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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. Solidariteits-

fonds 
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Zoals u weet zit er behoorlijk wat werk in het maken van de KidS. Niet alleen spannen veel kgk-

schrijvers zich in voor de kopij, maar worden ook alle stukken geredigeerd en in de opmaak 

gezet (en ja: er sluipen nog wel eens foutjes in!). De nuttige gegevens worden up to date ge-

houden, als ook de berichten uit de gemeente. Rudolf van der Heide heeft jarenlang deze ge-

gevens aan de KidS geleverd, en sinds kort doet Daan Schut de ledenadministratie. Maar ook 

de distributie van de KidS vraagt wat aandacht. Louise van Wijk heeft jarenlang de adresstic-

kers geprint en op de KidSen geplakt en alle boekjes op postcode in de bekende bakken ge-

plaatst. Met haar jarenlange ervaring in de redactie van de KidS gaf ze zo nu en dan ook nuttige 

tips om de KidS te verbeteren of te verfraaien. Jammer genoeg heeft Louise haar stickerwerk 

voor de KidS neergelegd. Onze koster Henk Jan heeft het werk van haar overgenomen. Louise: 

heel veel dank voor jouw trouwe en precieze werk voor de KidS!  

 

Verder willen we u nog even attenderen op de acceptgiro die bij deze KidS meegestuurd is. 

Ondanks dat we de kosten laag proberen te houden, kost het printen van de KidS geld. Om 

deze kosten enigszins te dekken vragen wij u een vrijwillige bijdrage van E 15,-. In de bijgeslo-

ten brief leest u er meer over. Ook als u dit geld niet kunt of wilt missen, blijft u natuurlijk de 

KidS ontvangen! Dank alvast voor uw bijdrage.    

 
 

 

 

 

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. 352 verschijnt op zondag 3 juli (kopijdatum woensdag 22 juni) 

KidS nr. 353 verschijnt op zondag 4 september (kopijdatum woensdag 24 augustus) 

 

 

 

Inleveren zondagse mededelingen  
 

Behalve dit gemeenteblad Kerk in de Stad verschijnt wekelijks het Kg-krantje, op zondagmor-

gen 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) 

 

Van de redactie Henriette Sanders 

 

 Kopij- en verschijningsdata Kerk in de Stad 

mailto:krantje@keizersgrachtkerk.nl
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Datum                               Thema                                                    Uitleg  

 

15-05-2022 Kiesdrempel Annelies Jans 

22-05-2022 Kiesdrempel Erik van Halsema 

29-05-2022 Veilige kerk Eddy Reefhuis 

05-06-2022 Pinksteren Annelies Jans 

12-06-2022 Heb je geroepen?  

19-06-2022 Heb je geroepen?  

26-06-2022 Heb je geroepen?  

04-07-2022 Slotzondag Annelies Jans 
 
 

Predikant    Annelies Jans 

predikant@keizersgrachtkerk.nl 

werkdagen: ma, di, do, vrij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kerkdiensten in de komende periode 

Bereikbaarheid pastoraal team 
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Lieve mensen in en om de Keizersgrachtkerk, 

 

Pasen ligt inmiddels achter ons. In mijn vorige 

berichtje hier in de KidS had ik het erover dat 

we misschien helemaal niet zo toe waren aan 

Pasen. De oorlog in Oekraïne drukt op ons. En 

wie weet ook wel zorgen dichterbij. Maar Pa-

sen gebeurde – of we er nu zelf aan toe waren 

of niet. De dienst op Paasmorgen begon van-

uit de stilte en de onmacht, maar werd toch 

steeds uitbundiger. Het liep allemaal uit op 

de maaltijd – in de KGK beter bekend als de 

‘viering’. Jullie mogen weten: zó heb ik het 

delen van brood en beker nog nooit meege-

maakt. Het dak ging eraf in de KGK. Wat een 

feest! Het orkest ging los, en bijna swingend 

kwamen jullie uit de banken – sommigen met 

tranen in de ogen (en ook jullie dominee 

moest echt even slikken). Lopend vieren, écht 

uitdelen, écht ontvangen: het kan weer. En 

even brak dat Koninkrijk aan: die plek van 

vrede, van vreugde, van liefde. En even was 

het goed. ‘Brood van het nieuwe leven’. Ja, 

dankbaar ben ik dat ik het jullie van harte 

mocht aanreiken, en jullie mij, om zo samen 

een brokje nieuw leven te proeven – ondanks 

alles.  

 

En nu gaan we op weg naar Pinksteren. De 

zorgen zijn niet weg. Integendeel. Ik ben be-

nieuwd hoe we dít feest zullen beleven: het 

feest van de Geest, van vuur, van wind en 

adem, van een vogel uit de hemel. Dat die 

vredesduif spoedig mag neerstrijken op al die 

plekken van oorlog en onvrede. En dat ze met 

haar vleugels iets in beweging zet: een zachte 

kracht, een briesje, een wind of change door 

de wereld, ver weg en dichtbij. In case of war, 

break glass… Dat het maar gauw mag pinkste-

ren. 

 

Vrede en alle goeds! 

Annelies

 

  

Vredesduif Annelies Jans 
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Hoewel de agenda van de vergadering van de 

wijkraad op 26 april niet overvol leek, lukte 

het ons toch niet om binnen de geplande 

twee uur de vergadering af te ronden. Een 

keur van onderwerpen lag op tafel.  

We bespraken met Eddy Reefhuis, de predi-

kant die in de dienst van 29 mei de uitleg ver-

zorgt, de toespitsing van het wel heel brede 

thema ‘veilige kerk’. Een bijzonderheid, want 

in de wijkraad wordt niet of zelden gesproken 

over thema’s van diensten. Maar omdat ‘vei-

lige kerk’ een betrekkelijk nieuw verschijnsel 

is in kerkelijk Nederland èn omdat ‘veiligheid’ 

in onze gemeente enerzijds niet de aandacht 

heeft van een specifieke werkgroep en ander-

zijds zo breed is, werd het een goede ge-

dachte gevonden dat Eddy Reefhuis met de 

wijkraad de accentuering voor de dienst zou 

bespreken. 

Aan de orde kwamen twee onderwerpen die 

je als weinig inspirerend zou kunnen typeren. 

Ten eerste de ‘slapende leden.’  Personen die 

vaak al jaren in de ledenadministratie opge-

nomen zijn, maar waarvan de huidige gene-

ratie kerkbezoekers geen weet heeft. Enkele 

mensen die al decennia actief zijn, gaan deze 

hele lange lijst namen (500!) bekijken. 

Misschien komt daaruit een voorstel voor 

één of andere actie. Het tweede onderwerp 

betrof de kosten en opbrengsten van de KidS. 

Een klein onderzoek is gehouden over de in-

voering van het abonnement ‘light’. Wat zijn 

(de) redenen dat lezers van de KidS niet aan 

dat abonnement meedoen? Uitdrukkelijk 

werd in het onderzoek gesteld dat iedereen 

die de KidS wil ontvangen, deze ook ontvangt. 

Een klein aantal lezers stelt geen prijs meer 

op ontvangst van de ‘papieren’ KidS.  

We bespraken kort een initiatief om afwisse-

lend in vier gebouwen in de stad (waaronder 

drie kerken) gelegenheid te bieden voor 

vluchtelingen in Veiligheidsregio Amsterdam 

– Amstelland om elkaar te ontmoeten, te be-

ginnen bij gevluchte Oekraïners. Omdat het 

voorgelegde initiatief te weinig kop en staart 

heeft, is besloten om eerst nadere informatie 

bij de (private) initiatiefnemer in te winnen. 

Jeugdwerker Roos Fountain, van wie na de 

zomer het dienstverband eindigt, onderzoekt 

op welke wijze de gemeente de kleine groep 

jeugd blijvend kan opnemen. Zij interviewt 

ouders, kinderen, professionals. In juni zal zij 

verslag doen van haar onderzoek. Inzichten 

daaruit zijn mede bedoeld voor de 

 
 

Uit de wijkraad                                                          Frits van den Boomgaard 
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profielschets voor een trainee die na de zo-

mer voor acht uur per week voor en met de 

jeugd aan slag gaat.  

Anje van der Heide vertelde over KGK2030. Er 

wordt achter de schermen hard gewerkt, 

maar het aantal handen en voeten houdt niet 

over. Dat geldt overigens ook voor andere 

groepen: de permanente bemensing is en 

blijft een aandachtspunt. Daarom was het 

prettig te horen dat een ad-hoc werkgroepje 

(waaronder diakenen) in overleg met de taak-

groep ‘Zichtbare kerk’ (KGK2030), ervoor 

zorgt dat voor langere tijd de kerk op zater-

dag tussen 12.30 – 14.30 uur open is voor 

voorbijgangers en anderen.  

