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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 
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fonds 

 



 
4 

 

 

Het seizoen zit er al weer op! Een bewogen jaar waarin de beperkingen rondom Corona nog 

lange tijd een rol speelden, de KGK 2030 steeds meer handen en voeten kreeg, Robert-Jan 

Nijland afscheid nam en wij Annelies Jans als nieuwe predikante verwelkomden. We gaan de 

zomer in met de lange serie ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ met verschillende 

uitleggers. En verder biedt de zomer in de Keizersgrachtkerk vier interessante zomermidda-

gen, middagen die afwisselend informatief en creatief zijn. Zie voor meer informatie het stuk 

van Daan Schut in deze KidS.  

 

Ook nog lezenswaardig in deze KidS: het verhaal van Kees van Eunen die drie stolpersteine 

voor zijn huis kreeg, een verslag van Guido de Bruin van de interreligieuze klimaatviering in 

Rotterdam en een uitgebreid stuk van Anje van der Heide over de voortgang van de KGK 

2030. Er staan misschien veel veranderingen op stapel en dat maakt mensen onzeker en ang-

stig. Anje schrijft er uitgebreid over.  

Een vrolijke noot in deze KidS is het verslag van het afscheid van Robert-Jan en de tieners: de 

FEBO, een pubquiz en verstoppertje!  

 

Een hele fijne zomer gewenst en tot in augustus! 

 
 

 

 

 

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

KidS nr. 354 verschijnt op zondag 12 oktober (kopijdatum woensdag 23 oktober) 

 

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 

03-07-2022 Slotzondag Annelies Jans 

10-07-2022 
'Zing!' in de zomerserie 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Guido de Bruin 

17-07-2022 
'Vecht!' in de zomerserie 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Nico Brouwer 

24-07-2022 
'Huil!' in de zomerserie 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Annelies Jans 

31-07-2022 
'Bid!' in de zomerserie 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Bram Grandia 

07-08-2022 

let op: aanvang 

12:00 uur 

Zomer-Pride: 'My gender, my pride' 

  

ds. Eleonora Hof 

(Ieper, België) 

14-08-2022 
'Lach!' in de zomerserie 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Julia van Rijn 

21-08-2022 
'Werk!' in de zomerserie 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Gerhard Scholte 

28-08-2022 
'Bewonder!' in de zomerserie 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Wilna Wierenga 

04-09-2022 Startzondag Annelies Jans 

 

 

 

Predikant    Annelies Jans 

predikant@keizersgrachtkerk.nl mobiel 06-39183639 

werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  

 

 

 Kerkdiensten in de komende periode 

Bereikbaarheid pastoraal team 
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Ook de laatste wijkraadsvergadering van dit 

seizoen is achter de rug. Gelukkig is er weer 

ruimte om groepen uit te nodigen, dit keer 

was de jeugd aan de beurt. Omdat het Roos 

niet lukte om te komen voerde Corina het 

woord. We keken kort terug op de gemeen-

tebijeenkomst van 19 juni. Roos heeft onder-

zoek gedaan naar de plek van de jeugd bij 

ons; wat verwachten de ouders, wat vindt de 

gemeente, wat vindt de jeugd zelf? Iedereen 

vindt de jeugd belangrijk.  

Jonge ouders willen het liefst elke week op-

vang voor de jongsten, dat proberen we weer 

op te starten, deels met tieners die daar wat 

voor betaald krijgen. Het is nu eenmaal an-

ders dan 20 jaar geleden, toen er meer ou-

ders waren met baby’s, peuters en kleuters 

en de jonge ouders zelf de oppas regelden. 

Het zou fijn als ook anderen eens in de paar 

weken willen oppassen. Spontaan bood zich 

al een wijkraadslid aan …  

De hands-on groep van Loes met een paar 

kinderen van de kindercatechese en uit de 

kerstmusicalgroep, waar geknutseld wordt 

voor het solidariteitsfonds loopt goed; maar 

met alleen Loes is deze groep kwetsbaar.  

Op 1 september zal een trainee Roos opvol-

gen, uiteraard kan diegene niet alles oppak-

ken maar de aandachtspunten zullen onder 

andere op grond van het verslag van Roos 

worden vastgesteld. 

 

We spreken af hoe we op slotzondag niet al-

leen diegenen die een taak neerleggen maar 

alle groepen zullen bedanken. 

Vorige vergadering is besloten dat er geen 

jaarboekje gemaakt zal worden. In plaats 

daarvan zal er een soort brochure worden ge-

maakt met daarin activiteiten waaronder 

voorbereidingsgroepen voor het komend sei-

zoen. Deze brochure zal met de uitnodiging 

voor de startzondag worden meegestuurd. 

 

We lopen alle groepen langs, zoals de Alge-

mene Kerkenraad: binnen de PKA wordt hard 

gewerkt aan een nieuw beleidskader voor de 

jaren 2023 – 2027. Op allerlei manieren wor-

den daarvoor bijeenkomsten georganiseerd 

waaraan verschillende vertegenwoordigers 

van ons hebben deelgenomen. Daarbij moet 

gedacht worden aan de aandachtspunten: 

jeugd, zichtbaarheid, lichter besturen (min-

der lagen), duurzaam. 

Uit de Wijkraad en Moderamen                                   Ineke Visser-Luirink 
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Maar we staan het langst stil bij KGK 2030. 

Anje, lid van het aanjaagteam van KGK2030 

stelt dat het proces een nieuwe impuls nodig 

heeft. Het gevoel van urgentie ontbreekt, 

waardoor mensen die sneller met dit proces 

willen doorgaan dreigen af te haken. Bij een 

te hoge snelheid of veel veranderingen in-

eens dreigen we echter de mensen die daar 

niet voor voelen te verliezen. Daarover gin-

gen we in de kerkdienst van 29 mei, met als 

thema veilige kerk, in gesprek. De mening 

over de diepgang van de gesprekken liep uit-

een, maar de manier waarop Annelies daar 

met Pinksteren op terugkwam werd in het al-

gemeen als positief ervaren. 

Weerstand tegen veranderingen wordt ge-

voeld door de werkgroep liturgievernieu-

wing. Op 29 oktober is er een gemeentebij-

eenkomst gepland over de viering, in het 

voorjaar van 2023 over inclusief taalgebruik. 

Maar het moderamen zal kijken naar de sug-

gestie of een procesbegeleider die bekend is 

met veranderingsprocessen en theologie ons 

kan helpen. 

 

Omdat de KidS ook op de website komt te 

staan, worden op grond van de privacy ach-

ternamen van de genoemde personen ver-

meden.

Kijkjes achter Getallen  

 

De Kgk aan kop? 

In de gemeentevergadering op 24 april jl. werd tijdens de bespreking van de jaarrekening 

2021 van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) met gepaste trots opgemerkt dat onze wijk-

gemeente het hoogste aandeel huishoudens heeft, dat betaalt aan de kerk, namelijk 37%. 

Dat was opgepikt uit bijlage 1 van de jaarrekening. Het intrigeerde mij. Daarom heb ik ‘achter 

de cijfers’ gekeken.  

 

Er zijn volgens de ledenadministratie op 31 december 2021 535 huishoudens die betrokken 

zijn bij de Keizersgrachtkerk. Daarvan betaalden 196 huishoudens (via bankoverschrijvingen) 

een kerkelijke bijdrage (37%). 

Dat de Keizersgrachtkerk het hoogste percentage betalende huishoudens heeft, is niet van 

vandaag of gisteren. Uit jaarrekeningen vanaf 2016 blijkt dat, op één jaar na, de Kgk het 

hoogste percentage betalende huishoudens (h.h.) van alle wijkkerken van de PKA heeft. 

