort weer brood en beker delen 
met elkaar in de dienst. En er worden weer meer bijeenkomsten georganiseerd. Denk 
bijvoorbeeld aan de gemeentevergadering (pagina 11), een excursie met de Contact-
kring (zie pagina 18) en een inspirerende klimaatwandeling (pagina 24). Kortom, het 
wordt weer een beetje lente!  
 
 
 
 
 

 
 

 
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. 351 verschijnt op zondag 15 mei (kopijdatum woensdag 4 mei) 
KidS nr. 352 verschijnt op zondag 3 juli (kopijdatum woensdag 22 juni) 
 
 
 

Inleveren zondagse mededelingen  
 

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

Van de redactie Henriette Sanders 
 

 Kopij- en verschijningsdata Kerk in de Stad 
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Datum                  Thema                                           Uitleg  
 

14-04-2022 Witte donderdag 19:30 uur Annelies Jans 

15-04-2022 Goede vrijdag 20:00 uur Annelies Jans 

16-04-2022 Stille zaterdag 21:00uur Annelies Jans 

17-04-2022 Pasen Annelies Jans 

24-04-2022 Leven met angst Daan Savert 

01-05-2022 Leven met angst Henk Enserink 

08-05-2022 Wat maakt een verzetsheld Nico Brouwer 

15-05-2022 Kiesdrempel Annelies Jans 

22-05-2022 Kiesdrempel Erik van Halsema 
 
 
 

Predikant    Annelies Jans 

predikant@keizersgrachtkerk.nl, mob. 06 39183639 

werkdagen: ma, di, do, vrij.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kerkdiensten in de komende periode 

Bereikbaarheid pastoraal team 
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Lieve mensen van de Keizergrachtkerk, 
 
In de veelheid van informatie en beelden 
die op ons afkomt, al die afschuwelijke 
beelden die ik niet meer wil zien, kan zien, 
is er één foto die zich toch telkens weer on-
aangekondigd aandient. Als ik in de heer-
lijke lentezon in de speeltuin ben met onze 
dochters. Als ik met kinderwagen en hond 
door het Sloterpark wandel. Als de meisjes 
niet kunnen slapen en ik weer eens slaap-
dronken en licht geërgerd uit bed kruip om 
troostende liedjes te zingen. Deze foto. 
109 kinderwagens in Lviv, Oekraïne. Leeg. 
Leeg. Ze staan symbool voor de kinderen 
die omkwamen in de oorlog. Geen klet-
sende, jengelende, slapende, koekjes 
knoeiende kindjes in die wagens – zoals 
het hoort. Leeg. Ik denk aan de ouders die 

de gevulde wagens zingend voort hadden 
moeten duwen. Hoe onbeschrijfelijk diep 
hun verdriet nu moet zijn. Áls ze er nog 
zijn. Stilletjes geef ik onze meisjes een zo-
veelste knuffel. Veel extra knuffels deze 
weken. 
Als kerk willen we van alles doen voor de 
mensen uit Oekraïne. Tegelijkertijd weten 
we dat er in Amsterdam ook al heel veel 
gebeurt voor de vluchtelingen; dat er God-
zijdank heel veel mensen klaarstaan om te 
helpen. Het is zoeken naar onze rol en mo-
gelijkheden: de diaconie houdt een vinger 
aan de pols. Ik ben heel blij dat we met een 
kaart onze buren in de Russisch Orthodoxe 
Kerk van Amsterdam konden ondersteu-
nen. En dat die kaart uitpuilde met namen 

Lege kinderwagens Annelies Jans 
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van Keizersgrachtkerkers. Hij is met veel 
dankbaarheid ontvangen, weet ik. Een 
klein gebaar: een naam op een kaart. Maar 
achter al die namen: ménsen, verbonden-
heid. Hartverwarmend. 
We gaan op naar Pasen. Bijna is het zover. 
Op het moment van schrijven is de voor-
bereidingsgroep van de Stille Week in volle 
gang. De grote vraag die boven ons hoofd 
hangt: Pasen vieren, het feest van nieuw le-
ven, van opstanding en hoop – hoe dan? 
Hoe moeten de moeders, de vaders, de fa-
milieleden van die 109 mensenkinderen in 
Gods Naam verder? En al die andere hope-
loze mensen op deze wereldbol? Ik weet 

het niet. Ik weet het echt niet. Maar we 
gáán Pasen vieren. Omdat ik ook niet weet 
hoe we zónder dit verhaal verder moeten. 
Omdat we ons aan die Opgestane vast-
klampen. ‘Dan nog, dan nog, klamp ik mij, 
klamp ik mij, vast aan jou, of je wil of niet, 
op ongenade of genade. Ik zal red mij, red 
mij roepen of zoiets als heb mij lief.’ (Oos-
terhuis, VLB, 190). Dat gaan we zingen. 
‘Veel herhalen’, is de instructie in het Ver-
zameld Liedboek. Ja, laten we dat maar 
veel herhalen. Tot we het zelf gaan gelo-
ven... 
 
Met een warme groet, Annelies  
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De wijkraad vroeg de WMD om met een 
advies te komen over de vieringen nu de 
coronamaatregelen achter ons liggen. Dit 
is in onze vergadering van 24 maart be-
sproken en in principe aangenomen. Om 
zo veilig mogelijk te kunnen vieren zal dit 
advies nog wat verder praktisch worden 
uitgewerkt en daarna gepubliceerd. We 
hopen dat vanaf Pasen de mogelijkheid be-
staat om weer brood en beker te kunnen 
delen! 
Begin maart werd er o.l.v. 
Pauline Haakma, Sietske van 
der Hoek en Anje van der 
Heide een cameratraining 
aangeboden voor coördina-
toren, beeld en geluid groep 
en dirigenten; daarvan heb-
ben ongeveer 15 mensen ge-
bruik gemaakt. Het belang-
rijkste is dat je tijd neemt, tijd 
om bij voorbeeld naar de katheder te lopen 
(dat biedt de camera ook tijd om te volgen), 
tijd om te ‘aarden’. 
De WMD heeft ook een calamiteitenplan 
gepresenteerd, en dan met name gericht op 
calamiteiten tijdens de kerkdienst (brand, 
iemand die onwel wordt). Dit bracht ons 
ook bij een ontruimingsplan wat de be-
heergroep zal ‘afstoffen’. 
We hebben weer tijd om nieuws uit de 
groepen met elkaar te delen; ook de 
KGK2030 groep zal in het vervolg hierbij 
vertegenwoordigd zijn.  
Drie van de vier taakgroepen die binnen 
het KGK2030 proces zijn gevormd zijn nu 
bemenst. De taakgroep Creativiteit in Litur-
gie zou nog wel wat (jonge) mensen willen 

