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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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Hij ligt weer voor je, de nieuwe KidS, gevuld met verhalen over activiteiten in het nabije en 

verre verleden en bijdragen met een blik naar de toekomst. Door verschillende voorberei-

dingsgroepen worden tipjes van sluiers opgelicht. 

Eigenlijk verdienen alle bijdragen aan deze KidS een vermelding in het redactioneel, maar 

dan zijn we 3 pagina’s verder. Maar twee bijdragen wil ik er graag uitlichten.  

 

Allereerst wil ik, vanuit de redactie, Diederick feliciteren met zijn vijftigjarig organistenjubi-

leum. Een bijzondere mijlpaal.  

 

Ten tweede, (ook) deze KidS is er ook één om te bewaren, want achterin tref je het jaarroos-

ter aan. Het jaarrooster verschijnt vanaf nu ieder seizoen in de eerste KidS van het seizoen. 

Prachtige en inspirerende thema’s worden gepresenteerd. Ben je geïnteresseerd in een be-

paald thema? Meld je dan aan bij de coördinator en als die nog niet bekend is bij de Werkgroep 

Morgendiensten (WMD). 

   

Veel leesplezier en een hele fijne nazomer gewenst! 

 
 

 

 

 

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

KidS nr. 355 verschijnt op zondag 11 december (kopijdatum woensdag 30 november) 

 

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 Erzsébet Oosterveld 

 

 Kopij- en verschijningsdata Kerk in de Stad 

mailto:krantje@keizersgrachtkerk.nl
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Datum               Thema                                               Uitleg 

11-09-2022 Wat geloven wij (nog)? Henk Enserink 

18-09-2022 Wat geloven wij (nog)? Annelies Jans 

25-09-2022 Wat geloven wij (nog)? geen uitlegger 

02-10-2022 Spiritualiteit van Bob Dylan Daan Savert 

09-10-2022 Genade Annelies Jans 

16-10-2022 Genade 
 

Pete Pronk 

23-10-2022 Jongerendienst Annelies Jans 

30-10-2022 Mozes-doopdienst? Annelies Jans 

06-11-2022 Mozes Eddy Reefhuis 

13-11-2022 Mozes Juut Meijer 

20-11-2022 Laatste zondag kerkelijk jaar  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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Lieve Raven, 

 

Grote kans dat jij, als echte Rotterdammer, 

dit Amsterdamse kerkblaadje niet leest. Maar 

wie weet komt dit liefdesbriefje uit 020 je op 

de een of andere manier toch onder ogen. Ik 

hoop het. 

 

Ik heb je gezien, bij Zomergasten. Drie uur 

lang heb ik met een grote glimlach op mijn ge-

zicht naar je gekeken. Je bent een mooi mens.  

 

Mijn grote glim-

lach verdween 

toen je vertelde 

over die ene erva-

ring. Dat je als tie-

ner met je vrien-

den meeging naar 

de kerk. Jij in je 

Slayer-shirt, met 

je zwarte haren. Jij 

in je lichaam dat 

mannelijk is én vrouwelijk, allebei wel, en al-

lebei niet. En hoe tijdens die dienst de predi-

kant op je afliep, naast je kwam staan, zijn 

hand op je hoofd legde, en bad of de duivel 

uit je lijf wilde vertrekken. Al die ogen op jou 

gericht. En hoe je toen in tranen uitbarstte. 

‘Over er niet bij horen gesproken’, zei je… 

 

Ik schaam me, Raven. Dat dit je overkwam. 

Dat jou zo is pijn gedaan. In de kerk nota 

bene. Dat dit mijn club is. 

 

Ik wil je vertellen dat het ook anders kan. Dat 

het anders móet. Ik wil je vertellen over de 

Keizersgrachtkerk. Over die prachtige Pride 

Kerkdienst van begin augustus. Over mooie 

diensten die er waren, en die eraan komen, 

waarin we het hebben over ruimte, vertrou-

wen, genade, en dat soort geinige dingen. Ik 

wil je vertellen over de mensen: mensen-

mensen. En over God: een mensen-God. Een 

God die dag, nacht én schemer maakte. Land, 

zee, én dat gebied waar water in land over-

gaat. Een God die ons allemaal mannelijk en 

vrouwelijk schiep. Een God die zag dat het 

goed was, wat Die maakte (ja, ‘Die’: ook in 

God vallen man-

nelijk en vrouwe-

lijk samen!). En jij 

Diens evenbeeld. 

 

Maar vooral wil ik 

je bedanken, lieve 

Raven. Dat jij op 

televisie het werk 

hebt gedaan wat 

die predikant had 

móeten doen. Dat 

jij ruimte en liefde predikte. Ruimte voor alle 

zogenaamde buitenbeentjes en outcasts. Ik 

wil je bedanken voor je open, niet veroorde-

lende blik. Dankjewel dat jij even mijn domi-

nee was. Met heel veel liefde zat ik zondag-

avond bij jou in de kerk.  

 

En je bent altijd welkom in die van ons; 

Slayer-shirt of iets anders. Gewoon zoals je 

bent.  