 

KGK         

 Aantal h.h. Betalende h.h. % 

2016 607 183 30 

2021 535 196 37 

Van de penningmeester Frits van den Boomgaard 
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De stijging van 30% naar 37% wordt verklaard door enerzijds de afname van het aantal huis-

houdens met ruim 12% en anderzijds een lichtere toename van de betalende huishoudens 

(13 stuks, 7%).1  

Voor de PKA (lees: alle wijkkerken) geldt dat van alle huishoudens die ingeschreven staan in 

de ledenadministratie in 2021 (14.122) 17% financieel bijdroeg. In 2016: 16%. 

De gepaste trots is op haar plaats. Dat we maar lang die koppositie binnen de PKA mogen be-

houden! 

 

Inflatie, wat doet dat met de financiën van de kerk? 

Tijdens onze vakantie reflecteerde ik over de financiën van onze gemeente. En in het bijzon-

der over de gevolgen van de recente, hogere inflatie. De kosten zullen (nog meer) stijgen, 

denk aan energie, onderhoud, salarissen. Maar de inkomsten? De bijna 200 betalende huis-

houdens zullen de “inflatiepijn” ook in de portemonnee voelen. Er wordt gesproken over 

10% inflatie in 2022!  

 

Een terugblik(je): 

In 2016 waren de inkomsten van de 183 betalende huishoudens € 125.092,2 gemiddeld € 

684. In 2021 bedroeg het levend geld € 133.902. Op het eerste gezicht een mooie stijging van 

bijna € 9.000 (7%). Maar in die periode van zes jaar was de inflatie ‘slechts’ 10%. De kosten 

van de kerk zullen vanaf 2016 t/m 2021 ook met 10% gestegen zijn. De inkomsten vanuit het 

levend geld, hoewel met een fraaie stijging van 7%, bleven ten opzichte van de inflatie dus 

met 3% wat achter.  

 

 levend geld betalers gemiddeld 

2016 € 125.092 183 € 684 

2021 € 133.902 196 € 683 

 

2022 hoge inflatie en de sterkste schouders! 

 

De kosten van de kerk zullen als gevolg van de recente, onverwachte hoge inflatie in 2022 

fors stijgen. In het licht van de terugblik op de jaren tot en met 2021 vraag ik in alle beschei-

denheid aan gemeenteleden die het zich kunnen veroorloven er over te denken de financiële 

bijdrage aan onze gemeente in 2022 wat te verhogen. Zo kunnen de stijgende kosten enigs-

zins gecompenseerd worden. 

Voor de goede orde: die vraag stel ik niet als je al veel last hebt van de stijgende prijzen in de 

winkels, van hogere vervoerskosten, de gestegen energierekening, van verhoogde 

 
1 Het aantal van 196 en de afgeleide 37% is gebaseerd op het aantal huishoudens dat geld geeft in het kader van de Actie Kerkbalans, die 

geadministreerd wordt door de PKA.  In onze gemeente zijn er leden die uitsluitend geld geven via de wijkkas. Het werkelijk aantal 
huishoudens dat de KGK structureel financieel steunt ligt daarom hoger.   

2 Het zogenaamde “levend geld”, dat wil zeggen de gezamenlijke inkomsten uit kerkelijke bijdragen (Actie Kerkbalans), giften (de wijkkas) en collecten.  
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gemeentelijke lasten, meer zorgkosten etc. Sterker: als je al krap zat of komt te zitten door 

de plotseling hoge kostenstijgingen, zie de kerk in 2022 dan maar als sluitpost.  

 

We zitten in een veranderingsproces. Aan dit 

proces van verandering zitten twee kanten. 

De mooie kant is het verwezenlijken van onze 

dromen. En de moeilijke, misschien wel ang-

stige kant is: wat gebeurt er, wat raak ik kwijt 

van wat me dierbaar is? En hoe houden we 

elkaar vast als we in beweging /op weg zijn? 

Daarom stonden deze twee vragen ‘Waar 

hoop je op’ en ‘Waar ben je bang voor’ cen-

traal in de kerkdienst van 29 mei in het kader 

van veilige kerk: Veranderingen in de kerk – 

veilig en onveilig. Een onderwerp dat door de 

wijkraad, met input van KGK 2030, werd ge-

kozen als onderwerp voor deze dienst in de 

(meerjarige) serie Veilige Kerk. 

We willen met elkaar een Veilige Kerk zijn, 

een kerk waarin we ons veilig voelen, waar 

we zorgvuldig en respectvol met elkaar om-

gaan én een kerkgemeenschap waar we onze 

mond durven open te doen als we ons níet 

goed voelen. Dat klinkt zo vanzelfsprekend, 

maar dat is helemaal niet zo makkelijk. Zeker 

niet in een gemeenschap in verandering waar 

verschillende ideeën, wensen en verlangens 

zijn over hoe dat vorm te geven. 

In de kerkdienst werden filmpjes van ge-

meenteleden vertoond waarin ze antwoord 

gaven op de twee vragen:  

 

Waar hoop ik op: 

Dat we meer jonge mensen aantrekken 

Dat het weer knettert van enthousiasme en 

energie 

Een volle kerk waar jong en oud zich thuis 

voelt 

Een toekomstbestendige kerk 

Dat we elkaar de ruimte geven om fouten te 

maken 

Dat mensen van zich laten horen, nieuwe 

mensen, jonge mensen, oudgedienden, dat 

ze zich uitspreken, als liturg of anderszins 

Dat het echt anders wordt op zondag om an-

dere mensen te trekken 

 

Waar ben ik bang voor: 

Dat het eerste enthousiasme niet meer terug-

komt en niet iedereen meer betrokken is 

 

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

kgk2030@keizersgrachtkerk.nl  

(on)Veilig veranderen           Anje van der Heide 

  

 

KGK 2030 De voortgang 

de voortgang 

mailto:kgk2030@keizersgrachtkerk.nl
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Dat het bij een kleine groep blijft die er ‘druk 

mee is’. 

Dat jongeren niet naar de zondagse ochtend-

dienst komen. 

Dat we soms te snel in de verdediging schie-

ten waardoor we niet meer openstaan voor 

nieuwe ideeën 

De stem in mijzelf: het heeft geen zin 

Onoverbrugbare verschillen en belangen. Ik 

zie daar tegenop. 

 

In de dienst was er ook ruimte om in groepjes 

(ook online) deze twee vragen te bespreken, 

je uit te spreken en naar elkaar te luisteren en 

elkaar te verstaan. Eddy Reefhuis (de uitleg-

ger) zei het zo: 

“ Weet je dan uitgenodigd om te zeggen waar 

je op hoopt en bang voor bent. Laat het niet 

aan anderen over om het te ra-

den. Durf je uit te spreken. 

Daarmee doe je recht aan je-

zelf, aan elkaar en aan het pro-

ces. Je bent ook uitgenodigd 

om te luisteren, te horen wat 

een ander zegt en dat te willen 

verstaan en begrijpen. Er is 

ruimte voor elkaar om eventu-

ele verschillen uit te spreken 

en te begrijpen dat ze ons niet verdelen, maar 

ons uitnodigen om over onze eigen grenzen 

heen te stappen. Dat is wat we gaan doen. 

Door te zeggen wat we op ons hart hebben 

en te horen wat een ander op zijn/haar hart 

heeft, in de verwachting dat dat ons zal hel-

pen, ons zal bevrijden van wat ons hindert, 

klein maakt of verlamt. Kom elkaar, kom ons 

te hulp”. 

 

Het waren intense gesprekken. Na het ge-

sprek was er de mogelijkheid om via de 

Mentimeter angst en hoop te delen als inten-

tie voor de voorbeden. Dat leverde dit mooie 

gebed op. 

 

“Lieve God, zet onze hoop en angst in het 

licht van jouw toekomst: 

We hopen op een volle kerk, dat we samen 

blijven, op vernieuwing, een kerk met jonge-

ren. We zijn bang God, dat de kerken leeglo-

pen, dat er alleen nog oudere mensen ko-

men, we zijn bang dat het te langzaam gaat of 

we zijn bang dat het te snel gaat, en daarom 

zijn we ook bang dat we elkaar kwijtraken, en 

U. 