verwelkomen. De taakgroep ‘Activiteiten’ 
die nu alleen door de trekker wordt ge-
vormd zal voorlopig activiteiten uit andere 
groepen ondersteunen. Verder hebben we 
als gemeente op 13 maart de intentie uit-
gesproken om ons met elkaar te verbinden 
om op weg te gaan naar een toekomst 
waarin we oude zaken zullen loslaten en 
nieuwe zullen uitproberen. 
Een aantal diakenen was de afgelopen tijd 

voor een groot deel in beslag 
genomen door individuele 
hulpverlening; daarnaast 
wordt er veel overlegd over te 
bieden hulp aan vluchtelingen 
uit Oekraïne. 
Verder was er een groot aantal 
mededelingen zoals:  
- Op 24 april wordt er na 
de dienst een 

gemeentevergadering 
gehouden over onze financiën en 
over de thema’s van volgend jaar 

- Bij de ophaaldag voor het nieuwe 
beleidskader op 9 april zullen 
namens onze wijkgemeente Ada 
Westeneng, Jeanette Bokhout en 
Roos Fountain aanwezig zijn. 

- Van 22 maart t/m 8 april is in de 
Westerkerk de tentoonstelling: 
“Kerken en slavernij” te zien. 

Tenslotte zijn er naar aanleiding van een 
verschil van mening tussen een gemeente-
lid en twee andere gemeenteleden met dit 
gemeentelid vanuit de wijkraad twee ge-
sprekken gevoerd; hiervan is verslag ge-
daan.

Uit de Wijkraad en Moderamen Ineke Visser-Luirink 

 

We hopen dat 

vanaf Pasen de 

mogelijkheid be-

staat om weer 

brood en beker te 

kunnen delen! 
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K G K 2 0 3 0 
Aanjaaggroep KGK2030: Janacy van Duijn Genet, Anje van der Heide, Marjies Rienderhoff, Herman Schalk 

kgk2030@keizersgrachtkerk.nl  

Geluid van tientallen slaginstrumenten, 
geklap en gejoel. Wie op 13 maart over 
de Keizersgracht liep was wellicht wat 
geschrokken. Het was echter geen la-
waai dat uit de kerk opsteeg, maar en-
thousiaste uitingen van instemming met 
de intenties en dromen van KGK 2030. 
Het markeerde de doorstart van het pro-
ces van vernieuwing dat twee jaar gele-
den begonnen is. Het was het naar el-
kaar uitspreken van de intentie om sa-
men de volgende stap te zetten. Naar 
een levende kerk waar iedereen zich 
welkom voelt, waar taal en teken voor 
iedereen verstaanbaar zijn. Waar dat 
precies zal uitkomen weten we niet, 
maar wel dat we het gezamenlijk doen. 
Een intentie, geen bindend contract. Om 
samen onze schouders eronder te zet-
ten. Kijk het moment via YouTube nog 
eens terug.1 

Doe mee 
Wil jij je schouders er ook onder zetten? 
Weet je dan welkom, want deelname 

aan een van de vier taakgroepen is nog 
altijd mogelijk! In het bijzonder zijn wij 
op zoek naar een ‘spin in het web’ (lie-
ver nog: twee spinnen). Lees de oproep 
hieronder! En kijk nog eens naar de uit-
dagende vragen in de vorige KidS. We 
hebben jouw antwoorden nodig! 

Voortgang 
Inmiddels zijn de taakgroepen aan de 
slag. Daarover in de volgende nummers 
meer, maar we kunnen al wel melden 
dat er een aparte, speciale bijeenkomst 
zal komen om gemeentebreed te praten 
over betekenis en vorm van de viering in 
de kerkdiensten. Ook staat zo’n bijeen-
komst over taalgebruik in de diensten op 
de rol. En waarschijnlijk volgen er nog 
meer over specifieke, afgebakende on-
derwerpen. Op die manier willen we 
mensen bij de voortgang betrekken en in 
de gelegenheid stellen hun ideeën in te 
brengen zonder dat ze meteen een taak 
op zich nemen. 

 
1 https://youtu.be/nF4Rg9xUM34?t=3724  

KGK 2030 De voortgang 
 

 

de voortgang 
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Gezocht! 
Voor de taakgroep Activiteiten zijn we op zoek naar een (of meer): 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Heb jij goed door wat er voor en door gemeenteleden allemaal georganiseerd wordt 
in de KGK? Of kan jij dat goed op het spoor komen?  

• Kan jij mensen aansporen hun activiteiten aantrekkelijk te verwoorden? Of het 
wellicht zelf voor hen doen?  

• Kan jij een scala aan activiteiten overzichtelijk en aantrekkelijk weergeven?  
Kortom: ben je een spin in het web van activiteiten?  
 

Dan zoeken we jou! 
 

Om de activiteiten binnen de KGK te bundelen en zodat de zichtbaarheid ervan binnen 
en buiten de kerk vergroot wordt. Jij zorgt ervoor dat de verschillende activiteiten die 
nu al georganiseerd worden niet onopgemerkt blijven. Dit kan bijvoorbeeld door mid-
del van een fysiek en online prikbord zodat iedereen elkaar ook buiten de zondag mak-
kelijker kan ontmoeten. Interesse in deze positie? Stuur een kort bericht naar 
kgk2030@keizersgrachtkerk.nl. 
*Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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Wij – als gemeente van de Keizersgracht-
kerk - kunnen opgelucht ademhalen als we 
naar de financiële bijdragen van de ge-
meenteleden en van de vrienden van de  
Keizersgrachtkerk in 2021 kijken.  
 
Begroot was € 118.000. De opbrengst is € 
130.800. Een prachtig resultaat.  
 
Het betreft de opbrengst van de Actie Kerk-
balans, van de wijkkas en van de collectes 
voor de kerk (de 2e en 3e collectes die ten 
goede komen aan onze eigen gemeente).  
 