 

Dikke kus uit de Keizersgrachtkerk, 

 

Annelies (medemens, mede-buitenbeentje 

en collega-dominee) 

Voor Raven (en iedereen die wil meezingen)                           Annelies Jans 
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PS: een kijktip voor iedereen die dit briefje 

heeft meegelezen en niet Raven van Dorst is: 

Zomergasten, 21 augustus 2022; tot en met 

11 september te zien op NPO Start. 

 

PS.PS: voor iedereen die dit briefje heeft 

meegelezen en nog steeds niet Raven van 

Dorst is: dat warme welkom, gewoon zoals je 

bent, geldt ook voor jou. Ook in dit nieuwe 

seizoen. Het thema van de startzondag (4 

september) is: ‘Niet zonder jou’. Ik hoop dat 

je dat voelt: dat je meetelt, voluit, onvoor-

waardelijk. In de Keizersgrachtkerk, in de we-

reld. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en be-

wonder: niet zonder ons, niet zonder jou!

 

Niet zonder ons 

In de vorige KidS deden we in deze rubriek 

verslag van de dienst van 29 mei rond het 

thema ‘Veranderingen in de kerk – veilig en 

onveilig’. Mensen spraken zich uit over hun 

hoop en hun angst als het gaat om verande-

ringen in de kerk. We besloten met: ‘Voor ons 

als Aanjaaggroep was dit een behulpzame en 

belangrijke stap om ons te blijven realiseren 

dat we elkaar vasthouden, ruimte maken, 

vertragen wellicht. Het zal een blijvend punt 

van aandacht moeten zijn bij alle activiteiten 

rond KGK2030.’ Dat kwam ook tot uitdruk-

king in het thema van de startzondag: ‘Niet 

zonder ons!’ Geen dienst over KGK 2030, al 

speelde dat thema tussen de regels door on-

miskenbaar een rol en het zal velen ook niet 

ontgaan zijn. Het benadrukte nogmaals de 

gezamenlijkheid van het hele proces: niet 

zonder ons, niet zonder jou. We willen 

niemand achterlaten en we hopen op ieders 

betrokkenheid. 

 

Activiteiten 

Ook voor KGK 2030 was de zomer een tijd van 

rust en bezinning, nu gaat het nieuwe seizoen 

van start. De taakgroepen Liturgie, Zichtbare 

Kerk en Scholen gaan er weer tegenaan en 

van die ene taakgroep, die maar niet van de 

grond kwam, hopen we echt dat het nu gaat 

lukken! Welke taakgroep was dat ook al weer 

was? Deze was ‘Activiteiten’ genoemd, maar 

vanaf nu noemen heet hij  ‘Ontmoeting’, ook 

al omvat de taak meer dan wat in een eerdere 

fase van het proces met de werkgroep ‘Ont-

moeting’ gesuggereerd werd. Dit dekt meer 

de lading. 

Dus meld je aan voor die taakgroep (mail-

adres hierboven) als je meer ontmoeting in 

de kerk belangrijk vindt! Je hoeft echt niet 

KGK 2030 De voortgang 
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zelf die activiteiten te organiseren, het gaat 

meer om overzicht creëren, initiatieven on-

dersteunen en bekendheid vergroten. En dat 

niet in je eentje, maar met een groepje. 

 

Inbreng gemeenteleden 

Maar het zijn  niet alleen de taakgroepen die 

dingen gaan doen. Er zullen dit jaar ook ver-

schillende bijeenkomsten met gemeentele-

den plaatsvinden over mogelijke veranderin-

gen. Zo gaan we bijvoorbeeld brainstormen 

over het portaal en willen we van gedachten 

wissenen over het taalgebruik in de liturgie of 

de viering.”  

. De eerste bijeenkomst gaat over dat laatst-

genoemde onderwerp. 

 

Op zaterdag 29 oktober (in de ochtend, met 

lunch) is er een gemeente-bijeenkomst over 

de viering, wat en hoe. Zet het alvast in je 

agenda! 

 

Gezamenlijk en weloverwogen 

We zien uit naar een vruchtbaar jaar, waarin 

we gezamenlijk en weloverwogen wezenlijke 

stappen gaan zetten in de richting van een 

vernieuwde KGK in 2030!  

 

Als laatste activiteit 

voor de zomer zijn 

we met de jongeren 

gaan bowlen. Dit 

keer was de avond 

georganiseerd door 

Fieke en Jenne. Met 

zijn zevenen – en Job 

die later kwam – op 

twee banen hebben 

we allemaal twee 

potjes kunnen bow-

len. Op een paar uit-

zonderingen na, wa-

ren we erg aan elkaar gewaagd. De eerste 

winnaars waren Amos en Jiska en de tweede 

winnaars Ynke en Jenne. Toen we klaar waren 

zijn we gezellig een drankje gaan doen. Tot 

laat in de avond hebben gekletst, gelachen en 

geproost en sommigen 

van ons hebben de 

avond afgesloten in de 

Melkweg. 