Tenslotte hebben we nog een keer duidelijk 

uitgesproken dat de komende maanden een 

proeftijd is wat de betreft de wijze van vieren. 

Het wordt voorlopig aan de voorbereidings-

groepen over gelaten hoe we vieren: op de 

manier zoals we het voor de coronatijd vier-

den (met kleine aanpassingen) of meer sym-

bolisch zoals in de coronatijd. De proefperi-

ode duurt tot het moment dat we in de ge-

meente diepgaander over de viering en de 

betekenis daarvan gaan praten. Het evalua-

tiemoment is daaraan gekoppeld. De 

KGK2030 taakgroep ‘Creativiteit in liturgie’, is 

bezig een bijeenkomst over de viering te 

plannen, vermoedelijk zal dat eind oktober / 

begin november worden. Daarna zal er, na de 

evaluatie, een definitief besluit genomen 

worden.

 

       Theo van Rysselberghe – Schilder van de zon – Museum Singer Laren 
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In deze KidS een update van twee taakgroepen.

De Taakgroep Scholen is van start gegaan. Na 

een kennismaking is er een eerste plan ge-

maakt om mee aan de slag te gaan. Als eerste 

gaat de groep onderzoeken of (basis)scholen 

behoefte hebben aan een bezoek aan een 

kerk of van een kerkelijke gemeente. De vra-

gen die de groep aan de scholen willen gaan 

stellen worden nu uitgewerkt. En er wordt 

uitgezocht met welke scholen ze contact op 

willen nemen.  

Bij het gesprek met de scholen wil de groep 

ook al een aantal opties voor een mogelijk 

programma voorleggen (iets van 2 uur, een 

dagdeel, meerdere bijeenkomsten, ...). Ook 

deze worden in ruwe vorm uitgewerkt. En 

dan kan het gesprek met de scholen van start. 

Maar dat wordt waarschijnlijk wel na de zo-

mer.  

 

De taakgroep Zichtbare kerk is bezig met het 

opstellen van een activiteitenplan. Welke ac-

ties zijn er allemaal nodig om de doelen te 

verwezenlijken, zoals het bedenken van een 

goed ontwerp voor het portaal aan de gracht. 

Er zijn al ideeën over een groot scherm waar 

informatie over de gemeente op kan komen 

en de Klimaat & Geloof-groep heeft zich al ge-

meld met ideeën om het portaal te 

vergroenen met planten. Dat moet natuurlijk 

samenkomen in een compleet ontwerp waar 

ook de koster, de beheergroep én de ge-

meente nog over zullen willen meepraten. En 

er is al geld voor gereserveerd! 

Een andere activiteit betreft de interne en ex-

terne communicatie van de Keizersgracht-

kerk. Ook daarvoor moet – sámen met de 

mensen die zich daar nu al voor inspannen – 

een goed doordacht plan komen. Wat willen 

we over het voetlicht brengen en hoe? De 

Protestantse Kerk Amsterdam biedt hiervoor 

welkome ondersteuning. 

Onderdeel van de zichtbaarheid is natuurlijk 

ook de website, ons online visitekaartje, maar 

ook het platform waarop de gemeente zelf in-

formatie uitwisselt. Dus ook daarvoor wor-

den plannen ontwikkeld, samen met de web-

master. 

En een stukje zichtbaarheid van de kerk dat al 

vorm krijgt, is het openstellen van de kerk 

voor wijkbewoners en bezoekers. Zo konden 

mensen op Koningsdag de hele dag in de kerk 

terecht voor een moment van stilte, een kop 

thee of om een kaarsje aan te steken. 

Kortom, al is van alle bovenstaande acties 

misschien nog niet veel zichtbaar, er wordt 

hard gewerkt!  

KGK 2030 De voortgang  

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

kgk2030@keizersgrachtkerk.nl  

de voortgang 

mailto:kgk2030@keizersgrachtkerk.nl
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Het is sinds maart 2022 weer een drukte van 

belang in de Kerkzaal en Tuinzaal. Vrijwel elke 

dag hebben we een activiteit gehad, kerkelijk 

of verhuur. Voor wat betreft verhuur heeft 

Arkin en IPD ons weer veelvuldig bezocht. 

Daarnaast heeft het Orkest van de 18e Eeuw 

ons weer ontroerd met prachtige repetities 

waaronder een openbare generale repetitie 

(goed bezocht). Tevens hebben we genoten 

van een repetitie van Collegium Vocale Gent.  

Banden met Paradiso zijn ook weer aange-

haald. Een singer/songwriter uit de VS heeft 

een paar video’s opgenomen in de kerkzaal 

die t.z.t. te zien zullen zijn op YouTube. Zijn 

optreden in Paradiso was een groot succes. 

De dag erop was hij bij ons aan het opnemen. 

Zijn naam: William Fitzsimmons.  

Verder zijn we locatie geweest voor een ker-

kelijk huwelijk en staan nieuwe huwelijksvol-

trekkingen in de agenda de komende peri-

ode. De Steungroep Kosterij krijgt de lijst met 

activiteiten in de mailbox en kan inschrijven 

op dagdelen om mee te helpen. Als u zin en 

tijd heeft om mee te helpen, laat het dan we-

ten!  U kunt mailen naar kosterij@keizers-

grachtkerk.nl  

Catering 

De Kosterij gaat een proef beginnen met an-

dere koffiekopjes, of beter gezegd: mokken. 

In plaats van kopjes met een schotel. Zeg nou 

zelf. Een mok is meer van deze tijd. Of niet? 

We beginnen met zo’n 60 mokken, in allerlei 

kleuren en maten en dan kunt u gaan aange-

ven of en welke bevalt. Wat niet verandert is 

de koffie in de mok. Dat blijft (h)eerlijk als 

vanouds.  

 

Schoonmaakdag op 25 juni a.s.  

Zaterdag 25 juni. Schoonmaken, schoonma-

ken, schoonmaken. Slotzondag is 3 juli, dus 

een mooi moment om voor die tijd alles spic 

en span te maken. Het schijnt hoognodig te 

zijn……. De studenten van Dispuut Atlas (ver-

gaderen tweewekelijks bij ons) gaan helpen. 

Ze gaan op 11 juni al een begin maken maar 

dan voornamelijk de ruimtes in de Kerkstraat. 

Wie van u helpt mee op zaterdag 25 juni van 

10.00 tot 13.00 of van 13.00 tot 16.00? Er 

komt een inschrijflijst in de Tuinzaal te han-

gen.  

 

Iedereen weet nog wel dat het interieur van 

ons kerkgebouw in 2006 geheel gerenoveerd 

is. Van het renovatieproces heb ik een uitge-

breide fotoreportage gemaakt. Helaas heb ik 

nooit tijd gehad om de foto’s in te plakken. 

Ook nu zie ik daar geen gelegenheid toe. Het 

is jammer dat de foto’s er nu onbenut liggen. 

Mijn vraag aan de gemeente is of er leden zijn 

die het leuk vinden de foto’s in te plakken. De 

rapportage komt dan in bezit van onze wijk-

kerk. Het zal een mooi historisch document 

zijn. Er is ook een fotoalbum beschikbaar. 

Wie heeft er zin in?  Ik hoor graag wie het wil 

doen. 

Met dank en groet, Dirk H. Bleichrodt, tel. 

020-6465525

Nieuws uit de kosterij 

 

Henk-Jan Bustraan 

Hulp gevraag bij maken fotoalbum renovatie        Dirk H. Bleichrodt 

mailto:kosterij@keizersgrachtkerk.nl
mailto:kosterij@keizersgrachtkerk.nl
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Resultatenrekening 2021: inkomsten en kos-

ten 

Financiën? ”Hè bah”, “geen verstand van” of 

“te moeilijk”. Als dat je reactie is, lees dan 

toch even door. Het gaat over de inkomsten 

en kosten in 2021. Bijbelteksten zijn over het 

algemeen moeilijker te doorgronden dan 

euro’s!   

 

In de tabel staat in de kolom rekening wat 

onze gemeente in 2021 daadwerkelijk aan in-

komsten heeft ontvangen en wat onze  

daadwerkelijke kosten in 2021 waren (gerea-

liseerde inkomsten en kosten). In de kolom 

links daarvan staan de begrote inkomsten en 

kosten (begroting). Het verschil tussen de be-

grote inkomsten en de daadwerkelijke in-

komsten, en het verschil tussen de begrote 

kosten en de daadwerkelijke kosten staat in 

de rechter kolom ‘verschil’. 