Alle gevers hartelijk dank! 
 
“Opgelucht”, want de tweede inkomsten-
bron, de opbrengst van de verhuur en 

catering, had net als in 2020 vorig jaar te 
lijden onder beperkingen als gevolg van de 
pandemie. En als zoveel kerken kan onze 
gemeente het zich niet veroorloven om 
zonder een 2e bron van inkomsten “kerk in 
de stad” te blijven.  
Begroot was ruim € 92.000. En de (voorlo-
pige) opbrengst kwam uit op € 78.000. In 
de begroting was al rekening gehouden 
met een lagere omzet in de eerste helft van 
2021. Dat zagen we al aankomen.  
De verhuur deed het in 2021 niet echt 
slecht. Met name de opbrengst van de ca-
tering was een stuk lager dan we gehoopt 
hadden (begroot € 25.000, realisatie € 
11.700). En die uitkomst strookt met de si-
tuatie in de horeca.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de penningmeester  Frits van den Boomgaard  
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Nieuwe thema's voor diensten (voor kerkelijk jaar 2023)  
 
De thema's voor de kerkdiensten in de Kei-
zersgrachtkerk worden traditiegetrouw 
door gemeenteleden aangedragen. Voor-
beelden van thema's uit de afgelopen 
tijd: Songs in the key of life, Eerlijk(er)de-
len, Wie is je naaste? Stil staan en gaan en 
Lichte wanorde. Heb je een goed idee voor 
een serie diensten? Lever dit idee dan goed 
gemotiveerd uiterlijk 17 april in bij de 

Werkgroep Morgendiensten (wmd@kei-
zersgrachtkerk.nl). Hiervoor is gemaks-
halve een formulier in het KG-krantje te 
vinden. Meer informatie over de wijze van 
voorbereiden en het jaarrooster is te vinden 
op de website: www.keizersgracht-
kerk.nl/kerkdiensten/achtergrondinforma-
tie 

 
 
 

Gemeentevergadering op zondag 24 april van 12.15-13.45 uur 
 
Zondag 24 april is de jaar-
lijkse gemeentevergadering, ditmaal weer 
in de tuinzaal! De mogelijke thema's van 
diensten voor seizoen 2023 worden 
besproken en ook praat de wijkraad ons bij 
over de financiële cijfers over 2021 en de 
begroting 2022. We starten 
de vergadering om 12.15 uur met de 
presentatie van de wijkraad, daarna volgt 
een bespreking over mogelijke en 

ingediende thema's in verschillende 
groepen en met een centrale 
terugkoppeling en "stemming". 
De vergadering duurt tot ongeveer 13.45 
uur. Meer informatie bij Frits van den 
Boomgaard: 
(penningmeester@keizersgrachtkerk.nl), 
Reina Steenwijk en Martine Koedijk 
(Werkgoep Morgendiensten,  
wmd@keizersgrachtkerk.nl). 

 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe thema’s voor diensten 
 

Martine Koedijk 

Gemeentevergadering 
 

Martine Koedijk 
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Van maart tot en met juni 2022 hangen in 
de Tuinzaal werken van Marlies Meerman. 
Hieronder stelt ze zichzelf voor. 
 
“Ik ben geboren in 1949 en van jongs af 
aan gaat mijn hart uit naar muziek, dans, 
schilderen en schrijven. Van een professi-
onele opleiding in een van die richtingen 
kwam het niet. 
Mijn werkzame leven vulde zich met moe-
der- zijn van drie dochters, werken met 
kinderen in het club- en buurthuiswerk, 
onderwijs aan jongeren in het vmbo en als 
spiritueel therapeute en coach. 
 
Veel gezien en veel meegemaakt. Ik kreeg 
overal beelden bij. Beelden die verhelder-
den, verwarden, confronteerden, die om 

antwoorden of letterlijk verbeelding vroe-
gen, maar waar geen ruimte voor was. 
Gedurende mijn hele leven heb ik af en 
aan cursussen op creatief vlak gevolgd: te-
kenen, schilderen, schrijven, dichten, 
stemexpressie, dans- en beweging, wan-
delcoaching, sjamanisme. 
 
Ik had ze broodnodig, om op de been te 
blijven, om mijn werk op andere terreinen 
met hart en ziel te doen en vol te houden. 
Inmiddels heb ik de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikt en in 2018 had ik wéér 
lucht nodig. Had veel te behappen gekre-
gen wat om verheldering en verwerking 
vroeg.   
Ben bij Bert Janssen in Amsterdam terecht 
gekomen en bij hem aan de slag gegaan. 
Nu niet meer voor even. Voor mij werd een 

Kunst in de kerk  
 

Bert Janssen  
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nog niet-geleefd leven geraakt. En heb ik 
de keus gemaakt om nu professioneel vorm 
te geven aan wat er in mijn hart en handen 
leeft. 
Wat te zien is op de expositie is hier een 
proeve van. 
De materialen zijn vooral verf en papier, al 
of niet aangevuld met krijt, inkt, olieverf, 
houtskool, zand, aarde, klei en textiel.  
 
Helend werk 
Voor mij is het werk helend omdat het me 
bij mezelf (terug) brengt. De beelden op 
mijn schilderijen en kaarten wonen in mijn 
hart. Uit mijn handen ontstaan landschap-
pen, zeeën, luchten, vogels, vlinders, bloe-
men en vissen. Zo komt er weer balans tus-
sen de buitenwereld en mijzelf. 
Ze zijn het wel en tegelijk ook niet. De he-
ling zit in wat ik er voor mijzelf van maak, 
wat ik zie, wat ik nodig heb, waar ik van 

hou, wat ik uit wil drukken en hoe, waar-
mee ik me (weer) verbind, welke vragen ik 
aan mezelf stel en hoe de antwoorden al in 
mezelf blijken te zitten. De woorden die bij 
de meeste schilderijen in me opkomen 
brengen me naar die antwoorden toe. 
Een bezoekster op het landelijk atelier 
weekend noemde de beelden 'inverdwijn-
taferelen'.  
Wat zie of ervaar jij? Is het op de een of 
andere wijze ook helend voor jou?  
 