Tijdens de zomer zijn er 

even geen jongerenac-

tiviteiten geweest, 

maar als afsluiter van 

de zomer gaan we pick-

nicken het Amster-

damse bos (op het mo-

ment van lezen is dat al 

gebeurd). Dan rest het 

vooruitkijken naar een 

nieuw kerkelijk seizoen! Eind oktober hebben 

we al onze jongerendienst dus daar zal eerst 

onze aandacht naar uitgaan, maar uiteraard 

staan ook nieuwe gezelligheidsactiviteiten op 

de planning en wellicht zelfs een jongeren-

weekend!

  

Zomer                                                                                                         Mirjam Koedijk 
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Waar denk je aan als je aan Mozes denkt? 

Is het aan het biezen mandje? De brandende 

braamstruik? De stenen tafelen?  

Denk je aan een driftig 

type, die een Egypte-

naar doodslaat, woe-

dend de stenen tafelen 

kapot smijt? 

Of zie je hem juist als 

een zachtmoedig mens, 

een vriend van God.  

Zoveel redenen om de 

prachtig gedetailleerde 

verhalen rond hem te 

lezen en hem nader te 

leren kennen. En redenen genoeg om ons af 

te vragen welke betekenis Mozes heeft en 

waar hij voor staat in onze tijd. 

 

Dat kan in de voorbe-

reidingsgroep voor drie 

diensten over Mozes in 

het najaar. 

We gaan snel starten 

met de groep. Je kunt 

meer informatie krijgen 

en je opgeven bij Wilma 

Eusman (weus-

man@hotmail.com). 

 

 

De diaconie heeft een rustige zomer achter 

de rug. Het was leuk om op de zaterdag van 

de GAY-Canalparade (6 augustus) de kerk 

open te zetten voor belangstellende passan-

ten. De boten voeren door de Prinsengracht, 

en dat leverde na 14.30 uur behoorlijk wat 

wandelaars over de Keizersgracht op. Ruim 

20 mensen kwamen de kerkzaal bekijken en 

naar de muziek van Fred, Anna en Joost luis-

teren. Dat is een behoorlijk aantal.  Voor ko-

mend seizoen kijken we, in overleg met Henk 

Jan, welke zaterdagen we ‘Open kerk’ zullen 

houden en hoe we daar in de buurt bekend-

heid aan kunnen geven (flyers; prikborden 

van zorgverleners; wijkcentrum en stads-

dorp, enz.) 

 

Vorig jaar konden we jullie meedelen dat    

Yonas (oud-bewoner van de Vluchtmaat) een 

verblijfsvergunning had gekregen. Hij is sinds-

dien druk bezig met inburgeringscursussen- 

het gaat hem behoorlijk goed af. Hij heeft in-

middels ook woonruimte en half september 

komen zijn vrouw en kinderen naar Neder-

land! In overleg met Christien heeft de 

Mozes  Wilma Eusman 

  

Bericht van de diaconie        Anna Verbeek 
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diaconie besloten een deel van de kosten van 

hun vliegtickets te betalen. We hebben groot 

respect voor Yonas zijn doorzettingsver-

mogen en wensen het gezin alle goeds. Chris-

tien blijft contactpersoon. 

 

En tenslotte: het Benefietconcert voor het 

Stoelenproject zal dit jaar plaats vinden op 30 

oktober.  

Het Stoelenproject is de meest laagdrempe-

lige daklozenopvang van Amsterdam. De dia-

conie van de Keizersgrachtkerk steunt deze 

Stichting financieel én met een kookploeg die 

maandelijks een maaltijd voor de bezoekers 

van het Stoelenproject kookt. Om dat te be-

kostigen en om het Stoelenproject financieel 

te helpen bij noodzakelijke investeringen, or-

ganiseren we – in principe - jaarlijks een be-

nefietconcert. Dit jaar kan het weer! Het con-

cert wordt verzorgd door de Fanfare van de 

Eerste Liefdesnacht, een kleurrijk Amster-

dams straatorkest dat hartstochtelijk en vurig 

muziek uit vele werelddelen vertolkt. 

 

Dat belooft een vrolijke boel te worden!  

 

Het Stoelenproject heeft de financiële steun 

op dit moment extra nodig. De opvang wordt 

verbouwd: een nieuw ventilatiesysteem 

wordt aangelegd en de slaapzaal wordt uitge-

bouwd. Bezoekers slapen daar op matrassen 

op de grond en per bezoeker wás er al die ja-

ren 3,35 m² beschikbaar.  

Na de verbouwing komt dat op 6,12 m²/be-

zoeker. Je bijdrage is m.a.w. meer dan wel-

kom! Het zou mooi zijn als we als Keizers-

grachtkerk een extra groot bedrag kunnen 

overmaken dit jaar. Tijdens het concert kun je 

een bijdrage overmaken of doneren en In de 

loop van oktober zullen we natuurlijk ook 

weer een diaconale collecte bestemmen voor 

het Stoelenproject. 

Kortom: kom allemaal luisteren en steun het 

Stoelenproject!  

Het concert begint om 15.00 uur. Napraten 

met een hapje en een drankje kan in de tuin-

zaal van de kerk. 
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Achterin de kerkzaal is een halfronde nis. 

Er hangt iets aan de muur. 

Er staat een bloem en/of een kaars. 