 

Net zoals in 2020 had de coronapandemie in 

2021 effect op de financiën. In het bijzonder 

werd er minder verhuurd en daardoor was de 

opbrengst door de verkoop van hapjes, kof-

fie, thee, drankjes etc. minder dan gedacht. 

De Protestantse Kerk Amsterdam paste net 

zoals in 2020 die verliezen voor een deel bij 

(€ 7.100).  

Alles bij elkaar levert dit een positief saldo op 

van € 25.753 (we maakten winst). Na een 

aantal jaren op rij waarin we negatieve saldi 

hadden (we leden toen verlies), is dit nu goed 

voor onze spaarpot (algemene reserve). Die 

wordt een beetje groter (was 31-12-2020 € 

784.123 en is per 31-12-2021 € 809.876). 

 

Inkomsten begroting rekening  verschil  

Kerkbalans, wijkkas, collecten1 121.300 142.662 21.362 

Opbrengst onroerend goed (o.g.) 92.100 78.078 -14.023 

Opbrengst beleggingen/rente 30.200 28.466 -1.734 

Subsidies2 0 9.685 9.685 

Totaal inkomsten 243.600 258.890 15.290 

    
Kosten    

Kosten kerk    
Doorzendcollecten/giften derden 1.700 8.760 -7.060 

Kosten gemeenteleven/kerkdiensten 15.000 4.010 10.990 

Totaal kosten kerk 16.700 12.770 3.930 

    
Kosten exploitatie onroerend goed    

Huisvestingkosten 34.700 20.949 13.751 

 
1 Inclusief de zogenaamde doorzendcollecten à € 8.760, die onder ‘kosten’ specifiek verantwoord worden. 
2 Monumentensubsidie ten behoeve van onderhoud aan de kerk, omdat het gebouw een rijksmonument is. 

Van de penningmeester 

 

                                 Frits van den Boomgaard 
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Dotatie groot onderhoud3 14.000 16.612 -2.612 

Inkoop catering 9.500 5.341 4.159 

Totaal kosten exploitatie o.g. 58.200 42.902 15.298 

    
Totaal directe kosten  74.900 55.671 19.229 

    
Salarissen & traktement    

Medewerkers, vergoedingen musici 134.600 149.344 -14.744 

Predikant, gastbeurten 34.900 11.556 23.344 

Overige personeelskosten 5.600 4.772 828 

Totaal salarissen & traktement 175.100 165.672 9.428 

    
Organisatiekosten    
Bestuur, bureau, PR, PKN-quotum 17.700 17.904 204 

    
Financieel resultaat    

Bankkosten 800 817 17 

Totaal financieel resultaat 800 817 -17 

    
Totaal lasten  268.500 240.064 28.436 

    

Nalatenschap 0 1.000 1.000 

Resultaat (operationeel, incidenteel) -24.900 19.826 44.726 

    

Resultaatbestemming fondsen/reserves    

Resultaat aan reserve 1.500 1.500 0 

Resultaat uit reserve4  0 7.100 7.100 

Resultaat uit reserve 0 327 327 

Resultaat reserves/fondsen  1.500 5.927 7.427 

    

Saldo -26.400 25.753 52.153 
 

Heb je een vraag of een opmerking over het bovenstaande of meer in het algemeen over het 

financiële reilen en zeilen van onze gemeente, stuur dan een bericht naar penningmees-

ter@keizersgrachtkerk.nl. 

 

 

 
3 Dotatie: het jaarlijks terugkerend bedrag dat we in een reserve groot onderhoud stoppen. 
4 Bijdrage uit de ‘corona-reserve’ van de PKA. 

mailto:penningmeester@keizersgrachtkerk.nl
mailto:penningmeester@keizersgrachtkerk.nl
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Wandelen in de 40-dagen tijd (we schreven er 

al over in de vorige KidS) is afgerond met 

nieuwe meditatieve teksten t/m de zesde 

week. Enkele wekelijkse wandelaars liepen 

op Stille Zaterdag mee met de Klimaatwande-

ling die de Raad van Kerken Amsterdam had 

georganiseerd. 

Op Koningsdag hebben we, in aansluiting op 

de ‘Nette Toilette’ van het 

Solidariteitsfonds, de 

kerkzaal opengesteld van 

12.00 -16.00 uur. Wel-

komsposter op een stoep-

bord aan de straat en op 

de glazen deur in het trap-

portaal, met de uitnodi-

ging om een kaarsje te ko-

men branden, een praatje 

te maken, even rustig te 

zitten of even iets te drin-

ken. Acht gemeenteleden 

verzorgden een deel van 

de middag de ontvangst 

(op de stoep en in de kerkzaal), we draaiden 

rustige muziek en erg leuk was het dat er re-

gelmatig livemuziek (orgel, piano, klarinet) 

was door verschillende muzikanten uit de 

kerk. Circa 25 mensen zijn binnen geweest en 

toonden zich verrast en nieuwsgierig. Er was 

een goede sfeer – voor herhaling vatbaar! 

Tenslotte vraagt de diaconie aandacht voor 

de onderbezetting. Aja Leemans en Marjolijn 

Nanninga hebben alle twee aangegeven dat 

ze structureel meewerken met de diaconie 

niet kunnen rijmen met hun drukke werk-

week. Beiden zijn graag bereid een bijdrage 

te leveren aan concrete activiteiten. - Aja 

schreef er dit voorjaar al over in de KidS. Wij 

als diaconie danken hen zeer voor het werk 

dat ze hebben verzet, maar we zien hen na-

tuurlijk node gaan… 

We merken dat er zeker 

bereidheid is bij jullie als 

leden van de Kgk om bij 

concrete vraagstukken of 

projecten mee te doen 

(Open Kerk op Koningsdag 

is een mooi voorbeeld..) 

en het kan een interes-

sante werkvorm zijn om 

diaconale activiteiten 

‘projectmatig’ op te pak-

ken, met groepjes be-

staande uit een combina-

tie van diakenen en niet 

diakenen. Misschien kun-

nen we als diaconie met deze aanpak voorko-

men dat het diaconale werk steeds verder 

versmalt omdat er te weinig menskracht is. 

Toch zou het fijn zijn om er weer twee diake-

nen bij te hebben, die meedenken over het 

diaconale werk in de Keizersgrachtkerk en be-

schikbaar zijn zodra een vraag zich voordoet. 

Neem vooral contact op als je meer wilt we-

ten over het diaconale werk in de Keizers-

grachtkerk.

 

  

Bericht van de diaconie 

 

Anna Verbeek 



 
14 

Na twee jaar onderbreking kan dit voorjaar weer een excursie worden georganiseerd. Ook is 

de groengrijze bus, waarmee wij in 2019 naar het Kröller-Müller Museum zijn gereden, weer 

beschikbaar. De commissie van de Contactkring is daarover zeer verheugd. 

Op 9 juni aanstaande gaat de excursie naar het Singer Museum in Laren. Het museum heeft 

een nieuwe vleugel gekregen en de eigen collectie is uitgebreid door een grote schenking, de 

Nardinc Collectie. 

Daarvan wordt een 

deel nu tentoonge-

steld. Daarnaast is 

er een thematische 

tentoonstelling, 

‘Sluiters en de mo-

dernen’.   

Wij vertrekken om 

09.30 uur vanaf het 

Amstelstation en 

zijn daar omstreeks 

16.00 uur terug. 

Om 10.30 drinken 

we in het Singer 

Museum koffie. 

Daarna dwalen we op eigen tempo en voorkeur door het museum. Om 13.30 is er een ver-

zorgde gezamenlijke lunch. Om 15.00 uur verlaten wij Singer. 

Aan ieder wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 25,-. Dat is een richtprijs. De hoogte van 

de bijdrage mag voor niemand een belemmering zijn om mee te gaan. 

U kunt zich opgeven – ieder is welkom, er zijn geen leeftijdsgrenzen – bij voorkeur via de mail  

info@keizersgrachtkerk.nl . 

Wie een museumkaart bezit wordt gevraagd die mee te nemen. Bij opgave het bezit van die 

kaart s.v.p. vermelden. 

Nog even over de leeftijdsgrenzen. Als de opgave te groot wordt (voor de capaciteit van de 

bus) krijgen senioren voorrang. Meer informatie kan verkregen worden bij de schrijvers van 

dit artikel. 