Ik waardeer het zeer als je jouw ervaring 
wilt delen in het gastenboek. Of op mijn 
website www.helendwerk.exto.nl  
Voor mijn prentenboeken kun je terecht op 
www.moedervogel.nl”  
Voor informatie en prijzen:   
Bert Janssen  
Agnes Vlaanderen-Jansen 
Fieke Tuinder 
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Nu Robert Jan echt is vertrokken, zijn we 
als jongerengroep op onszelf aangewezen 
als het gaat om de organisatie van de jon-
gerengroep. Zoals u een tijdje geleden kon 
lezen in de KidS, zijn we onder leiding van 
Ynke begonnen met nadenken over hoe we 
dit willen gaan doen. 12 februari zijn we 
weer samengekomen en hebben we ver-
schillende praktische dingen afgesproken. 
Iets wat we belangrijk vinden is dat u, de 
gemeente, ons makkelijker kan vinden en 
kan meekrijgen wat wij zoal doen. Als eer-
ste stap hebben we een oude In-
stagrampagina nieuw leven ingeblazen, u 
kunt ons vinden onder ‘@kgk.jongeren’. 
Naast Instagram hebben we ook een Face-
bookpagina aangemaakt. Hier kunt u ons 
vinden onder de naam ‘KGK jongeren’. 
Ook gaan we over elke keer dat we samen-
komen een stukje schrijven voor in de 
KidS. Voor de mensen van binnen en bui-
ten de gemeente die om welke redenen 

dan ook contact met ons willen opzoeken, 
hebben we het volgende mailadres laten 
aanmaken: jongeren@keizersgracht-
kerk.nl. Heeft u een opmerking, vraag of 
verzoek voor de jongerengroep? Schroom 
niet en stuur ons vooral een mailtje! 
Naast vergaderen en organiseren hebben 
we de afgelopen periode ook leuke dingen 
gedaan! We hebben afgesproken dat we el-
kaar elke laatste zaterdag van de maand 
ontmoeten en de eerste keer dat we dat de-
den, was 26 februari. Deze keer hadden 
we Annelies uitgenodigd zodat wij haar (en 
zij ons) beter konden leren kennen. We 
hebben heel gezellig samen gegeten en ge-
kletst.  
Op 6 maart zijn we met een paar van ons 
naar de intrede dienst gegaan van Robert 
Jan in de kerk van de Baptistengemeente 
Silo in Utrecht. Dit was een bijzondere er-
varing. We hebben, uiteraard met enige ja-
loezie, kunnen zien hoe Robert Jan met 

Jongeren@keizersgrachtkerk Mirjam Koedijk  
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open armen werd verwelkomd in die ge-
meenschap. Het was bijzonder om een 
dienst mee te maken van een kerk binnen 
een andere stroming en we hebben ons 
verwonderd over zowel de verschillen als 
de gelijkenissen (Silo heeft wel drie ca-
mera’s om de dienst live mee uit te zen-
den!). De mensen van de Silo waren zeer 
gastvrij en we weten zeker dat Robert Jan 
daar op een goede plek zit.  

Op 11 maart zijn we met een klein groepje 
samengekomen om te vergaderen in (en 
over) de Friendship, maar daar komt later 
meer over! 
De eerstvolgende keer dat we elkaar weer 
zien is zaterdag 26 maart, dat is dus al ge-
weest op het moment dat u dit leest. Het 
was vast gezellig!  
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In de week voor Pasen, op maandagavond 
12 april 1897 was het feest in de Keizers-
grachtkerk. Het nieuwe orgel werd in ge-
bruik genomen. Ds. Pieter van Son leidde 
de samenkomst. “Naar aanleiding van 
Psalm 150 sprak Ds. Van Son een toepas-
selijk woord. Ook Prof. F.L. Rutgers [de 
overgrootvader van Juut Goede] hield een 
korte rede voor de talrijk opgekomen 
schare.” Het orgel werd bespeeld door Jan 
Willem Barend Koelman, organist van de 
Koepelkerk (Leidse Bosje), en George 
Pruijser jr., organist van de Zuiderkerk. 
“Gezongen werd Ps. 100, Ps. 33:2, Ps. 
150:1 en 2, Ps. 98:2 en Ps. 81:1 en 2. Na-
dat Ds. Van Son eerst in algemeene trekken 
de geschiedenis had geschetst van het 

orgelspel in de kerk, werd in het kort op de 
geschiedenis van dit orgel gewezen en ver-
schillende personen dank gezegd die aan 
de tot stand brenging van dit orgel hebben 
meegewerkt. Ook aan den bekwamen or-
gelmaker, den Heer D.G. Steenkuijl, bij het 
orgellievend publiek niet onbekend, werd 
hulde gebracht voor de kracht, schoonheid 
en welluidendheid, die hij het instrument 
had weten te geven. Vooral in Ps. 98:2, ge-
speeld door den Heer Koelman, organist 
der Koepelkerk, kwam duidelijk uit wat het 
orgel in kracht vermocht en in schoonheid 
van toon kon praesteeren.” Aldus het ver-
slag van de ingebruikneming in Het Orgel 
van mei 1897. 

De Keizersgrachtkerk en haar orgel (103) 
 

Peter Dillingh 
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Ook de commissie voor de fondsenwer-
ving kon tevreden zijn: “Nog nimmer wa-
ren wij in de gelegenheid zooveel ingeko-
men gelden te verantwoorden als thans. De 
collecte, gehouden bij de ingebruikneming 
van het nieuwe orgel, heeft ons in staat ge-
steld, melding te maken van eene belang-
rijke aanwinst. Behalve een Bankbillet van 
f 40 voor het orgel, van iemand die onbe-
kend wenscht te blijven, ontvingen wij uit 
den rondgang in het kerkgebouw 
f 144,77½, terwijl de inzameling aan de 
uitgangen opleverde de som van f 47.” 
Toen de Keizersgrachtkerk op 
4 november 1888 in gebruik 
genomen werd, was er geen 
geld meer voor een orgel. Dus 
werd er een commissie inge-
steld: de Commissie voor een 
Orgel en een Zilveren Avond-
maalsstel in de Keizersgracht-
kerk. Dat zilveren avond-
maalsstel kon al in december 
1890 worden aangeschaft. De 
psalmen moesten voorlopig 
worden begeleid op een sera-
fine-orgel, een kerkharmonium.  
Het serafine-orgel werd in april 1891 ver-
vangen door een klein pijporgel. Dit instru-
ment had eerder dienst gedaan als hulpor-
gel in de Funenkerk aan de Zeeburger-
straat. De fondsenwerving ging door: “Ver-
gete de gemeente echter niet, dat dit Orgel 
nog maar als nood-hulp dienst doet en al-
leen door tegemoetkoming van den Orgel-
maker voor bepaalden tijd in huur is afge-
staan.” 
In de zomer van 1891 liet de commissie 
spaarbusjes maken voor het orgel. Er werd 
ook een Stuiversvereeniging tot afbetaling 