Eeuwige, we hopen op zoveel moois, we ho-

pen op inspirerende vormen, op dat we hier 

graag nog mogen komen, we hopen op 

ruimte om fouten te maken, we hopen op 

nieuwe mensen, op meer men-

sen die meedoen, op een kerk 

waar levensvragen en de reli-

gieuze vragen ook voor ande-

ren toegankelijk zijn, dat we 

durven loslaten, we hopen op 

een energieke kerk, ik hoop dat 

ik ooit vanuit deze kerk begra-

ven kan worden. 

We zijn ook bang God, om te 

verliezen wat we hebben, wij zijn bang dat 

waar we heengaan het niet kennen en niet 

weten wat ons daar dan te wachten staat, we 

zijn bang dat het zoveel over vernieuwing 

gaat dat we de kern waar het om draait ver-

liezen, dat de kerk verdwijnt en er geen plek 

meer is om zingeving op te doen en te erva-

ren, we zijn bang dat er niets mee gebeurt 

omdat het zo langzaam gaat en dat we vast-

houden aan wat we dachten te hebben. 

We hopen op een organisch proces, dat we 

wel zien waar we zijn, waar we uitkomen, we 

 

“ Weet je dan uit-

genodigd om te 

zeggen waar je 

op hoopt en bang 

voor bent.” 
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hopen op een plek van zingeving, we hopen 

op een plek voor aandacht voor het evange-

lie, we hopen op ontmoetingen buiten de 

kerk, we hopen ook om een beetje uit onze 

comfortzone te komen, dat we het nieuwe 

testament ook gaan lezen. 

We zijn bang kwijt te raken wat ons zo lang 

heeft gedragen en getroost, we zijn bang dat 

wat voor ons zo belangrijk is we niet met an-

deren kunnen delen, maar wat moeten we 

dan? 

God doe recht aan wat óns ontgaan is, maar 

wat ú wel hebt gehoord en begrepen.”   

 

Het was een mooie ochtend. Het was goed 

om met elkaar in gesprek te zijn op deze pleis-

terplaats onderweg. Om ruimte te maken 

voor gevoelens van angst, onmacht, hoop en 

elkaar en God daarin te ontmoeten.  

 

Een week later In de Pinksterdienst -Dromen 

vangen, dromen doen- kwam Annelies Jans in 

haar uitleg erop terug.  

“Het waren mooie maar ook pittige gesprek-

ken. Deze plek, en vooral de mensen hier, 

gaan ons aan het hart. We hebben grootse 

dromen. Dromen kunnen ook botsen. We 

verschillen van mening over welke weg we 

moeten bewandelen om die droom te berei-

ken. We zijn bang om onze dromen op te 

moeten geven, of misschien ten diepste wel, 

om er zelf niet meer in te geloven.  

De dienst liep uit op het delen van matzes en 

druiven. KGK-ers die van ideeën of richting 

verschillen reikten het elkaar aan. En daar ge-

beurde het, er gebeurde IETS. En het ont-

roerde me. Opeens toch weer die gemeen-

schappelijke taal, die gewilde droom, die toe-

komst die open gaat voor ons allemaal en de 

wil om elkaar daar naar toe vast te houden en 

mee te nemen.  

Ik vind het een hele geruststelling dat veel 

mensenwerk is, maar niet alles. Ook niet in de 

KGK. Er is iets dat ons allen draagt en vast-

houdt. Daar mogen we op vertrouwen. Dat 

geeft ontspanning, lucht, adem, geest. Laten 

we daarom ook met ontspanning aan de slag 

gaan en vooral ook met een lach.  

En zodoende kan het ons dan zo maar over-

komen, een vuurtje dat oplaait, een droom 

die knettert, liefde die stroomt. In het samen 

doen zit de hoop”. 

 

Voor ons als Aanjaaggroep was dit een be-

hulpzame en belangrijke stap om ons te blij-

ven realiseren dat we elkaar vasthouden, 

ruimte maken, vertragen wellicht. Het zal een 

blijvend punt van aandacht moeten zijn bij 

alle activiteiten rond KGK2030. 

Mocht je nog nabranders hebben, angsten, 

suggesties, ideeën … laat het ons weten via 

kgk2030@keizersgrachtkerk.nl. 

 

Beide kerkdiensten zijn nog terug te luiste-

ren/terug te kijken. Zondag 29 mei tot 9 juli/ 

zondag 5 juni tot 16 juli.  

 

  

mailto:kgk2030@keizersgrachtkerk.nl


 
12 

Een kort bericht dit keer. Sinds de vorige 

KidS verscheen was het een beetje busi-

ness as usual. Er zijn geen calamiteiten op 

ons pad gekomen – en gezien de kleine be-

zetting van de diaconie is dat maar goed 

ook. Ex-diaken Marjolijn is nog bezig een 

bezoekroostertje op te stellen rond Al-

fredo van Walbeeck. We hebben ex-

Vluchtmaatbewoner Mohamed, die inmid-

dels een verblijfsvergunning en een wo-

ning heeft, geholpen met een gift voor een 

koelkast en als vluchteling Alex naar de 

kerk komt (in principe wekelijks, als aflei-

ding – het gaat niet zo goed met hem - en 

om iets om handen te hebben) is er een di-

aken om met hem een praatje te maken.  

 

Vanuit de zijlijn geef ik 

graag nog wat vluchtelin-

gen-info. De herdenking 

van de omgekomen vluch-

telingen zal dit jaar op 6 no-

vember zijn (de voorberei-

dingen zijn van start ge-

gaan). En de Taakgroep 

Vluchtelingen bracht weer 

een nieuwsbrief uit, met 

informatie over de Amsterdamse lobby en 

de ontwikkelingen rond de opvang van 

vluchtelingen. En met een verwijzing naar 

het bijzonder aangrijpende artikel van 

Mounir Samuels in de Groene Amsterdam-

mer over het bezoek dat ds. Rikko Voor-

berg en Derk Stegeman (directeur van 

STEK Den Haag) brachten aan vluchtelin-

gen in Bosnië, die daar op mensonterende 

wijze worden tegengehouden bij de grens 

met Europa. 

Sta je niet op de mailinglijst van de Taak-

groep? De nieuwsbrief staat ook op de 

website van de RvKA: www.rvkamster-

dam.nl/vluchtelingen/nieuwsbrieven  

 

Terug naar de KGK-diaconie. Het werk-

groepje ‘open kerk’ zoekt naar de goede 

formule om de kerk regelmatig open te 

stellen voor voorbijgangers, om een 

kaarsje te branden, even rust te vinden en 

muziek te horen. Elke zaterdagmiddag 

open is waarschijnlijk niet haalbaar – de 

kerkzaal bleek sinds Koningsdag alle zater-

dagen tot het weekend van de slotzondag 

verhuurd. Een goed alterna-

tief lijkt dat we aanknopen 

bij bijzondere kerkelijke ac-

tiviteiten of bijzondere data 

en daar dan voor flyeren in 

de nabije omgeving van de 

kerk en postertjes ophan-

gen in wachtkamers van art-

sen en gezondheidscentra. 

Dat vraagt wat menskracht, 

maar past goed bij ‘zicht-

bare kerk’ – één van de KGK2030-werk-

groepen van dit moment. 

Zo hopen we tijdens de zomermarkt van 

het Solidariteitsfonds op 2 en 3 juli open 

kerk te houden op de zaterdag- en de zon-

dagmiddag – met live-muziek op zaterdag-

middag, door Fred, Anna en Henk – fantas-

tisch! Andere bijzondere data/evenemen-

ten waar we bij zouden kunnen aansluiten: 

de zaterdag van de GayPride boottocht 

Bericht uit de diaconie 
 

Anna Verbeek 

Hoe kan de kerk zich 

zichtbaar maken aan 

de voorbijganger die 

even rust zoekt? 