 

Wie heeft er iets om op deze bijzondere plek 

te hangen? Het mag een inspirerende tekst 

zijn, iets dat bij de tijd van het jaar of bij een 

serie past. Het kan een foto zijn, een 

handwerk, een schilderij of tekening; al dan 

niet zelf gemaakt. Er kunnen ook vrij grote 

dingen hangen. 

Spreek een van ons aan of mail ons, jullie 

wensen en ideeën voor deze plek zijn heel 

welkom. 

 

Nu hangt er een mooi kunstwerk van Nellie 

Bal met bijpassende tekst.  

 

 

 

De Werkgroep morgendiensten (WMD) be-

staat uit een grote groep mensen die er sa-

men voor zorgen dat er elke zondag een in-

spirerende dienst is met woord, beeld en mu-

ziek. In de laatste KIDS voor de zomer heb ik 

daarover al meer geschreven. De WMD 

draagt de – door de wijkraad gedelegeerde – 

verantwoordelijkheid voor de voorbereiding, 

vorm en inhoud van de diensten. Om elkaar 

te blijven inspireren en stimuleren komen op 

de WMD-vergaderingen zowel inhoudelijke 

als organisatorische onderwerpen ter sprake 

die verband houden met de diensten. Voor 

ideeën en opmerkingen met betrekking tot 

alles wat met de diensten te maken heeft 

kunt u dus bij de WMD terecht. 

 

Sinds vorig jaar heeft de taakgroep liturgie 

van KGK2030 de bijzondere opdracht om de 

dromen en wensen die we als gemeente heb-

ben geformuleerd met extra aandacht vorm 

te geven en te vernieuwen. Uiteraard is dit op 

de WMD vergaderingen een belangrijk inhou-

delijk onderwerp en kijken we erg uit naar de 

initiatieven van deze taakgroep (zoals de the-

madag over de viering op 29 oktober). 

 

De stuurgroep WMD is een soort “dagelijks 

bestuur” (en ook wel regelclub) van de WMD  

De Stilteplek  
 

Erica van Haasen, 
Catrien Traas 

Christien Visch 

Werkgroep Morgendiensten in het nieuwe seizoen  Martine Koedijk 
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en bestaat door het stoppen van Reina en Sya 

(slechts) uit Annelies, Marijke, Wilma en Mar-

tine. We willen de komende periode gebrui-

ken om te reflecteren op de 

organisatie/structuur van de WMD. Denk 

aan: Komt aan de orde waar coördinatoren, 

creatieve begeleiders, MAG-leden, vaste li-

turgen etc. behoefte aan hebben? Kunnen we 

toe met minder vergaderingen? Hoe komen 

inhoudelijke onderwerpen goed tot zijn 

recht? Kunnen we regelen en inhoud meer 

scheiden? Hoe leren we van de evaluaties van 

voorbereidingsgroepen? Op 15 september is 

de eerste WMD en gaan we de reflectie vorm-

geven.  

Wil je meedenken of misschien lid worden 

van de stuurgroep? Laat het weten aan Mar-

tine! (wmd@keizersgrachtkerk.nl) 

 

 

In de Tuinzaal hangen van juli t/m oktober 

2022 werken van materieschilder Ria Torsius. 

Het werken met Vuur is een belangrijk 

onderdeel bij het ontstaan van het beeldend 

werk van Ria.  

"Fantastisch en altijd weer verrassend om te 

zien hoe kleuren en structuren zich vormen 

tijdens het werken met vuur!" Ze gebruikt In 

haar werk veel natuurlijke materialen zoals 

zand, steen, klei en hout, en ook papier, verf, 

metaal, ijzer  en alles wat er te vinden is op 

haar zoektochten om haar innerlijke beelden 

weer te geven. Ook de omlijsting van haar 

werken is vaak " vintage" en door haar 

gerestaureerd. 

                               

Ria is geboren in Stoutenburg (U), haar 

werkende leven in de gezondheidszorg en 

onderwijs bracht ze door in Friesland. Ze 

verbleef geregeld in Ierland, waar de sterke 

wens naar boven kwam weer te gaan 

schilderen.  

Na diverse cursussen in beeldend werken, 

o.a. bij Simon Lassche, Drachten en de 

Nieuwe Academie, Utrecht, heeft ze bij Bert 

Janssen, Materieschilder Amsterdam, verder 

haar eigen beeldtaal ontwikkeld. 

Kunst in de Kerk  Agnes van Vlaanderen  

 
Tuin 1 
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Sinds 2020 woont en werkt Ria voor een aantal jaar in de Charente, Frankrijk,  waar ze alle 

ruimte heeft om te experimenteren en zich verder te ontwikkelen. In de Charente maakt zij 

deel uit van Etats' d Art, een groep van kunstenaars in de Charente. Deze groep exposeert 

gezamelijk, en organiseert een jaarlijkse kunstroute. 