van het Nieuwe Orgel in de Keizersgracht-
kerk opgericht. Wekelijks haalden de broe-
ders C. de Visser, H. Broekman en H. van 
Lubeck de bijdragen op.  
Op 1 maart 1897 begonnen de werkzaam-
heden voor de plaatsing van het nieuwe or-
gel in de kerk. “Het zal, een kunststuk van 
uitwendigen zoowel als inwendigen bouw, 
voorzeker den bekwamen bouwmeester 
eer aandoen, en de gemeente zal hare te-
vredenheid niet beter kunnen betoonen, 
dan door het zoo spoedig mogelijk te hel-
pen afbetalen.” 

In de 15-delige encyclopedie 
“Het historische orgel in Ne-
derland” zijn alle orgels tot 
1914 worden gedocumen-
teerd, beschreven en afge-
beeld. In deel 13, dat de peri-
ode 1894-1901 beslaat, 
schreef Jan Jongepier over het 
orgelfront in de Keizers-
grachtkerk: “Een front dat 
zich op het eerste gezicht op 
een onopvallende manier 
presenteert in de ruim beme-

ten kerk. Bij nadere beschouwing blijkt 
echter dat aan dit in wezen eenvoudige 
front veel aandacht is besteed.” Naar aan-
leiding van de jongste restauratie voegde 
hij daaraan toe: “Het is opmerkelijk hoe 
het omhoogstrevend karakter van dit front 
is teruggewonnen door de reconstructie 
van de overlengtes van de pijpen in de to-
rens. Ineens is er meer dynamiek, en wordt 
gelukkig beseft dat de bovenlijsten van de 
torens door hun geringe massa er gewoon 
niet op berekend zijn om als klassieke kap-
pen te dienen. Dat dit besef weer herwon-
nen is, mag als een vrucht van de recente 

 

 

Op het orgel 

rustte bij de inge-

bruikneming nog 

een schuld van 

2000 gulden. 
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verdieping van kennis omtrent de 19de-
eeuwse architectuur en vormentaal wor-
den gezien.” 
Bij de ingebruikneming van het orgel werd 
dan ook allereerst “een woord van lof ge-
wijd aan de nagedachtenis van wijlen den 
Heer G.B. Salm, Architect der Keizers-
grachtkerk en ontwerper van de fraaie 
teekening van het orgel, geheel in overeen-
stemming met den stijl der kerk”. Hij was 
een week eerder gestorven – onverwacht, 
want zo wist De Telegraaf, “een paar dagen 
geleden liep de krasse man nog zonder 
overjas op straat.” 

Op het orgel rustte bij de ingebruikneming 
nog een schuld van 2000 gulden, dus de 
fondsenwerving moest met kracht worden 
voortgezet. Zo verkocht J.B. Reijndorp aan 
de Martelaarsgracht een ‘photographie in 
salonformaat’ (pakweg A4) van het orgel, 
voor twee gulden per stuk, ten bate van de 
afbetaling. Wie heeft die foto nog? En voor 
zo’n spaarbusje uit 1891 houd ik me natuur-
lijk ook aanbevolen! 
 
Illustratie: 
Het orgel in de tijd dat de organist nog 
schuilging achter een gordijntje (foto: G. 
Meyster, Orgeldatabase www.orgbase.nl). 

 
 
 
 
 

Na 3 jaar kunnen we dit jaar gelukkig weer als Contactkring een excursie organiseren. 
Donderdag 9 juni gaan we met de groengrijsbus naar het Singermuseum in Laren. 
 
Verdere informatie komt via het KgKrantje en posters, hou deze dus in de gaten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excusie Contactkring, save the date! 
 

Agnes Vlaanderen-Jansen 
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Steun Oekraïense vluchtelingen in Moldavië  

We hangen op Koningsdag een groot span-
doek met het opschrift "Nette toilet-
ten" voor de kerk. Zoals elk jaar willen we 
deze traditie in stand houden. Deze keer 
was het goede doel snel gevonden: De op-
brengst  is voor een project in Moldavië 
waar vluchtelingen uit Oekraïne opgevan-
gen worden. We 
willen de bezoekers 
wijzen op deze ac-
tie en we hopen dat 
mensen hun steun 
gaan geven. 
 
We voelen ons 
machteloos. We 
willen vanuit de kerk iets concreets doen. 
De kerk is een mooie plek om machteloos-
heid te delen en te hopen op of te bidden 
voor vrede. Daarom willen we dit jaar niet 
alleen de toiletten, maar ook de kerkzaal 
openstellen.  
Mensen zijn welkom om een kaarsje te 
branden, voor een kopje thee of koffie of 
voor een luisterend oor. Misschien komen 
er bezoekers gewoon even naar binnen om 
tot rust te komen. 
 

Het zou mooi zijn als er ook muziek ge-
maakt wordt!  
We maken een flyer met informatie over 
het kerkgebouw en over de kgk-gemeente. 
Ook in de kerkzaal zal er informatie zijn 
over het project voor vluchtelingen in Mol-
davië. 

We zorgen dat er, 
naast mensen die de 
weg wijzen naar de 
toiletten, steeds twee 
mensen aanwezig 
zijn in de kerkzaal, 
voor een gesprek of 
voor informatie.  
  

We vragen van jullie om de handen in el-
kaar te slaan om het machteloze gevoel om 
te zetten in een gebaar. 

• Plannen om bezoekers te ontvangen 
met muziek of wat te eten? Graag! 

• Heb je mooie suggesties? Kom 
ermee! 

Wij zijn heel benieuwd naar jullie reacties.  
 