We houden ons  

aanbevolen voor 

jullie suggesties! 

about:blank
about:blank
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(ook al varen de boten door de Prinsen-

gracht, er is vast ook bij ons op de Keizers-

gracht publiek op de been); Allerzielen (2 

november, een doordeweekse dag), zater-

dagen in de Adventstijd en natuurlijk zater-

dag 24 december; iets rond de jaarwisse-

ling; Koningsdag en 5 mei (Vrijheidsmaal-

tijd). We houden ons aanbevolen voor jullie 

suggesties! 

Tenslotte: het benefietconcert voor het 

Stoelenproject, dat ooit was aangekondigd 

voor 12 juni jl. kon helaas op die datum 

niet doorgaan. Maar het is absoluut de be-

doeling dat in oktober de Fanfare van de 

eerste Liefdesnacht komt spelen. Het Stoe-

lenproject zal het geld goed kunnen ge-

bruiken, want er wordt deze zomer ver-

bouwd om meer ruimte te creëren. Aja 

Leemans en de diaconie zijn bezig met het 

communicatieplan voor het concert en zo-

dra de datum bekend is zullen we het jullie 

laten weten!

 

De werkgroep morgendiensten (WMD) be-

staat uit een groep betrokken mensen uit 

onze gemeente die samen ervoor zorgen dat 

er elke zondag weer een inspirerende dienst 

is. Denk aan coördinatoren van voorberei-

dingsgroepen, muzikale en creatieve begelei-

ders, leden van de MAG 

(maandagavondgroep) en ‘qualitate qua’ 

onze predikant en muziekcoördinator/diri-

genten. Daarnaast zorgt de WMD voor het in-

vullen van het preekrooster (onze ‘regelaar’ 

is Marijke Dams), een rooster voor de liturgie-

typisten en de zondagcoördinatoren en voor 

de beeld- en geluidmensen. De WMD is dus 

Werkgroep morgendiensten seizoen 2021-2022  Martine Koedijk  
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een combinatie van heel veel inhoud (liturgie, 

tekst, vormen, muziek, beeld) maar ook van 

veel regelen. 

Het afgelopen seizoen hebben veel belang-

rijke thema’s op de agenda van de WMD ge-

staan mede door de (digitale) veranderingen 

vanwege corona maar zeker ook door 

KGK2030. We hebben gesproken over wat we 

mee willen nemen uit de (volledig digitale) 

coronatijd (denk aan de creativiteit in de vor-

men, het meer gebruik maken van beelden 

en filmpjes, de ‘korte’ diensten van een uur, 

betrokkenheid van diverse (leeftijds)groe-

pen). De uitbun-

dige, ontroe-

rende, muzikale 

intrededienst 

van Annelies 

was daarvan 

misschien wel 

een prachtig 

voorbeeld (al-

hoewel niet echt 

kort        ).  

 

Een aparte ver-

gadering hebben we zeer uitgebreid gespro-

ken over de muziek, altijd al een belangrijk 

onderdeel van onze diensten. Door KGK2030 

en corona zien we daar allerlei mooie crea-

tieve vernieuwingen die echter voor anderen 

soms als lastig of zelfs bedreigend worden er-

varen. We hebben daar zeer uitvoerig en in-

dringend met elkaar van gedachten gewis-

seld, hoe we de gewenste veranderingen 

vorm willen en kunnen geven. Leden van de 

KGK2030 aanjaaggroep en de taakgroep litur-

gie waren hierbij aanwezig, als ook onze cre-

atieve begeleiders en diverse zanggroeple-

den. Samen kunnen we het zo weer 

meenemen naar de ‘praktijk’ en op weg naar 

de toekomst.  

 

Een ander actueel onderwerp dat we inhou-

delijk besproken hebben is onze online aan-

wezigheid, zowel wat dit betekent voor de 

diensten (hoe breng je het in beeld, wat is be-

langrijk voor mensen thuis om onderdeel te 

zijn van de gemeente, welke vormen werken 

goed etc.) als ook het aantal bezoekers van de 

diensten (tijdens de dienst en later door de 

weken heen), de duur van de aanwezigheid 

op het internet etc. We praten in het najaar 

hierover weer 

verder. In janu-

ari hebben we 

overigens een 

zeer succesvolle 

cameratraining 

gehad als litur-

gen onder de be-

zielende leiding 

van Anje van der 

Heide, Sietske 

van der Hoek en 

Paulien 

Haaksma. Als het goed is, kijken we nu vaker 

naar de mensen thuis (in de camera dus), 

maar staan we ook veel steviger achter het 

katheder of op een andere plek. We hebben 

dus veel meer geleerd dan de titel deed ver-

moeden.  

Maar dat was nog niet alles, we spraken het 

afgelopen jaar ook over het gebruik van na-

men in de voorbeden (in principe alleen voor-

namen, tenzij iemand is overleden), het 

hernoemen van het intermezzo (heet nu rond 

de tafel) en de plek van de mededelingen in 

de dienst, wat te doen bij ‘calamiteiten’, we 

leerden van de tips en tops uit de 
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voorbereiding van diensten (op basis van de 

evaluaties) en niet te vergeten formuleerden 

we een advies aan de wijkraad over de 

nieuwe wijze van lopend vieren (de logistiek) 

en de keuze of er lopend of symbolisch ge-

vierd gaat worden. Dit laatste wordt ter eva-

luatie meegenomen door de KGK2030 taak-

groep liturgie. De gemeentevergadering over 

het nieuwe themarooster voor 2023 had 

daarbovenop een hele mooie opkomst en het 

nieuwe rooster mag er dan ook wezen (zie 

het jaarboekje op startzondag).  

Al met al een inhoudelijk zeer relevant sei-

zoen voor de WMD, logisch volgend op het 

coronajaar waarin we veel hebben gepio-

nierd en veel creativiteit hebben mogen zien!  

Ik sluit af met woorden van dank. In de laatste 

vergadering van de WMD hebben we uitvoe-

rig stilgestaan bij het afscheid van Reina 

Steenwijk en Sya Pelleboer als voorzitter 

WMD en respectievelijk lid van de stuurgroep 

WMD. Beide dames zijn al ongelooflijk veel 

jaren actief in de Keizersgrachtkerk en ook 

heel lang lid geweest van de stuurgroep (en 

als ik schijf heel lang dan bedoel ik ook echt 

heel lang!). Ze hebben dan ook een enorme 

impact gehad op de ontwikkeling van de dien-

sten bij de KGK, ieder op hun eigen wijze.  

Woorden van dank schieten in zo’n geval al-

tijd tekort, maar toch: dank jullie wel voor zo-

veel inzet, weerbaarheid, creativiteit, energie 

en visie! Minder vergaderen (in stuurgroep 

en WMD) hebben jullie dik verdiend. Fijn dat 

jullie allebei nog wel betrokken blijven. 

Elke week weer is er dus op zondag een 

dienst. Daarbij zijn heel veel mensen uit onze 

gemeente (en soms daarbuiten) voor en ach-

ter de schermen betrokken met voorberei-

den, vergaderen, trainen, knopen doorhak-

ken, reflecteren, regelen, oefenen, maken, 

uitvoeren. Teveel om op te noemen. Dank jul-

lie wel allemaal!  
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In het jaarboekje staat heel veel informatie over onze gemeente: alle groepen en activiteiten 

komen aan bod. Het is een beetje onduidelijk voor wie het een dusdanig nuttig boekje is dat 

daar ieder jaar veel energie in gestoken moet worden. En dan blijkt er halverwege het jaar 

toch al veel informatie verouderd of achterhaald.  

Vorig jaar hebben Baukje en ik veel energie gestoken in een verandering van het jaarboekje, 

waardoor het meer door buitenstaanders te begrijpen zou zijn. Daarbij bleef de vraag of be-

zoekers nu direct behoefte hebben aan zoveel informatie. Omdat we bijna geen reacties heb-

ben gekregen op de nieuwe vormgeving en indeling hebben we ook niet het idee dat het 

jaarboekje erg leeft bij de meeste gemeenteleden. 