Zie ook: riatorsius.exto.nl  - Etats 'd arts charente wix.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Vogelman 
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Op woensdagavond 27 september 1922 

preekte ds. Bastiaan van Schelven (1847-

1928) afscheid in de Keizersgrachtkerk. Dag-

blad De Standaard deed verslag: “Zoo heeft 

dan gisteravond de hoogbejaarde prediker, 

die zoovele jaren een voorname plaats innam 

onder de predikanten der Geref. Kerk van 

Amsterdam, zijn afscheid als dienstdoenden 

predikant genomen met een predicatie, die 

de belangstelling van de overvolle Keizers-

grachtkerk tot den 

einde toe gespannen 

hield en die als naar 

gewoonte uitgespro-

ken werd zonder on-

derbreking, zonder 

één enkele aan-

teekening, geheel 

los van het papier.” 

“Reeds lang voor 

den aanvang der 

godsdienstoefening 

was het kerkgebouw 

tot op de laatste 

plaats bezet, terwijl 

nog een groote schare zich voor het kerkge-

bouw verdrong, hopend nog tot het kerkge-

bouw toegelaten te worden. Tevergeefs ech-

ter. Het was onmogelijk nog meerderen bin-

nen te laten en velen moesten teleurgesteld 

huiswaarts keren.” 

Twee dagen later, op vrijdagmiddag 29 sep-

tember 1922, was er een feestelijke bijeen-

komst in de kerk: “De kansel was gesierd met 

frisch-groene, wijd waaierende palmen. Het 

voorste gedeelte van het ruim der kerk gedo-

scht met een rijke pracht van bloemen, 

temidden waarvan de jubilaris met zijn echt-

genoote met verdere familie plaats namen. 

Perzische tapijten hingen zwaar van de gaan-

derijen.” 

“Nadat Ds. B. van Schelven en zijn echtge-

noote door de commissie waren binnenge-

leid en Mevrouw van Schelven van een doch-

terke van Ds. T. Ferwerda een bouquet fraaie 

rozen in ontvangst genomen had, zongen alle 

aanwezigen staande de lofpsalm 138:1.” 

Ds. Van Schelven 

kreeg een door Adolf 

Levolger geschilderd 

portret cadeau, 

“vergezeld gaande 

van een gecalligra-

feerde oorkonde in 

lijst en een album, 

waarin vermeld 

staan de namen van 

hen, die de gelden 

voor dit geschenk 

hebben bijeenge-

bracht.” 

Op 1 september 

1922 was ds. Van Schelven precies vijftig jaar 

predikant. “Ter gelegenheid van dit feit wa-

ren naar de woning van den jubilaris in Over-

veen, villapark ‘Kweekduin’, gekomen de Am-

sterdamsche predikanten der Geref. Kerk, 

voorzoover zij zich niet buitenslands bevin-

den, met hunne echtgenooten. Namens den 

kerkeraad en collega’s van Amsterdam 

voerde Ds. de Gaay Fortman het woord en 

overhandigde den jubilaris een bord van 

Delftsch aardewerk, waarin in beeld gebracht 

is de Keizersgrachtkerk te Amsterdam, met 

De Keizersgrachtkerk in Delfts blauw (106) Peter Dillingh 

 



 
15 

de inscriptie: ‘Bastiaan van Schelven, 1872-

1922’.” 

In de Amsterdamsche Kerkbode schreef Wil-

lem Nolle, onderwijzer aan de Funenschool, 

voor de jubilaris een lofdicht in acht strofen: 

“Gij waart, geachte Leeraar, / In ’t ambt nu 

vijftig jaar, / Dat gij Gods Woord mocht bren-

gen / Eenvoudig, helder, waar, / Tot stichting 

der gemeente, / Tot bouwing van Gods Kerk, 

/ Volmaking van de heil’gen / In ’t heerlijk, 

Godd’lijk werk.” 

 
 

  

In september gaat de voorbereidingsgroep ‘ik en de ander’ van start. Met twaalf reizigers in 

totaal. Het zal een verrassende tocht worden in en door een voor ons nu nog onbekend land-

schap; want wie ben ik als ik gezien wordt door de ogen van de ander? 

Op onze zoektocht laten we o.a. inspireren door oude en nieuwe verhalen, zowel die in onszelf 

wonen als die om ons heen zijn. Als voorbeeld een citaat van de filosoof Joke Hermsen uit het 

boek ‘Wie kies je om te zijn’: “Hannah Arendt zei ooit dat er maar één antwoord mogelijk is op 

de vraag: wie ben ik? Staan we onszelf en elkaar toe een verhaal te vertellen?” En: “De mens 

ís niet; mensen wórden. We zijn allemaal een proces in wording.” 

Ook laten we ons meenemen, onder ander tijdens het weekend in het klooster, door Liesbeth 

Woertman. Afgelopen maand verscheen haar nieuwste boek: ‘Wie ben ik als niemand kijkt’. 

In het interview in de Volkskrant van 13 augustus kun je uitgebreid met haar kennismaken, zie 

Liesbeth Woertman: ‘Ouderdom is een uitgelezen gelegenheid om je ego te laten leeglopen’ 

(volkskrant.nl) 

Liesbeth zal in de eerste dienst op 5 februari 2023 de uitleg verzorgen.  

In de komende KidS-en zal ik jullie op de hoogte houden van onze reis. 