 

 

Contactkring naar Museum Singer  Agnes Vlaanderen-Jansen en Daan Schut 

  

mailto:info@keizersgrachtkerk.nl
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Wat fijn om weer te kunnen vieren met de 

rondgang en echt delen van brood en beker, 

eindelijk, eindelijk, na twee jaar. Het is nog 

een beetje wennen op de manier waarop we 

het nu doen. Toch we kijken ook terug op 

hele mooie en inspirerende vormen van vie-

ring tijdens de afgelopen periode. Bij de 

wensdromen van KGK 2030 zijn er ook dro-

men over de viering. Het lijkt ons mooi om de 

ervaringen van de afgelopen twee jaren, en 

hoe het nu weer gaat, te spiegelen aan die 

wensdromen. Met de viering staan we in een 

traditie van 2000 jaar. Hoe staan onze dro-

men in die traditie? 

In het najaar willen we een Gemeentebijeen-

komst over de viering organiseren. Met vier 

mensen gaan we binnenkort nadenken over 

de invulling ervan. Wij vieren dromen nu al 

over een heel inspirerende bijeenkomst. Bin-

nenkort komen we bij elkaar om onze per-

soonlijke dromen samen te voegen tot een 

gemeenschappelijke droom. En jullie horen 

het zodra die droom meer concreet vorm 

krijgt. Spreek ons gerust aan als je je eigen 

dromen met ons wil delen. Die “ons” zijn An-

nelies, Ada, Janacy en ik. De bijeenkomst is 

gepland op zaterdagmorgen 29 oktober, en 

wordt uiteraard afgesloten met een gemeen-

schappelijke maaltijd (lunch). Zet deze datum 

alvast in je agenda.

 

  

Gemeentebijeenkomst Viering                                 
 

           Martyn Mulder 
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Op 10 juli a.s. begint in onze kerk de zomer-

periode. Ondanks de vakantie gaan onze 

diensten in de kerk gewoon door. Tenmin-

ste…. 

Als 6 liturgen zich opgeven om samen met 

een theoloog, een muzikant en een creatief 

begeleider de voorbereiding en uitvoering 

van een dienst op zich te nemen. De theolo-

gen, muzikanten en creatief begeleiders zijn 

al ingeroosterd maar ik ben dus nog op zoek 

naar jou. Jij die al een 

beetje ervaring hebt in het 

maken van een dienst, die 

handig is met Word zodat 

je zelf een liturgie kan ty-

pen (uiteraard met onder-

steuning, het is eigenlijk 

het betere knip- en plak-

werk), die creatief is met 

het verbinden van het 

thema met een Bijbelver-

haal of –personage.  

Zoals elke zomer wordt iedere dienst ge-

maakt door de liturg en uitlegger samen (in 

overleg met de muzikant) in plaats van met 

een voorbereidingsgroep. Vaak betekent dit 

dat maar 1 of 2 keer overleg samen (evt. per 

zoom, beeldbellen of gewoon telefonisch) ter 

voorbereiding voldoende is. Er is ook geen 

maandagavondgroep. Natuurlijk sta ik paraat 

voor vragen, hulp, overleg en ondersteuning 

indien nodig. Ook Martine Koedijk en Henk 

Scheffer van het beeld- en geluidteam zijn be-

schikbaar voor advies. Eigenlijk best leuk 

werk dus!   

 

Het thema van deze zomer is het lied van 

Ramses Shaffy ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, 

werk en bewonder’. We zingen het lied graag 

in de Keizersgrachtkerk. Het afgelopen jaar 

werd het gezongen tijdens de Top 2000 kerk-

dienst maar we hebben met dit lied ook geza-

menlijk onze predikante 

Annelies Jans verwel-

komd. Het lied ligt ons na 

aan het hart. Maar 

waarom? Wat zeggen de 

verschillende werkwoor-

den uit het refrein ons? 

Wanneer zingen we? 

Waar vechten we nog 

voor? Durven we te hui-

len? Of staat het huilen 

juist nader dan het la-

chen? Lukt het om tijdens de zomervakantie 

een dienst maken over werken? Elke dienst 

staat één werkwoord uit het refrein centraal. 

Ik bewonder het nu al en kijk er naar uit. 

  

Maar zoals gezegd eerst de liturgen: jullie 

kunnen je opgeven bij mij, Pien Koedijk. 

Per mail: pauline@koedijk.net. 

 

 

  

Zomerdiensten 2022 Pien Koedijk  

  

mailto:pauline@koedijk.net
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Op zaterdag 9 mei 1981 stond de Keizers-

grachtkerk op de voorpagina van NRC Han-

delsblad. In het kader van de campagne voor 

de Tweede Kamerverkiezingen op 26 mei was 

de lijsttrekker van het CDA, Dries van Agt, een 

dag in Amsterdam. ’s Avonds sprak hij op een 

verkiezingsmanifestatie in de Keizersgracht-

kerk. De tweestrijd ging tussen CDA (49 zetels 

in de Kamer) en PvdA (52 zetels) met Joop 

den Uyl als lijsttrekker. 

’s Middags had Van Agt een 

gastcollege gegeven aan de 

VU. Hij bekritiseerde “de on-

macht die zowel socialisten 

als liberalen aan de dag leg-

gen bij het saneren van de 

verzorgingsstaat”. NRC Han-

delsblad deed verslag: “Het 

gebouw van de verzorgings-

staat trilt niet alleen financieel, maar ook ide-

ologisch op zijn grondvesten. Den Uyl, aldus 

Van Agt, heeft gelijk als hij zegt dat de verzor-

gingsstaat het gezicht van een zorgenmaat-

schappij heeft aangenomen. Maar de moede-

loosheid over die situatie in het linkse kamp 

is te wijten aan een overspannen idee over de 

rol, die de staat zou kunnen spelen.  

De verzorgingsstaat moet volgens de premier 

wel gebreken gaan vertonen als men geen 

oog heeft voor de rol die ook de vrije organi-

saties moeten spelen. Links heeft die organi-

saties in de steek gelaten. […] In die situatie 

grijpt men terug naar ideologische hoog-

standjes, de oude stokpaardjes van de cen-

trale planning en nóg meer sturing door de 

overbelaste bureaucratie van de verzorgings-

staat. […] 

Van Agt zei verder dat ook aan liberale kant, 

waar men terug wil naar ideeën van welbe-

grepen eigenbelang en het vrije-marktidee, 

men geen antwoord weet op het probleem. 

Het links-rechts-schema is verouderd, maar 

in plaats van het af te danken poetst men het 

weer op en vervallen socialisten en liberalen 

beiden in een krampachtig conservatisme.  

De christendemocraten hebben wèl een op-

lossing, aldus Van Agt omdat hun denken 

over de staatszaak berust op 

religieuze grondmotieven. 

Het CDA onderkent in onder-

wijs, volkshuisvesting en so-

ciaaleconomische proble-

men naast de taak van de 

staat ook de eigen verant-

woordelijkheid van de bur-

gers en hun maatschappe-

lijke verbanden. Door die gedeelde verant-

woordelijkheid moet de verzorgingsstaat uit-

groeien tot een verantwoordelijke maat-

schappij, waarin de staat in financieel en be-

stuurlijk-democratisch opzicht niet overbe-

last wordt, maar waarin ook de burgers niet 

geprogrammeerd worden op onmacht.” 

Bij zijn bezoek aan de VU had Van Agt ook een 

ontmoeting met 123 christen-Turken, die in 

de kerkzaal van de VU onderdak hadden ge-

zocht om uitwijzing te voorkomen. Prof. dr. 

Egbert Boeker overhandigde 5000 handteke-

ningen, die om clementie voor deze groep 

vroegen. 

’s Avonds in Keizersgrachtkerk zei Van Agt dat 

deze ontmoeting hem geroerd had. “lk was 

bedremmeld en het kostte me moeite om 

niet te zeggen: mensen, blijf maar hier.” 

De Keizersgrachtkerk en de politiek (104) Peter Dillingh 

 

 

“lk was bedremmeld en 

het kostte me moeite 

om niet te zeggen:  

mensen, blijf maar 

hier.” 
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“Van Agt zei dat tot het uiterste zal worden 

geprobeerd de Turken of in ons land of in an-

dere landen dan Turkije geplaatst te krijgen. 

In het algemeen sprekend over het minder-

hedenprobleem zei de premier dat hij tijdens 

zijn campagne erg geschrokken is geraakt van 

‘de opkomende vreemdelingenhaat in ons 

land’.” 