Tijd om eens kritisch te kijken naar het voortbestaan van dit jaarboekje.  

In overleg met de wijkraad hebben we besloten om het in ieder geval een jaar zonder te 

doen. 

Hoe gaan we het dan wel doen? 

- De informatie over alle groepen komt op de website. De indeling van de website 

wordt veranderd zodat de informatie uit het jaarboekje daar goed terug te vinden is. 

Privacygevoelige informatie (bijvoorbeeld van contactpersonen) komt op het Log in-

gedeelte. (Voor meer informatie hierover:  zie KidS nr. 350, april 2022) 

- Voor eenmalige bezoekers in de kerk en andere mensen van buiten de gemeente, 

maken we een folder met compacte informatie die op hen is afgestemd. 

- Het themarooster voor 2022- 2023 wordt opgenomen in de start-KidS van september.  

Dat de informatie op de website komt te staan heeft een aantal voordelen: 

- De website gaat meer leven in de gemeente. 

- Groepen kunnen zelf in de gaten houden dat hun informatie up-to-date blijft en in 

overleg met de webmaster (Henk Scheffer) de informatie bijwerken. 

- De website kan ieder moment aangepast worden en niet maar één keer per jaar. 

Het kan zijn dat je dit leest en je het erg jammer vindt dat dit zo gaat. Laat het dan aan mij 

weten, dan kunnen we altijd kijken of we er een mouw aan kunnen passen.  

Ik ga aan contactpersonen van de verschillende groepen op korte termijn vragen of ze hun 

informatie kunnen checken en eventueel aanpassen. Je kunt dat natuurlijk ook zelf al aan mij 

aangeven.  

 

 

 

 

 

Jaarboekje? Dit jaar niet! Anja Scheffer  
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Na acht jaar gaat Henriëtte Sanders stoppen 

met het redigeren en maken van de KidS. Zij 

heeft dit met veel plezier gedaan. Ze maakt 

nu een andere keuze omdat ze binnenkort 

haar eerste kind krijgt. Hartelijk dank Henri-

ette en veel geluk in deze nieuwe levensfase! 

Henriëtte deed dit iedere 6 à 7 weken samen 

met Erzsébet Oosterveld. Het werk bestaat 

uit: redigeerwerk, mailing voor de deadline 

versturen, opmaak verzorgen en de KidS 

printklaar maken.  

We zijn dus op zoek naar een Redactielid 

voor de KidS. 

Wie heeft er zin om na de zomervakantie 

deze taak over te nemen?  

Ook zijn we op zoek naar 2 of 3 redactieleden  

voor de website die in samenwerking met de 

webmaster de inhoud van de website aan-

trekkelijk en actueel willen houden. 

Daarnaast zijn we nog op zoek naar iemand 

die de sociale media van de Keizersgracht-

kerk wil verzorgen. Op dit moment zijn we 

actief op Facebook maar aanwezigheid op In-

stagram is ook wenselijk in verband met het 

bereiken van jongere doelgroepen.  

Verder goed om te weten: In de Taakgroep 

Zichtbare kerk 2030 wordt nagedacht over de 

communicatiestrategie van de Keizersgracht-

kerk. Dat kan veranderingen tot gevolg heb-

ben. Wil je daar over meedenken? Laat het 

weten. Je bent van harte welkom.  

 

 

Deze zomer kan de Contactkring gelukkig 

weer activiteiten organiseren. Gekozen is 

voor de formule van vier zomermiddagen (zo-

als eerder in 2019), op 13 en 27 juli en 10 en 

24 augustus. 

 

Dat wil zeggen: een middagprogramma in de 

Tuinzaal van de Keizersgrachtkerk, dus met 

de mogelijkheid om vooraf en achteraf in de 

tuin iets te drinken, toegankelijk voor ieder 

van binnen en buiten de gemeente. De erva-

ring leert dat de opkomst niet groot is, maar 

de sfeer is gezellig en ontspannen. En er is in-

houd: vier programma’s van verschillende 

aard: verhalen over een reis, een voordracht 

over gedichten, een creatieve middag, en een 

middag over orgelmuziek. In die middag gaan 

we daarom ook naar de kerkzaal. 

Op 13 juli vertellen Agnes en Paul Vlaanderen 

over hun reis naar Georgië en Armenië. 

De dichteres Nelly Maaskant geeft op 27 juli 

een voordracht met liederen over het schep-

pingsverhaal, “En God zag dat het goed was” 

Op 10 augustus is er een creatieve middag 

onder leiding van Loes van Berkel. Daarvoor 

is opgave vooraf nodig, vóór 7 augustus via 

info@keizersgrachtkerk.nl. Onkosten € 5,- 

En op 24 augustus vertelt Aja Leemans over 

haar werk als organist, haar Bachproject, en 

bespeelt zij het Steenkuyl orgel in de kerk-

zaal. Op haar website www.ajaleemans.nl 

staat het project ‘Bach van de week’. U kunt 

zich voorbereiden. 

Communicatie – verschillene vacatures Anja Scheffer  

Vier zomermiddagen in de Tuinzaal Daan Schut  

mailto:info@keizersgrachtkerk.nl
http://www.ajaleemans.nl/


 
18 

Inloop vanaf 13.30 uur, het programma be-

gint om 14 uur, na afloop drankje in de tuin. 

Iedereen is welkom, vrije toegang (m.u.v. 10 

augustus).  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 21 mei jl hebben wij (dan eindelijk) afscheid genomen van Robert-Jan. Hoewel 

hij al sinds 1 januari uit dienst is getreden als jongerenwerker bij de KGK, konden we - door 

een zekere pandemische situatie - dit niet eerder inplannen. 

Het werd een doldwaze middag en avond die we traditiegetrouw startten met eigen gehaald 

eten van de FEBO. Vervolgens deden we in teams een Pubquiz over - u raadt het al - Robert 

Jan en zijn doen en laten. Fieke en Jeroen kwamen als winnaars uit de bus, maar het speel-

veld lag erg dicht bij elkaar. Als afsluiter van de Pubquiz kwam ontkwamen we niet aan de 

vraag “Als RJ een kompas had en dat zou wijzen naar waar hij het meest naar verlangt, waar 

zou dit dan naartoe wijzen?” die ieder teamlid als wens aan hem heeft beantwoord.  

 

Om het eten te laten zakken, speelden we een aantal rondes Weerwolven, waarin Robert Jan 

NIET de weerwolf was. Of toch wel, daar zijn de meningen over verdeeld. Nadat iedereen 

een aantal nachten had doorgebracht in Wakkerdam, besloten dat we niet anders konden 

Afscheid Robert Jan Nijland-Beltman Hester Krommendijk  
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dan ouderwets verstoppertje spelen. Wat blijkt; Fleur kan zich erg goed verstoppen en Job 

kan zich dusdanig goed verstoppen dat we er allemaal bij kwamen zitten. 

 

We sloten de avond - bij het vallen van de nacht - af met een rondje “Hoe gaat het nu met…”. 

Het was fijn om zo samen te kunnen zijn, lol te hebben én met iedereen bij te kletsen. Onze 

speciale dank gaat uit naar Mirjam, Fleur en Ynke voor het organiseren voor deze avond. Zij 

hebben Robert-Jan het afscheid gegeven dat hij (meer dan) heeft verdiend. 

 

Hester Krommendijk namens De Bonte Stoet KGK Jongeren (18+) 
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Loes van Berkel uit Amsterdam verzorgt in de 

Keizersgrachtkerk het kinderwerk. Elke twee 

weken gaat ze op zondagochtend tijdens de 

dienst creatief aan de slag met de kinderen 

van 6 tot 12 jaar in de Tuinzaal van de Keizers-

grachtkerk. De kindergroep heet: Project-

groep ‘Hand in hand’. Het is een pilot, en 

wordt na evaluatie hopelijk ook volgend jaar 

weer aangeboden. 