 
 

2 en 3 juli is het dan zover.  Het Solidariteits-

fonds kan eindelijk weer een actie realiseren. 

Door de corona waren die een paar jaar on-

mogelijk. De aanvragen om subsidie kwamen 

wel binnen. Hoe krijgt het fonds weer geld 

om op subsidie aanvragen positief te reage-

ren want ziekte, overstromingen en droogte 

brachten veel kleine, degelijke organisaties in 

Azië en Afrika in geldnood.  
Voor de markt werd weer een beroep gedaan 

op de Kgk-ers, hun familie en vrienden, flyers 

Ik en de ander Pete Pronk  

Solidariteit-Zomermarkt valt samen met Slotzondag! Dineke Klijnsmit 

  

https://www.volkskrant.nl/mensen/liesbeth-woertman-ouderdom-is-een-uitgelezen-gelegenheid-om-je-ego-te-laten-leeglopen~bd8921a7/?fbclid=IwAR2sdkkvEXDVbBNflONvHcaLs5msEfAZP3jrHZChA0oK50Jpa2JvOIra5EY&utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=facebook
https://www.volkskrant.nl/mensen/liesbeth-woertman-ouderdom-is-een-uitgelezen-gelegenheid-om-je-ego-te-laten-leeglopen~bd8921a7/?fbclid=IwAR2sdkkvEXDVbBNflONvHcaLs5msEfAZP3jrHZChA0oK50Jpa2JvOIra5EY&utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=facebook
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werden verspreid en er was veel mond tot 

mond reclame. 

Zakken en dozen werden met veel spullen, 

sieraden, bijna nieuwe boeken en nog goed 

te gebruiken apparaten enthousiast ge-

bracht. 

 

Vrijdag waren er al hulptroepen die alles uit-

pakten en op tafels in de Tuinzaal neerzetten, 

soms al praktisch inrichtten. Wat een tegen-

valler voor Reiny die geveld was door Corona 

en thuis moest blijven. Janacy zou haar ver-

vangen en heeft dit voortreffelijk gedaan. 

 

 
Zaterdagmorgen werkten de vrijwilligers ver-

der. Boeken in de gang en de tafels aantrek-

kelijk ingericht. Cakes, brownies, gember 

stukjes , zelfs een taartje waren er voor bij de 

koffie, thee of sap. Natuurlijk ook de Solidari-

teits-kroketten, en heerlijke soep.  

Naast de sapjes en jam hadden we nieuwe 

producten: humus en planten. En dat werkte!  

Onze KGK penningmeester had voor een mo-

derne makkelijke betaling gezorgd, door een 

QR-code speciaal voor de markt aan te laten 

maken. Dat bleek goed te werken. 

 
Op zondag was ook de slotzondag. Hoe zou 

het gaan? De mensen kregen uit de kerk een 

glaasje champagne. Dat deed het goed, het 

was gezellig en druk! De euro’s stroomden 

binnen. Er werd nog muziek gemaakt door 

Ymke en Henk en de KGK-kinderen brachten 

de Bingokaarten goed aan de man/vrouw 

voor hun project “hand in hand”. En er werd 

heel lekker gegeten en gedronken voor het 

goede doel. De spannende  Zomermarkt was 

geslaagd. 

De markt was klaar, het werk echter niet: geld 

moest worden geteld, de schoonmaak ge-

daan en vooral al het overgebleven aanbod-

weer in dozen en zakken gestopt, voor de 

kringloopwinkel van de Nassaukerk. 

De opbrengst maakte alle vrijwilligers blij : € 

1800,- na aftrek van kosten. 

 

We danken de vele vrijwilligers, kopers en al-

len die de markt tot een succes hebben ge-

maakt heel hartelijk. 
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Begin oktober zijn er twee diensten rond het 

thema ‘genade’. Er zal veel te vertellen zijn, 

voelbaar worden ook. Bij mij beweegt het al 

een leven lang. Ik verheug me er op om dit 

met anderen vorm te mogen geven in de 

tweede dienst in nauwe verbondenheid met 

Annelies die in de eerste dienst voorgaat. 

De afgelopen maanden was ik er vaak onbe-

wust al mee bezig. Ik weet ergens wel dat ge-

nade je toevalt maar je loopt er zo makkelijk 

aan voorbij. Althans ik. Het was een aantal 

weken geleden dat een gebeurtenis mij wak-

ker schudde die ik graag met jullie wil delen. 

 

Voor mij zal de maand augustus voor altijd 

verbonden blijven met Lida. 16 augustus 

1947 kwam ze ter wereld. Ze overleed 17 sep-

tember 2015. Zesenveertig jaar waren we sa-

men.  

Het is kostbaar om haar te gedenken. 

En het blijft kwetsbaar. 

Vandaar dat ik een vriendin vraag om deze 

16e augustus bij me te zijn. 

Dat je bij elkaar mag schuilen heb ik met veel 

vallen en opstaan geleerd. 

Maar gaandeweg zal blijken dat op deze dag 

zich nog iemand openbaart. 

En zo is dit verhaal ontstaan: van een duif, 

een zielsvriendin en een heleboel genade. 

 

Vandaag wil ik niet alleen zijn. 