De manifestatie in de Keizersgrachtkerk le-

verde niet alleen nieuwberichten op, maar 

ook achtergrondartikelen. In Het Vrije Volk 

schetste Henk Drent ‘Van Agts kwiekheid en 

Den Uyls schroom’. “Even 

scheren, een kort avond-

maal. Dan naar de Keizers-

grachtkerk, ‘waar ook Abra-

ham Kuyper en Colijn eens 

het woord voerden’. Op de 

kansel. Het fraaie houtwerk 

erachter is vrijwel wegge-

plakt met CDA-affiches. 

Overwegend CDA-publiek. 

[…]  

Van Agt speelt een thuis-

wedstrijd, en toch blijft ap-

plaus vrijwel achterwege. Het is duidelijk: 

hier overheerst de kritiekloze bewondering. 

Het Agtiaans bloeit op. ‘Mijn beste, wil dan 

van mij het volgende vernemen...’ Optreden 

van de latin-group Acuarela. Antilliaanse pas-

teitjes en Surinaamse lekkernijen. (‘Gratis, al-

leen een gulden voor de dames die ze klaar-

maakten’). Als toetje nog een discussie waar-

aan coryfeeën als Mommersteeg, Evenhuis-

van Essen, Heerma en Bruins Slot meedoen.” 

In NRC Handelsblad schreef Ton Cuppen een 

impressie van de verkiezingscampagne van 

Van Agt, ‘De man die alleen zichzelf kan spe-

len’. “‘s Avonds spreekt de lijsttrekker in de 

Keizersgrachtkerk. Vanaf het balkon gezien 

staan de velden weer grijs van de oogst. Van 

rellen is in de hoofdstad geen sprake en dat is 

tekenend voor de matheid die de verkiezings-

strijd nog steeds beheerst.” 

“Alles wat Van Agt kan acteren is Van Agt zelf 

en niets anders dan dat. Het is niet zo toeval-

lig dat op alle lijsttrekkersdagen het ‘vertrek 

van de lijsttrekker’ (hij moet nog regeren!), 

het hoogtepunt van de avond vormt. Dan ver-

dringen zijn aanhangers zich om zijn hand te 

grijpen en die ook zo lang mogelijk vast te 

houden. Ze wensen hem heil en betuigen 

hem trouw. De verontwaar-

diging over het gebrek aan 

respect dat hem is aange-

daan en de bewondering 

voor het geduld dat hij ge-

toond heeft vertalen zich in 

gestamelde huldeblijken, 

niet zelden met vochtige 

ogen geuit. Wie niet dicht bij 

hem kan komen probeert 

tenminste de zoom van zijn 

kleed aan te raken. Men 

heeft het heil aanschouwd, 

zekerheid en veiligheid gevonden.” 

Bij de verkiezingen op 26 mei 1981 verloor 

het CDA een zetel; het werd de grootste partij 

met 48 zetels in de Kamer. De PvdA verloor er 

negen en kwam met 44 zetels in de Kamer. 

De VVD verloor twee van de 28 zetels. D’66 

ging van acht naar zeventien zetels. Het kabi-

net-Van Agt II, dat werd gevormd door CDA, 

PvdA en D’66, viel binnen een jaar en er wer-

den nieuwe verkiezingen uitgeschreven op 8 

september 1982. 

De foto op de voorpagina van NRC Handels-

blad was gemaakt door Vincent Mentzel, die 

in de Keizersgrachtkerk anderhalf rolletje vol-

schoot. Foto’s van Vincent Mentzel zijn op 

 

 

Even scheren, een kort 

avondmaal. Dan naar 

de Keizersgrachtkerk, 

‘waar ook Abraham 

Kuyper en Colijn eens 

het woord voerden.’ 
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het ogenblik te zien in het Rijksmuseum. Met 

meer dan 75 originele afdrukken geeft de 

tentoonstelling een overzicht van het belang-

rijkste werk van Vincent Mentzel. Een van zijn 

favoriete onderwerpen was de Haagse poli-

tiek. Hij zag het Binnenhof als arena en legde 

de belangrijkste spelers van toen talloze ke-

ren vast. Zo maakte hij beelden van Joop Den 

Uyl, Dries van Agt, Hans Wiegel en Ruud Lub-

bers, maar volgde hij ook graag de mensen 

die in protest de straat opgingen. Zou Van Agt 

in de Keizersgrachtkerk ertussen zitten? 

De tentoonstelling van het werk van Vincent 

Mentzel is nog tot en met Pinkstermaandag 6 

juni 2022 te zien in de Philipsvleugel van het 

Rijksmuseum, elke dag van 9.00 tot 17.00 

uur. 

 

Peter Dillingh, e-mail peterdillingh@het-

net.nl 

 

 
 

 

 

 

mailto:peterdillingh@hetnet.nl
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In alle rust jezelf leren kennen. 

In verbondenheid met de ander.  

Dat is de kern van deze voorbereidingsgroep. 

Meld je bijtijds aan voor dit boeiende avontuur. 

Alvast enige woorden die passen bij deze ontdekkingstocht: 

uitdagend, inspirerend, op de tast, confronterend, stemmig, verstild, kleurrijk, verwondering, 

ontmoeting, met hart en ziel. 

 

Allereerst iets over de inhoud 

Zonder de ander geen ik. Maar wie ben ik? En doe ik wat ik wil 

doen? En die ander, hoe zit het met die ander?  

Vanaf den beginne reizen mensenkinderen met deze thema’s. Om 

het met oude bijbelse woorden te zeggen: leven mensen van aan-

gezicht tot aangezicht. En als het goed is leren zij elkaar zo kennen. 

Vertaald naar het heden en naar jou en mij toe: leer ik mijzelf zo 

kennen in het gezicht van de ander. Al met al een uitdagend en in-

dringend thema dat vorm zal krijgen in drie diensten. Met een lange 

voorbereidingstijd, het lezen van een boek en een weekend in het 

klooster van Huissen.  

 

Wat maakt dat ik voor dit thema kies 

De ander leren kennen. Dat vraagt om ruimte, om aandacht, om afstand én nabijheid. Het 

Hebreeuwse woord voor kennen is ‘jadá’, het raakt aan diepte, aan bekennen, zichtbaar mo-

gen zijn. Dat kan alleen als ik, en jij, samen in vertrouwen en zonder oordeel elkaar kunnen 

zien. Dan gebeurt er iets wonderlijks, zoals in het lied dat we soms zingen: Delf mijn gezicht 

op, maak mij mooi..’ 

Het gaat om een nieuw verstaan, van jezelf en zo van en voor de ander. Die weg durven gaan…  

stap voor stap…  elkaar stimulerend…  jezelf ziende…  en zo de ander…  jij die mij ik maakt. 

 

Ontmoeting, voorbereiden, vormgeven 

De voorbereidingsgroep start in september 2022 en komt eens in de 2 a 3 weken een dagdeel 

bij elkaar tot en met januari 2023. Alle bijeenkomsten zijn fysiek en vinden plaats in de Kei-

zersgrachtkerk. De diensten zijn op 5, 12 en 19 februari 2023.  

Ik en de ander … Pete Pronk 
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We laten ons o.a. inspireren door het boek ‘Wie kies je om te zijn. Gesprekken en gedachten 

over een nieuwe tijd.’ Roek Lips, 2021. En er is een verdiepingsweekend in het klooster van 

Huissen, waarschijnlijk in november. Bij uitstek een plek waar we naast gesprekken andere 

vormen van communicatie kunnen ontdekken door middel van stem en beweging en non-ver-

bale expressie. Daar zal ook Liesbeth Woertman, hoogleraar psychologie Universiteit Utrecht, 

een bijdrage leveren. Zij schreef o.a. het boek: ‘Je bent al mooi. De schoonheid van imperfec-

tie’. Centraal staat dan het hoofdstuk ‘Ik word ik in het aangezicht van de Ander’. (info: Lies-

beth Woertman - Psychologie van het Uiterlijk).  

 

Aanmelden 

De verwachting is dat de groep vrij snel vol is, de eerste aanmeldingen zijn al binnen. Deze 

serie staat ook open voor mensen buiten de Keizersgrachtkerk. Voel je ervoor om mee te doen 

neem dan zo spoedig mogelijk contact met mij op. Ik kan je dan verdere informatie geven en 

we kijken dan gelijk naar de voor jou mogelijke data. Je kunt me bereiken via petepronk@com-

paqnet.nl. 