De tijden dat er wel 15 kinderen naar de kin-

dernevendienst gingen, zijn allang voorbij. 

Loes: “Het aantal kinderen en vrijwilligers 

werd steeds minder. Het laatste jaar waren er 

nog maar 4 kinderen, waarvan er 2 naar 

de middelbare school gingen. Ik heb kinder-

diensten voorbereid, maar er kwamen dan 

geen kinderen naar de kerk. Vorig jaar zijn 4 

Kgk-kids en ik creatief aan de slag gegaan en 

hebben een groot schilderij gemaakt. De titel 

is: ‘Het ontstaan van de wereld in 7 dagen.’ 

Dit schilderij en andere werkstukken van de 

kinderen brachten bij een veiling €600,- op. 

Ze waren zo supertrots, dat ze het schilderij 

en andere werkstukken, die zij hadden ge-

maakt, voor zoveel geld verkochten. De op-

brengst hebben we geschonken aan een 

weeshuis voor kinderen in Zuid-Amerika. Dat 

was een kinderdoel van het Solidariteits-

fonds. Van het geld zijn spullen gekocht om te 

kunnen sporten. Het weeshuis heeft een film-

pje gestuurd. De kinderen waren zo trots dat 

ze deze kinderen echt konden helpen! Zo ont-

stond bij mij het idee om een kindergroep op 

te starten die met daadkracht anderen kan 

helpen. 

Daarom heb ik in januari de kinderen van de 

kerstmusical en andere kinderen gevraagd 

via een flyer en mail om creatief aan de slag 

te gaan om geld in te zamelen voor een kin-

derproject van het Solidariteitsfonds: een 

schooltje in Senegal, dat graag wat teken- en 

knutselspullen wil en voor de lagere klassen 

wat muziekinstrumentjes. We hebben al wat 

spulletjes gemaakt en verkocht, zoals kerst-

ballen en vogelvoederhuisjes. De teller staat 

op € 180,- maar we hopen minimaal € 300,- 

op te kunnen halen.”  

Het verhaal van Jezus 

“Tijdens de activiteiten vertel ik verhalen van 

Jezus. Hij ging ervan uit: wat kan ik doen voor 

een ander? We praten over Jezus: wat zou je 

zelf doen? Ik plaats de vragen in het nu. Dan 

spreekt het hen meer aan. Ik heb een eigen 

programma en sluit meestal niet aan bij de 

thema’s van de diensten. Voor de slotzondag 

op 3 juli staat de regenboog centraal. Ik wil 

het verhaal van Noach vertellen en met de 

kinderen een regenboog maken. Soms sluiten 

we wel aan bij een feest zoals met kerst. Er 

zitten nu 14 kinderen in de appgroep. Het is 

niet zo dat ze iedere week komen want ik ‘ik 

kom niet,’ antwoorden ze dan. Als ze niet ko-

men, dan is dat geen probleem. Het is niet de 

bedoeling dat het een verplicht nummer is.”  

“Voor het contact met de kerkgangers is het 

goed dat we in de Tuinzaal zitten: ‘Wat heb-

ben jullie gemaakt?,’ vragen de mensen aan 

de kinderen. Ik doe dit vrijwilligerswerk om-

dat ik houd van creatieve dingen doen met de 

kinderen. De Keizersgrachtkerk ligt me na aan 

Projectgroep ‘Hand in hand’ in de Keizersgrachtkerk Baukje Burggraaff 
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het hart. Ik kom hier al lang. Het voelt als fa-

milie. Ik draag mijn geloof uit door te laten 

zien dat christen zijn niet saai is maar dat je 

actief, met elkaar, anderen echt kunt helpen. 

 de bedoeling dat het een verplicht nummer 

is.” 

 

Over een paar maanden gaat het beginnen: 

de reis van ik en de ander. 

Een voorbereidingsgroep 

die start in september 

2022 en wordt afgerond 

met drie diensten in fe-

bruari 2023. (Zie voor in-

houd en opzet de vorige 

Kids). Het enthousiasme is 

groot en de groep is op 

een paar plekken na vol. 

Mocht je nog mee willen 

doen laat het me dan zo spoedig mogelijk we-

ten.  

 

Wie kies je om te zijn Voor 

eenieder die deelneemt 

raad ik aan om in de zomer 

als bron van inspiratie al-

vast het boek ‘Wie kies je 

om te zijn’ te lezen, ge-

schreven door Roek Lips. 

Het bestaat uit 53 korte in-

terviews met tal van kun-

stenaars (Claudia de Breij), filosofen (Marli 

De reis van ik en de ander Pete Pronk  

 

 
Ark van Noach - Charissa van Bodegom-van Waarde 
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Huijer), psychologen (Damiaan Denys), trai-

ners (Louis van Gaal), theologen (Awraham 

Soetendorp), muzikanten en zangers (Rein-

bert de Leeuw, Typhoon), e.v.a. 

 

Je eigen verhaal 

Naast deze interviews zullen vooral ook onze 

eigen verhalen een rol gaan spelen. Want wie 

kies ik om te zijn? Wie ben ik eigenlijk? Hoe 

zie ik mijzelf? En de ander? Wat is de rol van 

de ander? Welke spiegels zijn we voor elkaar? 

En hoe elkaar te verstaan, met het hoofd, met 

het hart? 

Wie daar buitengewoon zinvol en in heldere 

taal van kan vertellen is Liesbeth Woertman, 

emeritushoogleraar psychologie. Zij zal ons 

tijdens de tweedaagse in het klooster van 

Huissen (vrijdag 25 en zaterdag 26 november 

2022) terzijde staan. Ook gaan we dan ex-

pressief en non-verbaal op zoek naar verras-

sende verbindingen tussen ik en de ander.  

Dat onze reis raakt aan de mensenkinderen 

die in de Bijbelse verhalen wonen mag duide-

lijk zijn. Gaandeweg zullen we ontdekken 

welke personages uit deze verhalen met ons 

meelopen en hoe ze ons kunnen inspireren 

om vorm te geven. 

 

Je bent al mooi 

Afrondend een klein fragment voor onder-

weg uit het boek ‘Je bent al mooi’ van Lies-

beth Woertman:  “De mens is niet alleen een 

autonoom wezen, maar ook een relationeel 

wezen ten opzichte van een Ander. Autono-

mie en verbondenheid zijn beide noodzake-

lijke draden die ons mens maken. Je hele le-

ven een mens in ontwikkeling durven blijven, 

open en verwonderd, is fantastisch. Ook 

spannend en eng, dat geef ik toe, maar vooral 

stromend, levend. 

In de ideale wereld vindt opvoeden en leren 

plaats als er een relatie wordt aangegaan van 

subject tot subject. De leraar die zegt: ‘ik ben 

er voor mijn leerlingen’, die heeft het mis. De 

moeder die zegt: ‘ik ben er voor mijn kin-

deren’ idem. Je kunt er pas echt voor je leer-

lingen of kinderen zijn, als je jezelf de kans 

geeft meer ik te worden door hun aangezicht 

en dat op een passende manier met hen com-

municeert. Ongelijk in rol maar gelijkwaardig 

in geven en ontvangen. Je moet durven je aan 

te laten spreken, aan te laten raken door an-

dere mensen om meer mens te worden.” 

 

Informatie en opgave 

Er zijn nog een paar plekken vrij om deel te 

nemen aan deze voorbereidingsgroep. Zij is 

ook toegankelijk voor mensen buiten de Kei-

zersgrachtkerk. Voel je er voor 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 pete-

pronk@compaqnet.nl. 