Tineke Buitenhuis/Anna Verbeek, diaco-
nie@keizersgrachtkerk.nl 
Reiny van Twillert/ Simon Bal, solidariteits-
fonds 

   
 
 
 

 

Keizersgrachtkerk opent deuren op Koningsdag 
 

Reiny van Twillert 
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De afgelopen maand had de diaconie de 
handen behoorlijk vol! Veel aandacht en 
energie ging naar de hulp aan Alfredo van 
Walbeeck. Alfredo belde op een vrijdag 
onze koster met een hulpvraag om eten te 
brengen voor hem en zijn broer Reynaldo 
(de mannen woonden samen in een appar-
tement in Buitenveldert). Henk Jan heeft 
dezelfde dag nog eten kunnen brengen. 
Twee dagen later is Reynaldo overleden. 
De diaconie heeft, met heel veel hulp van 
Henk Jan, in deze bijzondere situatie de 
nodige actie onder-
nomen.  Alfredo 
kon niet meer thuis 
blijven wonen. Met 
heel veel inzet, 
overleg met huisart-
sen en voortdu-
rende alertheid van 
Marjolijn heeft Al-
fredo inmiddels een 
plek in een zorginstelling in Amstelveen. 
De diaconie besloot om ook de uitvaart 
van Reynaldo te organiseren. Het was fijn 
dat Toos Beentjes, de pastoraal werker van 
Casa Migrantes, de voorganger wilde zijn, 
want Alfredo had nadrukkelijk de wens uit-
gesproken dat de uitvaart zou worden ver-
zorgd door de Spaanstalige RK-parochie in 
Amsterdam.  
Ruim 30 mensen van de Keizersgrachtkerk 
waren naar de begrafenis op St. Barbara ge-
komen. Dat was echt hartverwarmend! 
Veel dank aan Henk Jan voor zijn enorme 
inzet, en ook aan Jan van Duijn en Fred 
Tuinder die de diaconie hebben geholpen. 

Met elkaar hebben we echt iets kunnen be-
tekenen voor Alfredo. De begrafenis was 
bepaald een klassiek werk van barmhartig-
heid. 
 
Daarnaast zijn we druk bezig geweest met 
de actie om ‘samen én apart’ te wandelen 
in de 40 dagen tijd. Het is een plezier om 
mooie meditatieve teksten te zoeken en de 
wandelaars wekelijks op pad te sturen. De 
eerste twee weken hebben we de wande-
laars gevraagd geld te doneren voor Oekra-

iense vluchtelingen. 
Voor de derde week 
kozen we het We-
reldhuis als diaco-
naal doel, de 4e week 
het Jeannette No-
elhuis. 
Natuurlijk gaat er nu 
heel veel aandacht 
en hulp naar vluchte-

lingen uit Oekraïne. Maar in Nederland 
krijgen lang niet alle vluchtelingen zo’n 
‘VIP-behandeling’ (Babah Tarawally in 
Trouw 17-3). Als Keizersgrachtkerk zetten 
we ons al jaren in voor de vluchtelingen 
die niet zo'n warm onthaal krijgen, en m.n. 
voor de ongedocumenteerden. Daarom 
dus het Wereldhuis en het Jeanette No-
elhuis in de 40-dagen tijd-actie! 
 
Het Wereldhuis is weer terugverhuisd naar 
de Nieuwe Herengracht (na vanwege co-
rona aan periode in het voormalig Gasthuis 
(WG-terrein) te hebben gebivakkeerd). Het 
is dagelijks geopend en sinds kort ook in 

Bericht van de Diaconie 
 

Anna Verbeek 
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het weekend. Al voor €25,- per jaar kun je 
Vriend van het Wereldhuis zijn. Je komt 
dan op de maillijst voor een maandelijkse 
nieuwsbrief en wordt regelmatig uitgeno-
digd voor maaltijden en ontmoetingen. Op 
https://www.wereldhuis.org vind je het for-
mulier waarmee je je kunt aanmelden als 
vriend. Als KGK-diaconie bevelen we dit 
van harte bij je aan! 
Ook uit Oekraïne vluchten mensen die 
geen recht hebben op onder-
dak in Nederland omdat ze 
geen Oekraïens paspoort heb-
ben. Vaak zijn het Afrikaanse 
studenten. Verschillende van 
hen hebben al contact opge-
nomen met het Wereldhuis. 
De diaconie onderhoudt con-
tact met de Protestantse Dia-
conie en de PKA over moge-
lijkheden voor hulp aan Oe-
kraïense vluchtelingen. Het 
Rode Kruis adviseert ons als 
kerken ‘nog even af te wach-
ten’, nu er vanuit de hele stad 
zoveel hulp en bereidwillig-
heid is. Naar verwachting zal mettertijd de 
belangstelling en aandacht wegebben en 
niet meer toereikend zijn voor de grote 

aantallen vluchtelingen die er dan in Am-
sterdam zullen zijn. Protestantse en Lu-
therse Diaconie bereiden zich voor om op 
termijn van 2-3 maanden in kerken en dia-
conale plekken onze deuren open te stel-
len voor ontmoeting, verbinding en maal-
tijden. 
Er is ook contact gebleven met de Russisch 
Orthodoxe Kerk. De kaart met heel veel 
namen van kerkgangers die de Keizers-

grachtkerk als steunbetuiging 
aanreikte bij één van de pries-
ters, is bijzonder gewaar-
deerd. De ROK vangt al veel 
Oekraïense vluchtelingen op 
en werkt daarbij samen met de 
Noorderkerk. 
Tenslotte, op onze oproep om 
een penningmeester voor de 
diaconie hebben gelukkig ver-
schillende mensen gerea-
geerd. We zijn met hen in ge-
sprek over de bijzonderheden 
van de diaconie-financiën. 
Overigens zoeken we meer 
dan alleen een penningmees-

ter! Als diakenen hebben we een mooi 
breed palet aan activiteiten, dus: doe mee! 
De diaconie is broodnodig!
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 “Wat leuk, dat dat op de website staat. Dat 
wist ik helemaal niet. Ik kom eigenlijk 
nooit op de website.” In de loop van de tijd 
ik heb dergelijke opmerkingen regelmatig 
gehoord. Als webmaster van die website 
spits ik dan natuurlijk mijn oren. Huh? Mijn 
eerste reactie is: jammer! Maar mijn 
tweede reactie is natuurlijk relevanter: hoe 
kan het dat een Kgk-er nooit op de Kgk-
website kijkt? Wat doe ik verkeerd? Wat 
doen WE verkeerd? En hoe kan het dan be-
ter? 
Daar is inmiddels al aardig 
wat over gefilosofeerd en aan 
verschillende mensen advies 
over gevraagd. Het resultaat is 
dat er mooie en redelijk con-
crete plannen zijn om de web-
site zowel inhoudelijk als qua 
vormgeving op de schop te 
nemen. En met die plannen 
ben ik aan de slag gegaan. 
Stukje bij beetje verandert de 
website, al zal het velen misschien nauwe-
lijks opvallen, doordat het stapsgewijs ge-
beurt. 
 