 

 

Grote landelijke klimaatdemonstratie in 

Rotterdam op 19 juni.    (Christien Visch) 

 

Vanuit onze Klimaat- en Geloofgroep ben ik 

betrokken bij de landelijke Interreligieuze 

Klimaat-en Geloofgroep. In deze landelijke 

groep zijn 6 officiële geloofstradities 

vertegenwoordigd. De achterban is nog klein 

maar groeit gestaag door. Wat deze 

verschillende tradities met elkaar verbindt, 

zijn de oproepen in al onze “heilige” boeken 

die gaan over Zorg voor onze Aarde. 

Op 11 oktober hield deze groep een spiritueel 

moment bij de Kaagbaan voor de 

klimaatpelgrims uit Polen en Finland op weg 

naar Schotland. Meerdere mensen uit onze 

gemeente deden hieraan mee. 

Ook organiseerde deze groep op 6 november 

2021 een Klimaatviering in de Westerkerk, 

voorafgaand aan de landelijke klimaatmars in 

Amsterdam. Meerdere mensen uit onze 

gemeente hielpen hieraan mee of kwamen 

naar de ontroerende viering. 

Op 19 juni aanstaande organiseren we 

voorafgaand aan de grote landelijke 

klimaatdemonstratie in Rotterdam weer een 

Interreligieuze klimaatviering. Daarna sluiten 

we aan bij de demonstratie. De organisatoren 

verwachten dat er in deze mars nog meer 

mensen zullen meelopen dan in 2021. Deze 

mars is dit keer op zondag. Dat betekent dat 

u niet naar de viering in de Keizersgrachtkerk 

kunt. Maar gelukkig kunt u in Rotterdam een 

heel bijzondere viering meemaken! Allen van 

harte uitgenodigd! Het klimaat wacht niet 

maar heeft ons allen nodig. Er komt 

waarschijnlijk ook een livestream voor de 

thuisblijvers.

Groene blaadjes  

  

mailto:petepronk@compaqnet.nl
mailto:petepronk@compaqnet.nl
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INTERRELIGIEUZE KLIMAAT & GELOOFGROEP 

 
         

Omdat we de aarde willen doorgeven 

Omdat we geloven dat het anders moet en dat het kan 

Omdat we verantwoordelijk zijn 

Omdat we vinden dat actievoeren ook nodig is 

Omdat we elkaar kunnen inspireren 

Omdat we onze grote achterban bewust willen maken 

Omdat we de moed en energie uit ons geloof halen 

 

Daarom staan wij op voor een beter klimaat, 

Daarom een omkeer in ons denken en doen 

Daarom vieren we samen het leven, de aarde en onze goede moed om te veranderen 

Daarom zoeken we een eigen plek in de klimaatbeweging 

Daarom voelen we ons verbonden door onze liefde voor de aarde 

Daarom vormen we samen de Interreligieuze Klimaat & Geloofgroep 

 

Kom ook naar de interreligieuze viering voor het klimaat, met bijdragen uit levensbeschou-

wingen en religies. Zondag 19 juni in de Laurenskerk in Rotterdam, voorafgaand aan de Kli-

maatmars. 

 

Contactadres:  elskescholte@gmail.com  

mailto:elskescholte@gmail.com
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Wat heeft geloof met economie te maken en met klimaat?    (Annemarie van Wijngaarden 

en Fred Tuinder) 

Dat was de vraag die Paul Schenderling ons 

op 2 maart voorlegde. Hij was door de Kli-

maat- & Geloofgroep uitgenodigd om iets te 

komen vertellen over zijn stichting ‘Genoeg 

om te leven’. Zijn doel is daarbij om mensen 

inspiratie en support te bieden om eerlijker 

en duurzamer te leven. 

Veranderde economische verhoudingen       

Geloof en economie zijn 

een spannende combi-

natie volgens Paul. Hij 

schetste hoe in de afge-

lopen eeuw consumen-

ten en producenten 

steeds verder uit elkaar 

geraakt zijn. Een eeuw 

geleden was de markt 

nog vooral lokaal. Produ-

cent en consument ston-

den in verbinding met el-

kaar. Die verbinding is 

geleidelijk verdwenen. De grondstoffen, 

voedsel, kleding etc. die wij dagelijks gebrui-

ken worden veelal geproduceerd in een an-

der deel van de wereld. Er is veel tussenhan-

del, we horen slechts mondjesmaat over de 

arbeidsomstandigheden waaronder mensen 

over de hele wereld voor ons werken. En dat 

zijn er al gauw zo’n 10 miljoen die onder heel 

andere omstandigheden werken dan de om-

standigheden waaraan wij gewend zijn.  

Waarden vanuit het geloof                    .  

Paul ziet een verband tussen de verminde-

rende rol van de kerk in de samenleving en de 

afname van onderlinge solidariteit die ook te 

zien is in de manier waarop de economie is 

veranderd. Van lokaal naar globaal. Hij 

raadde ons aan om het boek ‘Hoe God ver-

dween uit Jorwerd’ van Geert Mak eens te le-

zen met deze bril. Daarin is die geleidelijke 

verandering goed zichtbaar gemaakt.  

De kerk heeft hier, als het aan Paul ligt, een 

belangrijke taak. Paul: “We geloven dat liefde 

en rechtvaardigheid de sleutels tot verande-

ring zijn. Vanuit onze chris-

telijke ethiek kunnen we 

proberen om die solidariteit 

tussen ons als consumenten 

en land- en fabrieksarbei-

ders over de hele wereld te 

herstellen.” 

Klimaat 

Het leven vanuit liefde en 

rechtvaardigheid betekent 

ook zo proberen te leven dat 

je al het andere leven op de 

aarde zo min mogelijk aantast. Bijvoorbeeld 

door spullen te delen en te repareren, bij het 

kopen van nieuwe producten scherp te letten 

op de levensduur en wijze van produceren, 

en meer plantaardig voedsel en plantaardige 

materialen te gebruiken. 

‘De-growth of post-groei’ 

Zolang we in een groei-economisch systeem 

vastzitten zal er waarschijnlijk weinig veran-

deren, zegt Paul. Hij is zich daarom samen 

met zijn collega’s van ‘Genoeg om te leven’ 

aan het verdiepen in wat hij noemt ‘post-

groei,’ een economisch systeem dat niet 
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gericht is op groei maar op het vervullen van 

de basale behoeften. Is zoiets mogelijk en 

hoe ziet het er dan uit? 

Doen 

Het was al met al een rijke avond met heel 

veel informatie en visie. Maar ‘Genoeg om te 

leven’ houdt zich ook en misschien wel vooral 

bezig met de uitwerking hiervan in onze da-

gelijkse praktijk. Bijvoorbeeld door aan te 

sluiten bij ‘Ethical Consumers’ een Engelse or-

ganisatie die zich bezighoudt met het kritisch, 

op duurzaamheid, doorlichten van spullen 

die we in de winkel kunnen kopen. En ook 

door het ondersteunen van lokale initiatieven 

van groepjes mensen, al of niet vanuit de 

kerk, die duurzamer willen leven. Ook in Am-

sterdam willen we misschien zo’n groepje op-

starten. In de volgende KidS gaan we hier na-

der op in . 

Hoe handel ik eerlijk                              .  

Paul Schenderling is mede-auteur van het 

boek ‘Hoe handel ik eerlijk’. In dit boek wordt 

het grote verhaal van wereldeconomie en kli-

maat verbonden met het ‘kleine’ verhaal van 

een plantage in Ethiopië. Het boek roept 

vooral veel vragen op met betrekking tot de 

relatie tussen westerse, goed bedoelende on-

dernemers en de omstandigheden in Ethio-

pië. Tip; Neem eens een kijkje op www.ge-

noegomteleven.nl

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.genoegomteleven.nl/
http://www.genoegomteleven.nl/
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Zoals Mirjam in haar laatste stukje in de KidS 

beschreef is inmiddels de eerste zaterdag-

avond van de jongeren geweest. Ynke en Jiska 

hadden een gameavond georganiseerd, waarin 

vele spelletjes gespeeld zijn. Het was een ge-

slaagde en gezellige avond met Mirjam als win-

naar! Op 28 april heeft ook de eerste ‘In gods-

naam,’ na alle coronajaren, weer plaatsgevon-

den. Samen met Annelies stipte we het thema 

veranderingen aan. We dachten na over welke 

veranderingen er zijn of afspelen op persoon-

lijk gebied, binnen de kerk en over de wereld. 