 

 

mailto:petepronk@compaqnet.nl
mailto:petepronk@compaqnet.nl
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Interreligieuze klimaatviering “Een toe-

komst wacht ons op, vol hoop” (Guido de 

Bruin) 

 

“De aarde roept ons aan / een nieuwe weg te 

gaan.” Twee regels uit het lied ‘Geef de aarde 

door’ van Herman Koetsveld, op de melodie 

van ‘Zomaar een dak’. Met dat lied begonnen 

we op 19 juni voorafgaand aan de Klimaat-

mars de interreligieuze klimaatviering in de 

Laurenskerk in Rotterdam. Christien Visch, 

Marjan Bosch en Elske Scholte behoorden tot 

de organisatoren.  

 

Stemmen uit diverse religieuze en levensbe-

schouwelijke tradities bliezen het vuur in ons 

aan. Om de huiveringwekkende realiteit van 

de klimaatverandering onder ogen te zien. 

Om niet bij de pakken neer te zitten, maar in 

actie te komen, in verbondenheid. Om hoop 

te koesteren. Om, ten slotte, de vragen van 

een meisje tot ons te laten doordringen: 

“Wat doen jullie nu, in dit jaar 2022, zodat 

alle rampen die voorspeld worden door de 

opwarming van de aarde, niet zullen gebeu-

ren?” 

 

De sprekers legden verschillende accenten. 

De joodse vertegenwoordiger benadrukte de 

opdracht aan de mens om “de opbrengsten 

van de aarde te delen in rechtvaardigheid”. 

Namens Greenpeace verbond Faiza Oulah-

sen die met de verbinding die centraal staat 

in religies. “Als religie draait om verbinding 

en een beroep doet op compassie, is het dan 

niet onze plicht om in actie te komen voor 

een klimaatrechtvaardige wereld?” 

Vanuit het hindoeïsme klonk de boodschap 

van de verbondenheid van alle leven, in een 

Koranrecitatie de oproep tot bekering. In 

een korte boeddhistische meditatie werden 

we uitgenodigd om met elke ademtocht en 

met elke stap onze toevlucht te nemen tot 

Moeder Aarde. 

 

We kwam in beweging, stap voor stap, met 

in onze oren nog de woorden die antira-

cisme-activist Jerry Afriyie ons had meegege-

ven: “Vandaag de dag hebben we elkaars ge-

zelschap en solidariteit meer dan ooit nodig. 

Niet omdat we in de meest uitdagende tijd 

ooit leven, elke generatie staat voor een uit-

daging. Maar omdat ik van mening ben dat 

we meer dan ooit in staat zijn om het beter 

te doen. Dit keer kunnen we het niet overla-

ten aan God, het begraven in het verleden of 

het vooruitschuiven naar de toekomst. De 

tijden van het buiten onszelf zoeken is voor-

bij, het is nu aan ons, om de eerste steen te 

leggen, zoals we herinnerd willen worden als 

de voorouders van morgen.”

Groene blaadjes 
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In de zomer van 1913 kwam de functie van 

orgeltrapper in de Keizersgrachtkerk te ver-

vallen. Dirk Eijlers (1833-1916) werd vervan-

gen door een elektromotor. De windvoorzie-

ning van het orgel werd voortaan niet meer 

aangedreven met spierkracht maar met elek-

triciteit.  

Een verslaggever van het christelijk volksdag-

blad De Amsterdammer klom 

de trappen op naar de orgelga-

lerij: “De in de Keizersgracht-

kerk dienstdoende orgeltrap-

per had, wegens hoogen ou-

derdom, ontslag aangevraagd, 

en dit gaf aanleiding te over-

wegen of men het voortaan 

niet zonder orgeltrapper zou 

afkunnen, om namelijk wind-

toevoer langs electrischen weg te verkrijgen, 

wat te gemakkelijker uitvoerbaar was, nu de 

kerk voor de electrische verlichting reeds was 

aangesloten. Dit gelukte.  

Op verzoek hebben wij de nieuwe installatie 

eens bezichtigd en we aarzelen niet, dit een 

prachtige verbetering te noemen, waarmede 

wij het college van organisten gelukwen-

schen, te meer, waar nog betrekkelijk weinig 

orgels van een dergelijke inrichting zijn voor-

zien.  

De electro-motor van een ½ paardenkracht is 

met vijf jaar garantie geleverd door het Elec-

trotechnisch Bureau Bouvy & Co. te Den 

Haag, en voldoet uitstekend. Rechts naast 

den organist bevindt zich het handel, hetwelk 

men slechts heeft over te halen en de motor 

begint te werken en perst de lucht in den zich 

daaronder bevindenden windbalg.  

De geheele vulling duurt slechts 20 seconden, 

terwijl de aanvulling geschiedt op constante 

wijze, zoodat bij vol-spel men ternauwernood 

den windbalg ziet dalen. Bij minder windver-

bruik wordt de overtollige wind automatisch 

verwijderd. 

De voordeelen van een dergelijke inrichting 

zijn niet gering. Eerstens heeft de organist 

niet langer de hulp van den 

trapper noodig, maar kan ten 

allen tijde zelf het orgel van 

wind voorzien. Vervolgens ge-

schiedt de toevoer op regel-

matige en gelijke wijze, het-

geen op de kracht en stabiliteit 

van het geluid van invloed is, 

en eindelijk — last not least — 

is de geheele inrichting, in ver-

band met de duurzaamheid, spotgoedkoop, 

zoodat zelfs van bezuiniging gesproken kan 

worden. Het geheele stroomverbruik kost per 

uur ongeveer 3½ cent!” 

Piet Zuidema schreef in 1988: “Helaas is de 

machtsstrijd die soms woedde tussen orgel-

trapper en organist verdwenen als gevolg van 

de technische vooruitgang. Want voor de op-

komst van de motor was het lang niet altijd 

koek en ei tussen die twee.” 

In de vergadering van het college van organis-

ten op 14 juli 1911 werd het vervangen van 

de orgeltrapper in de Keizersgrachtkerk al 

eens geopperd. Organist Swagerman schatte 

de kosten van een elektrische installatie op 

600 gulden en het stroomverbruik op 5 cent 

per dienst. Op den duur zou dat goedkoper 

zijn dan de orgeltrapper, die een gulden per 

dienst ontving. “Hij geeft dit denkbeeld, 

De Keizersgrachtkerk en haar orgeltrapper (105) Peter Dillingh  

  

 

“Het geheele 

stroomverbruik 

kost per uur  

ongeveer  

3½ cent!” 
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omdat de trapper Eilers altijd een lastig man 

is. Als er vol werk gespeeld wordt, klaagt hij 

reeds. Het gaat toch niet aan het registreeren 

te regelen naar den trapper.” 

In het voorjaar van 1913 vroeg de orgeltrap-

per ontslag. Ook moesten er werkzaamheden 

aan het orgel worden uitgevoerd. Daarmee 

lag het voorstel voor elektrische windvoorzie-

ning weer op tafel. De orgelbouwer (Steen-

kuyl en Recourt) rekende 650 gulden. Bouvy 

bracht een offerte uit voor 325 gulden. De or-

ganisten Swagerman en Voorham reisden 

naar Den Haag om door Bouvy geleverde 

windmotoren te gaan bekijken. Als die goed 

voldeden en de garantietermijn ruim was, 

zou Bouvy de opdracht krijgen. Zo gebeurde 

het. Goedkoop is duurkoop, maar dat zou la-

ter pas blijken. 

De verslaggever van De Amsterdammer 

schreef niet alleen over de elektromotor, 

maar ook over de muziek: “’t Is verblijdend, 

hoe men, hoe langer zoo meer gaat inzien 

wat een heerlijke, verheffende kracht er 

schuilt, in goed begripvol orgelspel, dat, waar 

het zich vaak treffend aansluit met het gesp-

roken of te zingen woord, nimmer nalaten zal 

veel bij te dragen tot de stichting der saamge-

komenen in het bedehuis.” 

 

 
Van Agt in de Keizersgrachtkerk, 8 mei 1981 - Vincent Mentzel. 
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Maandag 20 juni zijn er bij mij voor de deur 3 

Stolpersteine gelegd. 