Eén van de zaken die (zullen) wijzigen, is 
het gebruik van een afgeschermd gedeelte 
(‘mijn kgk’), waarvoor ingelogd moet wor-
den en waarop ‘interne informatie’ te vin-
den zal zijn: informatie die niet bedoeld is 
voor de hele ‘buitenwereld’, maar die voor 
Kgk-ers handig of interessant kan zijn en 
waarvan het wel handig is als het overzich-
telijk bij elkaar staat. Zo staat hier al enige 
tijd, voor diegenen die ingelogd zijn, 

uitgebreide informatie over het KGK2030-
traject en zijn hier ook de resultaten daar-
van te vinden. Hier kan bovendien maat-
werk geleverd worden: het zou bijvoor-
beeld kunnen dat bepaalde informatie al-
leen bedoeld is voor wijkraadsleden, ter-
wijl andere informatie wellicht alleen voor 
liturgie-typers relevant is. 
 
Om van ‘mijn Kgk’ gebruik te kunnen ma-
ken, kunnen Kgk-leden op de website in-

loggen via het inlogformulier 
(mijn kgk > log in/uit). Als je 
nog niet als gebruiker geregi-
streerd bent, klik je op die in-
logpagina op registreren om 
een gebruikersaccount aan te 
maken. Daarna zul je even 
moeten wachten tot je regi-
stratie is goedgekeurd (ja ja, ik 
doe mijn best), maar daarna 
gaat er een nieuwe wereld 
voor je open. 

Het wordt alsmaar mooier, toch? 
 
En, o ja: uw webmaster houdt zich altijd 
aanbevolen voor tips (webmaster@keizers-
grachtkerk.nl), al kan ik natuurlijk niet be-
loven dat hij er daadwerkelijk iets mee zal 
doen "#$% 
En, o ja: als je (alleen of met een groep 
waar je deel van uitmaakt) iets gaat doen 
wat interessant is voor andere Kgk-ers, laat 
het dan ook aan de webmaster weten, want 
dat kan natuurlijk mooi op de website ge-
publiceerd worden. Met een beetje mazzel 
kom je gewoon door de censuur. 

Mijn Kgk  Henk Scheffer 
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In onze kerkdiensten gebruiken we tegen-
woordig standaard het computerpro-
gramma PowerPoint om beelden, teksten 
en filmpjes te tonen. Ik heb met enkele 
mensen de afspraak staan dat ik hen het 
een en ander zou leren over PowerPoint. 
En als ik dat nou toch ga doen, zou ik dat 
net zo makkelijk voor meer mensen kun-
nen doen. Want misschien zijn er wel meer 
mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Zo 
zou het bijvoorbeeld heel goed kunnen dat 
voorbereidingsgroepen zelf een Power-
Point-presentatie maken die in de dienst 
gebruikt kan worden. Verschillende voor-
bereidingsgroepen doen dat ook al. 
Daarom wil ik inventariseren of er belang-
stelling voor is. En als er daadwerkelijk in-
teresse is, zou ik op een avond (of eventu-
eel een keer op een zaterdag) een 

PowerPoint-training geven in de kerk, waar 
ik laat zien hoe PowerPoint werkt, een aan-
tal handige functies voor het maken van 
een PP-presentatie demonstreer en hierin 
ook zaken meeneem waar je rekening mee 
moet houden als je een presentatie maakt.  
Als een aantal mensen dan zelf een laptop 
met PowerPoint meeneemt, kunnen we ter 
plekke, bijvoorbeeld in tweetallen, zelf oe-
fenen met PowerPoint. 
Als je dus interesse hebt om erbij te zijn, 
laat het mij dan weten. Geef ook door of je 
de mogelijkheid hebt om zelf een laptop 
mee te nemen en of je voorkeur hebt voor 
een avond of een dagdeel op zaterdag. Laat 
het mij weten. Ik ben benieuwd. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PowerPoint-training Henk Scheffer 
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Tussen Goede Vrijdag en Paasochtend is het 
stil. We treuren over lijden en dood, stellen 
onszelf vragen, wachten af, en verlangen on-
danks alles naar een nieuw begin. Stille Za-
terdag 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?    
 
Op Stille Zaterdag 16 april orga-
niseert de Raad van Kerken Am-
sterdam een klimaatwandeling 
voor leden en vrienden van de 
aangesloten kerken.  
De wandeling voert door de 
Dapperbuurt en de Indische 
buurt in Amsterdam-Oost. In 
kleine groepen ga je op bezoek bij groene 
en duurzaamheidsinitiatieven. Kunstenaars 
zetten hun ateliers open, buurtbewoners 
vertellen over hun inzet voor een groene 
omgeving, organisaties tonen wat zij doen 
om mensen te betrekken bij de noodzaak 
om anders te gaan consumeren. Overal zijn 
er presentaties. De wandeling is goed voor-
bereid en we zijn overal van harte wel-
kom. Meer informatie over de deelnemende 
duurzaamheidsinitiatieven vind je op de 

website van de Raad van Kerken Amsterdam 
https://rvkamsterdam.nl/klimaatwandeling/ 
 
Er zijn 13 routes uitgezet (om opstoppingen 
bij de locaties te voorkomen). De lange rou-
tes (circa 6 km) starten om 11.00 uur; de 
middellange (circa 4 km) om 13.00 uur en 
korte wandelingen (2 km) om 14.00 uur.  
Alle routes eindigen rond 15.30 uur bij de 

Muiderkerk, waar koffie, thee 
en koek klaar staan. 
Rond 16.00 uur vindt ter af-
sluiting een oecumenische 
vesper plaats. 
 