We schreven enkele woorden hierover op, en 

aan de hand van deze woorden maakte we vra-

gen voor elkaar en voor de groep. Om beurten 

trokken we een vraag uit de grote schaal en 

gooiden we deze in de groep. Denk aan vragen 

zoals: Is in de afgelopen jaren je mentale ge-

zondheid verbeterd of misschien wel 

verslechterd? Als je een moment in je leven stil 

wil zetten, welk moment zou dat zijn? Wat 

voor veranderingen zou je van de nieuwe do-

minee willen zien? Of, wat gaat een grote ver-

andering in je leven zijn binnenkort? Zo waren 

er nog veel meer vragen. Tijdens dit gesprek 

met de groep is er aandachtig naar elkaar ge-

luisterd, gelachen en gedeeld. Er waren vele 

raakvlakken en ook diepgaande gesprekken. 

Als groep zijn we in een avond met elkaar ge-

groeid en kunnen we weer verder met een le-

ven zonder vervelende virussen etc.  

Uiteraard hebben we vooraf aan deze avond 

heerlijk met elkaar spaghetti gegeten (bedankt 

kokers!) en was het ouderwets gezellig. De vol-

gende keer dat we bij elkaar komen is 21-05 en 

dan zullen we het lang uitgestelde afscheid van 

Robert Jan gaan vieren.  

Tot snel allemaal!  

 

Veranderingen! Fleur van Wees 
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Aan de leden van de Keizersgrachtgemeente, 

 

Naar aanleiding van het overlijden van mijn tweelingbroer Gerard op 22 december vorig jaar heb 

ik uit onze gemeente veel tekenen van medeleven ontvangen. Ik heb jullie betrokkenheid zeer op 

prijs gesteld en bedank jullie daar hartelijk voor.  

Gerard leed al jaren aan chronische leukemie. Je kunt er oud mee worden. In 2021 is de ziekte 

toch actiever geworden, wat tot ontstekingen heeft geleid. Een longontsteking werd hem nood-

lottig. Voor mij toch heel onverwacht.  

We hadden dagelijks een aantal keren telefonisch contact en maandelijks bezochten wij elkaar. 

Zo heb ik gedurende ca. 45 jaar Maastricht leren kennen en veel van zijn vrienden. 

Zijn overlijden betekent een groot verlies voor mij. 

Nogmaals mijn hartelijke dank voor jullie medeleven. 

 

Dick Bleichrodt 

 

P.S. Gerard had een flinke verzameling boeken over Indonesië, vanwege zijn studie Civiele Tech-

niek met specialisatie Irrigatie. Hij heeft een jaar in Indonesië gewerkt en heeft het land vele keren 

bezocht, ook een keer met mij. Gerard was verliefd op Indonesië. Mocht er iemand belangstelling 

hebben voor boeken over Indonesië, laat mij dat dan even weten. Ik zoek voor een goede be-

stemming van deze boeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rietje Bulthuis - Verandering in steen 

 

Bedankje n.a.v. het overlijden van Gerard Bleichrodt 
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In de afgelopen periode constateerden wij dat Corona ook een behoorlijke impact heeft gehad in 

de Derde Wereld. Net zoals in 2020 was er een behoorlijk aantal aanvragen die te maken hadden 

met deze pandemie. Wat je ziet is dat de arme bevolking veel te lijden heeft onder deze uitbraak: 

in veel landen raakten mensen zonder werk en dus zonder inkomen: geen werk, geen geld, geen 

eten. 

Vanwege de pandemie werden vaak beschermde kleding en hygiëne artikelen aangevraagd. Op 

aanvragen die gerelateerd waren aan Corona hebben wij snel gereageerd door directe financiële 

steun te verlenen. 

Naast deze verzoeken waren er verschillende aanvragen vanuit India: in het bijzonder steunver-

zoeken die betrekking hadden op de bevolkingsgroep de Dalits. 

In het kaste systeem, wat niet meer gepraktiseerd mag worden maar toch nog wordt toegepast, 

behoort deze groep onder aan de sociale ladder. 

Het overgrote deel van de verzoeken kwam uit het werelddeel Afrika. Onderwerpen als land-

bouw, gezondheidzorg, vakorganisatie, onderwijs, en inrichting van schoollokalen beheersten de 

aanvragen. 

Gelukkig beschikten wij ook dit jaar over voldoende financiële middelen en konden wij de aan-

vragen financieel ondersteunen. Ook waren de goede gevers het Solidariteitsfonds niet vergeten 

en konden wij onze taak op een adequate wijze uitvoeren. 

 

In het afgelopen jaar (2021) konden wij onze grote activiteiten niet uitvoeren door de Corona 

epidemie. Acties zoals “Nette Toilette” en de Solidariteitsmarkt vonden niet plaatsen dit gaf toch 

een dipje in de financiële middelen. 

Wat blij waren wij met de Jongerenclub “Hand in Hand” die een heel project financieel voor een 

kinderhuis in Mexico bij elkaar sprokkelde: in één woord geweldig! Maar ook genoemd moeten 

worden de eigen productie van vruchten op sappen en de daarbij behorende gezondheid-dran-

ken op fles gebotteld, de verkoop van baddoeken voorzien van een naam, de textielschilderijtjes, 

allerlei knutselwerkjes en de verkoopveiling. 

Wij zijn blij met alle gevers en donateurs aan het Solidariteitsfonds. We kunnen wel stellen dat 

het Solidariteitsfonds leeft onder de KGKers en al diegenen die het Fonds een warm hart toedra-

gen. Uiteindelijk waren wij in staat om de projecten te steunen met een bedrag van € 10.133.00. 

In één woord geweldig. 

   

Het jaaroverzicht 2021 van het Solidariteitsfonds 

Keizersgrachtkerk 

              Simon Bal 
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Informatie over de aanvragen 2021 

1. Van uit India Stichting SPRMMM India. Deze Zorgstichting zet zich in voor de Dalit gemeen-

schap. Hun aanvraag had betrekking op vrouwen die door omstandigheden niet in staat waren 

om in hun in onderhoud te voorzien. Om hen wel die mogelijkheid te bieden heeft de Stichting 

een programma ontwikkeld door het geven van onderwijs en een vakopleiding voor naaister. Er 

was behoefte aan naaimachines. Het Fonds stelde € 952,00 beschikbaar voor de aankoop van 10 

naaimachines. 

 

2. Stichting Elim Home werkzaam in Zuid-Afrika (Westkaap). In Elim Home wonen 50 kinderen en 

volwassenen die gehandicapt zijn. Van de overheid krijgt men wel een bijdrage voor de kinderen, 

maar dat geldt niet voor de volwassenen. En die laatste groep is groeiende. Om de exploitatie 

sluitend te maken en de bewoners te voorzien in hun dagelijkse behoefte heeft de directeur een 

tuinbouwproject opgestart. Men teelt er tomaten in kassen en daarnaast wordt er ook groente 

verbouwd. Al die producten worden bij de supermarken afgezet. Maar de genoemde activiteiten 

geven nog niet voldoende opbrengsten om de exploitatie dekkend te maken. Voor uitbreiding 

van het aanbod moet er geïnvesteerd worden in irrigatiewerken en zaaigoed. Het Fonds stelde € 

900,00 beschikbaar.  

 

3. Project Anapromed in het land Guinee-Bissau. 

Wat houdt het project in: zij zijn een organisatie die zich inzet voor huishoudelijke hulpen die 

geen formele status hebben. Deze hulpen worden vaak niet of onderbetaald en ze worden vaak 

mishandeld of seksueel misbruikt. De organisatie heeft verschillende demonstraties georgani-

seerd om hun problemen aan de overheid kenbaar te maken. Het project Anapromed heeft met 

SOS-kinderdorpen een opleiding voor huishoudelijke hulpen opgestart. Om al die activiteiten te 

realiseren was er behoefte aan een computer en een printer. Wij stelde € 954,00 beschikbaar 

voor de aankoop. 

 

4. Stichting Bokemei werkzaam in Ghana in de stad Accra en omgeving. 

Het hoofddoel van de Stichting is het geven van onderwijs en daarnaast een praktijkopleiding om 

de leerlingen een vak aan te leren. Voor de vakopleiding zijn werkplaatsen ingericht. De leerlingen 

krijgen op het gebied van ICT, meubel maken, catering, mode een opleiding. Door Corona raakten 

veel inwoners hun werk kwijt en daardoor ontbrak het hen aan financiële middelen om duurzame 

artikelen aan te kopen. Om toch de exploitatie van de school dekkend te houden werd de aan-

dacht verlegd naar het bakken en verkopen van brood. Voor de aankoop van een nieuwe oven 

stelde het fonds € 900,00 beschikbaar. ……………………………………………………………………………………….                                             

 

5. Stichting Babungo werkzaam in Kameroen in Babungo vallei.  

Dit gebied wordt geteisterd door ziektes als Aids, hiv, Polio, Hepatitis en Malaria. 
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Door deze ziektes ontstaan bij kinderen veel lichamelijke afwijkingen. De activiteiten van de Stich-

ting in dat gebied behelzen onderwijs en gezondheid programma’s. Veel vluchtelingen uit de om-

liggende landen trekken naar de vallei en dat brengt ook zijn problemen mee. Door de uitbraak 

van Covid 19 was er direct behoefte aan beschermende kleding en desinfectiemiddelen. Voor die 

aankoop stelden wij € 900,00 beschikbaar. 