Het is op mijn initiatief gedaan. Waarom heb 

ik Stolpersteine aangevraagd voor mensen 

die ik niet heb gekend en geen familie zijn?  

Er zijn o.a. twee aanleidingen. In de jaren 80 

van de vorige eeuw gingen Marjanne en ik 

naar het defilé langs de Dokwerker, de her-

denking van de Februaristaking. We gingen 

niet elk jaar, maar we stonden daar een keer 

samen met de kinderen toen twee oude men-

sen die voor ons stonden ons aanspraken, dat 

ze het zo goed von-

den dat wij de kin-

deren hadden 

meegenomen. Zij 

waren bang dat de 

Februaristaking in 

de vergetelheid 

zou raken. Begin 

jaren tachtig kwa-

men er inderdaad 

steeds minder 

mensen. Marjanne 

en ik hebben deze 

mensen toen beloofd dat wij ieder jaar zou-

den gaan. Dat hebben we volgehouden. Toen 

Marjanne op het laatst niet meer kon heeft 

onze oudste dochter Marlies het stokje over 

genomen.  

Dan waren Marjanne en ik een keer in Berlijn 

en maakten bij mooi weer een boottochtje 

over de Wansee. Daar zagen wij de villa van 

de “Wanseeconferentz” waar men in een 

paar uur tijd besloten heeft hoe het “pro-

bleem” opgelost kon worden. Het valt al niet 

te begrijpen waarom de aanwezigheid van 

Joden een probleem zou zijn, maar echt ver-

bijsterend is het dat men toen besloot deze 

MENSEN op een industriële manier te ver-

moorden. 

Thuisgekomen vroeg ik mij af hoe het dan in 

onze straat geweest moest zijn. Op het toen 

nog digitale Joods Monument kon je je adres 

invoeren en dan kreeg je te zien of en wie er 

van dit adres is weggevoord.  

Joseph van Os, Selina van Os-de la Fuente en 

hun zoon Robert van Os. 

Mensen die als ze lang en gelukkig hadden 

kunnen leven in 

1971 misschien 

nog mijn buren 

hadden kunnen 

zijn. Sinds ik deze 

namen ken spelen 

die altijd door mijn 

hoofd op 4 mei bij 

de dodenherden-

king. En nu er 20 

juni een monu-

ment werd ont-

huld, dat herinnert 

aan de grote deportatie op 20 juni 1943, waar 

het Olympiaplein een verzamelplek was, Heb 

ik gevraagd of de Stolpersteine dan ook ge-

legd konden worden. 

Het werd nog een heel verhaal. Kort na mijn 

aanvraag in september jl. kreeg ik een mail 

van An Huitzing, die een boek heeft geschre-

ven over de familie De Hoop/van Os; “Sparte-

lend aan de fuik ontkomen”. Deze familie had 

met succes een aanvraag ingediend bij de 

Duitse jurist Calmeijer. Zij konden aantonen 

dat zij maar twee joodse grootouders hadden 

Stolpersteine  Kees van Eunen 
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en dan geen ster hoefden te dragen, de J uit 

hun persoonsbewijs verdween en er geen be-

perkingen meer voor hen golden. Helaas gold 

dat weer niet als je met een “voljood” was ge-

trouwd. Joseph van Os was in 1919 getrouwd 

met de Sefardische Selina de la Fuente, die 

vier joodse grootouders had. 

Via An Huitzing kwam ik in contact met een 

achternicht van Joseph. De hele joodse ach-

tergrond is in die familie na de oorlog 

verzwegen. Over Jo en Lini is na de oorlog 

nooit gesproken. De achternicht Mary Schrei-

ner kwam er pas achter toen haar moeder 

heel oud was en dementerend. Toen vond zij 

het fotoalbum van de oudste broer van Jo, 

waarin foto’s zaten van Jo en Lini.  

Mary was er maandag ook bij samen met an-

dere betrokkenen en buren. Het was een 

mooie bijeenkomst. Hun namen worden niet 

meer vergeten. 

 

 

Stoppen door corona? Geen denken aan! 

 

Het aantal bezoekers aan  het Stoelenproject 

moest door de corona drastisch worden be-

perkt. Ongeveer 20 daklozen konden er per 

nacht slapen. 

Yolanda en andere leden van de kookgroep be-

sloten toch te gaan koken. Dat gebeurde elke 

maand. Er werden dan 2 maaltijden klaarge-

maakt, een voor de zelfde avond en een werd 

er ingevroren. Alle gerechten zijn altijd verras-

send, lekker en voedzaam 

Als kwestbare heeft Dineke tot haar grote spijt 

maar een keer meegeholpen.Zoals gewoonlijk 

hadden we onder het schillen en snijden  

prettige en gezellige gesprekken. 

Volgende maand  kookt de groep voor de laat-

ste keer voor de zomer, 

De opvang is dan tot half september gesloten 

Door het koken en de zuivelbezorging is de Kei-

zersgrachtkerk weer kerk VOOR de stad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Stoelenproject  Dineke Klijnsmit 
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Was Ruth nu een brave schoondochter of een 

doortastende vrouw? Waarom is 1 Corinthiërs 

13 niet bedoeld als huwelijkstekst? Hoe bele-

ven andere volken hun geloof? Wat was Pau-

lus voor een man? Hoe kijken we als 21-ste 

eeuwers aan tegen de wonderen van Jezus? 

Welke invloed heeft Augustinus  gehad op de 

huidige theologische 

inzichten? Dit soort 

kwesties komt aan de 

orde in de cursus The-

ologie Voor Geïnte-

resseerden. 

Cursisten geven regel-

matig aan dat ze ver-

rast zijn en geboeid 

worden door wat ze 

in de lessen te horen 

krijgen. Het verbreedt 

en verdiept hun kijk op dingen die deels al be-

kend waren maar ook heel veel nieuwe inzich-

ten bieden. Kortom: een ervaring! Evaluatie 

van de afgelopen cursus leverde met 27 cur-

sisten een beoordeling ‘zeer goed’ op. 

De cursus is in 1989 gestart onder verant-

woordelijkheid van de Protestantse Kerk in 

Nederland (PKN) onder de naam Theologische 

Vorming voor Gemeenteleden (ook afgekort: 

TVG). Aangezien enkele jaren geleden de PKN 

de landelijke coördinatie van deze cursus niet 

meer op zich kon nemen, is in Amsterdam be-

sloten om zelfstandig verder te gaan. We han-

teren nog altijd de afkorting TVG, maar de 

kring van cursisten is met deze nieuwe naam 

breder geworden dan alleen leden van de 

PKN. De cursus is voor iedereen toegankelijk; 

vooropleiding of lidmaatschap van een kerk is 

niet vereist, wel interesse en motivatie. In to-

taal duurt de cursus drie jaar.  

Per jaar worden van eind augustus tot eind 

april op elke dinsdag-

ochtend van 10.00 – 

13.00 uur gedurende 

34 weken in totaal 66 

lessen (van 5 kwartier) 

gegeven door enthousi-

aste, deskundige en er-

varen docenten (loca-

tie: kerk De Bron in de 

Watergraafsmeer, Am-

sterdam). Dit seizoen is 

de cursus van augustus 

2022 tot april 2023. Per jaar bedragen de kos-

ten € 325,-. Het is ook mogelijk om niet de ge-

hele cursus maar slechts een aantal vakken te 

volgen uit het aanbod van 12 vakken.  

Mocht er in het najaar onverhoopt weer 

sprake zijn van coronamaatregelen dan gaat 

de cursus ‘gewoon’ online (via Zoom) door. 

Niet ideaal, maar we kunnen dan wel verder. 

Voor meer informatie en of een aanmelding 

kunt u terecht bij de secretaris:  Pieter Licht,         

tel. 06 83995520, e-mail: tvg.amster-

dam@outlook.com of via de website: 

www.tvg-amsterdam.nl 
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