Aanmelden gaat 
via  www.aanmelder.nl/kli-
maatwandeling. Daar vind je, 
naast de startlocatie van de 
wandeling, ook korte informa-
tie over alle 13 wandelingen 

(lengte/duur, welke initiatieven je bezoekt, 
wel/niet rolstoeltoegankelijk).  
https://www.aanmelder.nl/klimaatwande-
ling/part_program  
Het is belangrijk dat je je aanmeldt via de 
website – dat voorkomt dat de groepen te 
groot worden voor de locaties.  
 
Het is een prachtig programma, met veel in-
spiratie. En welke route je ook loopt, aan het 
eind treffen we elkaar in de Muiderkerk! 

 
 
 
 
 
 
 

Klimaatwandeling 
 

Anna Verbeek 
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Stoppen door corona? Geen denken 
aan! 
Het aantal bezoekers van het Stoe-
lenproject moest helaas worden ver-
minderd tot 20 personen. De kook-
groep besloot als enige vrijwilligers-
groep maaltijden klaar te maken. Er 
werden elke maand op één middag 
twee porties gemaakt: één voor de-
zelfde avond en één werd ingevroren 
voor de tweede maaltijd later in de 
maand. Zo kregen de bezoekers toch 
twee keer per maand een verras-
sende, gezonde en voedzame maal-
tijd. Als gewoonlijk werd er tijdens 
het schillen en snijden veel bespro-
ken. 
 
Vanaf de meimaand is de opvang tot 
half september gesloten. Dan is onze 
groep, evenals onze bezorgers van 
de zuivelproducten, vrij om te genie-
ten van een verdiende vakantie. 
Zeker in deze afgelopen periode was onze kerk weer kerk VOOR de stad. 
We danken hartelijk allen die bijgedragen hebben, zoals de diaconie, en diegenen die fysiek 
of financieel bijdroegen: hartelijk voor jullie steun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Stoelenproject 
 

Dineke Klijnsmit 

 



 
26 

Sinds de zomer van 2020 hangt er in de 
kerkzaal een camera en worden de diensten 
ook met beeld uitgezonden voor mensen die 
niet naar de kerk (kunnen) komen. Al gauw 
werd opgemerkt dat je online anders kijkt en 
je je anders aangesproken voelt dan wan-
neer je in de kerk zelf zit. Ook voor liturgen 
en voor de mensen van beeld en geluid was 
het wennen om zich aan te passen aan dit 
nieuwe publiek. 
Nu alle coronabeperkingen zijn 
opgeheven, was het op zater-
dag 5 maart eindelijk mogelijk 
om een cameratraining te krij-
gen. Leden van de Werkgroep 
Morgendiensten (WMD) kregen 
uitleg over de (on)mogelijkhe-
den van de camera(stand). We 
oefenden onder leiding van 
Pauline Haakma en Anje van 
der Heijden hoe we als liturg 
zowel de mensen in de kerk als 
die online verbonden zijn, kun-
nen bereiken. 
Bij de ‘warming-up’ deden we wat oefenin-
gen. Zo namen we tijd om onszelf in de 
ruimte van de kerkzaal te voelen. En we ke-
ken elkaar recht in de ogen, en niet even 
vluchtig maar echt! Zo voelden we (weer) 
hoe belangrijk echt aankijken is om je ge-
zien te voelen. Dat geldt natuurlijk ook voor 
de mensen die online de kerkdienst volgen. 
Zij voelen zich meer aangesproken als zij 
worden aangekeken. Dat kan als de liturg 
ook werkelijk in de camera onder het balkon 
van de eerste galerij kijkt. 

Door rust te nemen, stevig te gaan en adem 
te halen voor je als liturg gaat spreken, heeft 
ook de camera de tijd om van positie te wis-
selen.   
We oefenden een begroeting, een lezing, 
een kinderverhaal, een voorbede. Elk van 
die onderdelen van onze liturgie vraagt een 
eigen vorm van communicatie met de men-
sen in de kerk en de mensen online. We ke-
ken onszelf terug. We zagen het verschil als 

we even de tijd namen om te 
gaan staan achter de microfoon 
en adem te halen. 
Die tijd gebruiken de beeld- en 
geluidsmensen om de camera 
te richten. 
We zagen ook terug wanneer 
we wel en niet in de camera ke-
ken en alleen de mensen in de 
kerk zagen.  
Wat is het lastig om te letten op 
je tekst, op de mensen in de 
kerk en de mensen die via een 

scherm de dienst meemaken en op de aan-
wijzingen van de geluidsmensen.  
En je bent als liturg toch ook gespannen. 
We zullen er in de voorbereidingsgroepen 
en in de MAG aandacht voor blijven vragen. 
De beeld- en geluidsmensen zullen op zon-
dagochtend nog aanwijzingen geven. 
Zo hoopt de WMD bij te kunnen dragen aan 
kerkdiensten die inclusief zijn voor iedereen 
van welke plek hij/zij de dienst ook mee-
maakt. 

 

Er zitten mensen achter het oog van de camera 
 

Wilma Eusman 
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Storm Eunice heeft ervoor gezorgd dat een 
aantal dakpannen van het dak van de Kei-
zersgrachtkerk is gewaaid. Eigenlijk viel de 
schade mee - veel dakpannen alleen maar 
verschoven, een paar dakpannen stuk, de 
zonnepanelen onbeschadigd en geen gevaar 
voor mensen op straat of in de tuin! 
Om lekkage te voorkomen moeten de pan-
nen snel weer op het dak. Dat kunnen de 
handige leden van onze beheergroep prima 
zelf doen. Voor de gebroken dakpannen 
moeten echter nieuwe dakpannen aange-
schaft worden. En dakpannen die op het mo-
numentale dak kosten al gauw EUR 50,-. 
Dat de schade meeviel betekent dat deze ge-
heel in het eigen risico van de verzekering 
valt. Toch een tegenvaller voor onze pen-
ningmeester. 
Daarom de vraag de kerk te steunen: Spon-
sor een dakpan! Maak uw bijdrage over op 
bankrekening  NL83INGB0004675575 
t.n.v. Protestantse Gemeente - Kgk onder 

vermelding van "Pannen voor het dak!". Ui-
teraard is sponsoring voor een halve of een 
kwart dakpan ook van harte welkom! 

 
 
 

 

Help de Keizersgrachtkerk aan een dakpan 
 

Joost Koedijk 

 