Er zijn steeds tranen, ik ben dun in m’n vel. 

Uit elkaar gevallen en weer aan elkaar ge-

lijmd, zo voelt het. 

Gelukkig voel ik me door de jaren heen gaan-

deweg sterker worden. 

Maar vandaag wil ik niet alleen zijn. 

En ik vraag Elcke, een zielsvriendin om bij mij 

thuis te komen. 

Het is mooi weer en we gaan zwemmen in de 

Diem. 

En dan, als we over een landweggetje terug-

lopen, al pratend, zie ik iets, plotseling, daar 

in het midden van de sloot. 

Veren, plat op het kroostige water. 

En een kopje met kleine ronde oogjes. 

Open en dicht gaan ze. 

Verder roerloos. 

Een duif. 

Eerst probeert Elcke het maar de sloot is te 

diep en de duif te ver 

Dan ga ik, steeds dieper wegzakkend 

De hand van Elcke houdt me stevig vast 

Nog verder buig ik voorover 

Het lukt me haar staartveren te pakken 

Ze fladdert even 

Langzaam trek ik de duif naar me toe en 

schep haar uit het water 

Eenmaal aan de kant zien we een lelijke wond 

aan haar borst 

En ook een vleugel lijkt lam 

Voorzichtig sla ik m’n handdoek om haar 

heen 

Al lopend voel ik het warme lijf, zie ik de kraal-

oogjes 

Met de auto brengen we haar naar het ge-

bouw van de dierenambulance 

Bij de balie strek ik mijn armen uit, de duif in 

doeken gewikkeld 

Liefdevolle handen ontfermen zich over haar  

Samen met Elcke loop ik terug naar de auto 

Ik voel me diep geraakt 

Op een of andere manier heeft dit met van-

daag te maken 

Op weg met genade Pete Pronk  



 
18 

Met de geboortedag van Lida 

En met daar waar Lida nu is 

De duif, teken van vrede 

Boodschapper tussen hemel en aarde 

Er niet aan voorbij gelopenGenade die mij 

toevalt 

Me getroost mogen weten 

Wees….   en ontvang…… 

 

 
Cees Vis – Zingende Vogel 
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Overzicht van de activiteiten van de klimaat-en geloofgroep sinds zomer 2021 

 

De Klimaat-en geloofgroep is eigenlijk best klein: 4 mensen met naast hen nog 2 op afroep. 

Daarom waren we des te meer verrast wat er in het afgelopen jaar toch allemaal gedaan, ge-

coördineerd of bereikt is. Daarom hier een kort jaarverslagje. 

 

1. Op 28 juni was er een kleine excursie naar een biologische boer in Landelijk Noord. 

Indrukwekkend om te horen hoe moeizaam dat ging, zakelijk, maar ook in de familie…  

2. Op 10 okt. sluiten KGK'ers zich aan bij de Klimaat pelgrimage naar Glasgow waar de 

grote klimaatvergadering eind november gehouden wordt. De pelgrimstocht is gestart 

in Polen en Zweden. Amsterdamse kerken lopen een stukje mee. 

3. Bij de Kaagbaan is een interreligieus spiritueel moment voor de pelgrims. Dit is 

georganiseerd door de Interreligieuze Klimaat en Geloofgroep ( onderdeel van 

Milieudefensie) Vele KGK mensen werken hieraan mee.

 
  

4. Op 15 okt. starten we met een intensieve en leerzame voorbereidingsgroep van 8? 

personen voor 3 Groene diensten over klimaatrechtvaardigheid: ‘Eerlijk(er) delen’. Aan 

Groene blaadjes  
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deze groep deden naast onszelf nog 4 KGK-ers mee. De diensten waren op 30 januari, 

6 en 13 februari. 

5. Op 6 november is er een Interreligieuze viering in de Westerkerk voorafgaand aan de 

landelijke Klimaatdemonstratie, ook georganiseerd door de landelijke groep, maar ook 

hier hielpen weer veel KGK-ers aan mee. 

6. In november wordt, mede op ons initiatief, een werkgroep van de PKA opgericht die 

zich erop gaat richten om de PKA en haar wijkkerken groene kerken te laten worden. 

Aan de voorbereiding en uitvoering daarvan doen weer KGK-ers mee. 

7. Op 2 maart is er een lezing van Paul Schenderling , georganiseerd door ons, bedoeld 

voor de gehele PKA. Er zijn niet zoveel deelnemers, maar het initiatief krijgt wel een 

vervolg. In september volgt een interview met Paul Schenderling in de Kerk in Mokum. 

8 Op Stille zaterdag 16 april is de Oecumenische Klimaatwandeling in Oost op initiatief 

van de Raad van Kerken Amsterdam. Tot afsluiting is er een vesper in de Muiderkerk. 

Ook bij deze voorbereiding en uitvoering zijn mensen uit onze Klimaat- en geloofgroep 

betrokken. Een heel mooi inspirerend initiatief!!  

9 In mei verzorgden we als Klimaat- en geloofgroep de maandelijkse gemeentemaaltijd. 

Vegetarisch. Zie het recept, ook in deze groene blaadjes. 