 

6. Stichting Women Development Welfare werkzaam in India in de stad Karimnagar gelegen in de 

provincie Telanga. De doelstelling van deze stichting is het geven van onderwijs zowel in de stad 

als in de provincie. Voor één van de scholen waren leerboeken en schrijfmateriaal voor 200 kin-

deren nodig en met de steun van het Fonds (€ 897,00) konden zij de aankoop doen.  

 

7. De aanvrager Partners Pays Dogan werkzaam in Mali, ook in het onderwijs en zij beheren 70 

scholen. In Mali zijn weinig schoolboeken aanwezig en daardoor werken zij op een manier om 

eigen ervaringen van de kinderen te gebruiken voor taalonderwijs. Door deze methode ontwik-

kelt men schoolboeken om zo de benodigde ervaringen op te doen. Op één van die scholen is een 

model ontwikkeld dat men in alle scholen wil gaan toepassen. Door deze methode kunnen alle 

tekeningen en verhalen van de kinderen worden bewaard. Er was behoefte aan kasten met plan-

ken, handgrepen, scharnieren, verf, schroeven. Het Fonds stelde € 900,00 beschikbaar om dit te 

realiseren. 

 

8. Association Bibliotheque Akplanon in de stad Lomé in het land Togo. De bibliotheek is het enige 

culturele centrum van een aantal provincies. Gedurende de gezondheidscrisis vanaf 2020 waren 

zij gesloten en jl. september 2021 zijn ze weer gedeeltelijk opgestart tot december omdat het 

gebouw werd gesloten. Er was een andere accommodatie nodig. Voor het inrichten van de 

nieuwe locatie en het opstarten van culturele activiteiten was er behoefte aan boeken, documen-

ten en materiaal. Met een bedrag van € 860,00 kon men dit realiseren. 

 

9. Een heel bijzonder project had betrekking op een Kinderhuis in Mexico.  

De kinderen “Hand in Hand” van de Keizersgrachtkerk gingen onder leiding van Loes van Berkel 

met elkaar aan de slag. In het Kinderhuis wonen veel getraumatiseerde kinderen die door expres-

sie en andere methodieken uit hun isolatie worden gehaald. Met € 830,00 heeft het fonds hen in 

staat gesteld om artikelen aan te kopen die voor de genoemde activiteiten kunnen worden toe-

gepast. 

 

10. Een aanvraag uit Senegal. Sinds een aantal jaren woont een van onze medewerkers bij Soli-

dariteit-activiteiten in dit land. Al snel verdiepte zij zich in het onderwijs en kwam met een verzoek 

om een schoolterrein te voorzien van spelmaterialen en een omheining. De school is gelegen aan 

een drukke doorgaande weg. Door het plein anders in te richten kunnen de schoolkinderen veilig 

buiten spelen. Wij stelde € 900,00 beschikbaar voor de inrichting. 
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11. Stichting Meraih Bintang, werkzaam in Indonesië in de kustplaats Pangandaran. De plaatse-

lijke bevolking voorziet in hun levensbehoefte door dag visserij. Wegens Corona bleven de toe-

risten weg en de vis die normaal aan de hotels werd verkocht vond geen aftrek meer met als 

gevolg dat de prijzen instortten en de bevolking nauwelijks in hun dagelijks onderhoud kon voor-

zien. De oude mensen en de gehandicapten werden ook nog eens extra getroffen. Om hen toch 

te voorzien van eten en drinken was er behoefte aan maaltijdboxen. 

Hier was een bedrag van € 350,00 nodig.  

 

12. Stichting Blocks werkzaam in het onderwijs in Ghana vroeg een bijdrage in schoolmaaltijden 

zodat de kinderen ondanks alle problemen (ontstaan door Corona) naar school konden gaan. Met 

een bijdrage van € 200,00 waren ze geholpen. …………………………………>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

13. Een tweetal voor het Solidariteitsfonds bekende instellingen deed een aanvraag voor be-

schermde kleding, hygiëneproducten en aankoop van voedsel. Ook in hun omgeving waren pro-

blemen ontstaan door Corona, en met een bijdrage van € 587,00 waren zij geholpen. 

 

Terugkijkend op 2021 mogen wij vaststellen, ondanks alle hobbels, dat wij toch in staat waren om 

op de aanvragen positief te reageren. 

 

Financieel verslag 2021 

Stand Begin Jaar    € 9.891,54  

Opbrengst ACTIES    € 1.887,46       

Ontvangst Periodiek   € 5.941,92   

Kosten projecten € 10.133,00 

Bankkosten  €       180,87 

Stand Eind jaar €     7.407,05 

                                    _____________________________ 

   €            17.720,92 €        17.720,92 
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De koningsdag 2022 

Andere jaren dat we het vierden waren al 

mooi, maar dit jaar was echt een topjaar: voor 

al die mensen die meewerkten om alles goed 

te laten verlopen, maar in het bijzonder voor 

het Solidariteitsfonds. We zijn inmiddels be-

kend vanwege de “Nette Toilette…” en van-

wege de besteding van het geld. Dit jaar voor 

steun aan Oekraïense vluchtelingen We heb-

ben zoveel verteld waar de opbrengst van deze 

actie naar toe zou gaan en er werd enthousiast 

gereageerd . 

De hele dag door meerden de feestvierders 

aan, lange rijen stonden te wachten om de kerk 

in te mogen..., mooi toch?  

Dit jaar waren er veel meer boten in de Keizers-

gracht dan andere jaren en dat was goed te 

merken. De opbrengst is bijna verdubbeld 

t.o.v. de vorige keer dat we het koningsfeest 

vierden. Dankzij “Nette Toilette”? Vast wel!  

Wij zijn er in ieder geval heel blij mee.   

 

Resultaat   

• We kunnen € 2000,-- overmaken voor 

de vluchtelingen in Oekraïne. Hiervan 

worden in Moldavië mensen opgevan-

gen en in Stadovsk (Oekraïne) medicij-

nen en babyvoeding gekocht. 

• Een open kerk, waar veel vrolijke men-

sen hun steun konden geven voor dit 

goede doel. 

• Een verbindende activiteit waar in grote 

saamhorigheid keihard gewerkt werd 

met veel plezier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrolijk naar de KGK-toilet voor Oekraïnse vluchtelingen Nellie Bal  

Reiny vanTwillert 
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Inzamelen voor zomerse KGK Solidariteitsmarkt 

 

Het Solidariteitsfonds organiseert weer de KGK -Solidariteits-Markt, nu in de zomer op zaterdag 

2 en zondag 3 juli.  

 

Een nieuw leven voor uw spullen.                                    

We willen weer veel verkopen zowel voor jong als oud. Maar daarvoor hebben we uw steun no-

dig. U heeft vast veel in de kast staan wat niet meer gebruikt wordt en dat is fijn voor ons.  

 

• Het is wel belangrijk dat de artikelen er goed uit zien 

• Naast speelgoed en kinderdingen mag je/u ook andere mooie verkoopbare spullen 

meenemen! Want het is voor jong en oud.  

• Eigen creaties (jam, koek, taart, zelfgemaakte kadootjes, etc) 

• Nieuwe ideeën voor de zomermarkt? Heel fijn. 

 

Iedereen kan en mag weer mee doen. Heb je een idee voor leuke geld-wervende activiteiten? 

Laat je talenten zien! We hebben marktverkopers nodig, en wij kunnen je spullen goed gebrui-

ken.  

 

Vraag familie, buren en vrienden of ze wat voor ons hebben. Inleveren van je/uw spullen kan in 

de Keizersgrachtkerk, bij de koster Henk-Jan, telefoon 6266868. Zegt het voort! 

 

We zijn benieuwd!!!! 

Alvast bedankt namens het Solidariteitsfonds, 

 

Simon Bal ( S.Bal3@kpnplanet.nl )  

Reiny van Twillert (reinyvantwillert@hetnet.nl)  

 

 

 

http://www.bevela.nl/1-jaar-nb/
http://www.bevela.nl/1-jaar-nb/