10 Op 19 juni is er weer een landelijke Interreligieuze Klimaatviering in de Laurenskerk in 

Rotterdam voorafgaand aan de landelijke Klimaatdemonstratie. Daar waren ook weer 

veel KGK-ers bij. 

11 Onze Groene KGK app loopt nog steeds door. Deze app wordt regelmatig gebruikt als 

iemand vragen  heeft, of tips, of ervaringen  met duurzame artikelen. Wil je meedoen? 

Meld je aan bij Jouke. 

12 En natuurlijk wordt elke keer iets in de Kids geplaatst, in dit ‘Groene blaadje’. Want er 

speelt altijd wel iets. 

 

Al met al een enorme lijst, vinden we zelf. We doen genoeg, maar we merken ook, dat voor 

ons enthousiasme het clubje eigenlijk te klein is. Wie voelt zich geroepen om met ons mee te 

doen? We houden van live vergaderen, maar over Zoombijeenkomsten doen we niet moeilijk.  

Als iemand interesse heeft, meld je bij mij! Christien Visch 

 

Over de werkgroep Groene Kerk PKA 

 

Een van bovenstaande activiteiten was dus 

het opzetten van een werkgroep Groene Kerk 

voor de  PKA.  Toen we bij het bestuur van de 

PKA aanklopten, bleek dat dit eigenlijk een al 

lang bestaande ambitie van de PKA was. Al-

leen was daar nog steeds geen uitvoering aan 

gegeven. Het initiatief werd dus hartelijk 

verwelkomd en we hebben samen met ge-

motiveerde werkers van het kerkelijk bureau 

een eerste informatiebijeenkomst voorbe-

reid. Daarna zijn we vanaf 31 januari gestart.  

Nadat Christien aangaf niet in de werkgroep 

zelf mee te willen doen, heeft Fred ook nog 

even meegedaan, maar uiteindelijk ben ik nu 
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het enige KGK-lid van de werkgroep Groene 

Kerk PKA. 

Er is veel werk te verzetten, dat blijkt. Ook 

omdat we al gauw gevraagd werden om mee 

te denken over het nieuwe beleidskader van 

de PKA dat loopt van 2023 tot 2027, waarin 

duurzaamheid één van de (vele) prioriteiten 

is.  

Als werkgroep zijn we begonnen met een 

ronde langs de verschillende wijkkerken, om 

te polsen in hoeverre duurzaamheid leeft, 

wat er al gebeurt, en of er meer mogelijkhe-

den zijn waar we bij kunnen ondersteunen. 

Dat kan met aparte wijkkerken zijn of juist sa-

men met andere wijkkerken in de regio. 

Verder is het initiatief met Paul Schenderling 

(over wie in september een artikel in de Kerk 

in Mokum) vanuit de werkgroep opgepakt. 

Op initiatief van Zinnig Noord en in samen-

werking met 2 andere pioniersplekken voor 

jongeren in de PKA komt Paul Schenderling 

op 5 oktober naar Amsterdam voor een bij-

eenkomst gericht op jongeren (Tolhuistuin, 

aanvang 20.00 uur).  Later volgt nog een 

avond voor de wijkkerken. 

 

Het is een fijne goed gemotiveerde groep uit 

alle verschillende delen van de PKA. Ik zal niet 

regelmatig verslag doen, maar voor deze keer 

is het wel goed om te lezen dat er al heel wat 

werk wordt verzet, richting : ‘de hele PKA 

Groene kerk’!  

 

Recept over(h)eerlijke gele linzencurry met rijst  Jannie Schalen 

 

De Klimaat- en geloofsgroep verzorgde 

in mei de gemeentemaaltijd. De bezoe-

kers kregen een over(h)eerlijke gele lin-

zencurry met rijst. Het gerecht viel zo in 

de smaak dat er om het recept werd ge-

vraagd.  

 
Hoofdgerecht voor 4 personen 

Bereidingstijd: ongeveer 20 minuten 

Ingrediënten 

2 el olijfolie 

2 rode uien, gepeld en grof gesnipperd 

1 flinke courgette, gewassen en din 

blokjes 

1 venkelknol, schoongemaakt en in re-

pen (houd wat groen apart) 

1 zoete aardappel (of winterwortels) 

van ca 200 gram, geschild en in plakjes  

1 blik linzen, 400 gram, uitgelekt (of zelf 

linzen koken) 

En van Fair Trade Original: 

300 gram Basmati rijst 

1 pakje Gele Curry Kruidenpasta 

1 blik Kokosmelk, 400 ml (of minder wie 

vetarmer wil eten) 

 

Bereid de rijst volgens de aanwijzing op 

de verpakking.* 

Verhit de olie in een hapjespan en voeg 

de uiensnippers toe. 
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Voeg de groenten en de plakjes aardap-

pel toe en bak dit enkele minuten mee.  

Voeg de gele curry toe en bak deze ook 

even mee. 

Laat de curry op laag vuur pruttelen tot 

de groenten beetgaar.* 

Giet de kokosmelk erbij en breng het 

geheel aan de kook. 

Voeg als laatste de linzen toe en ver-

warm het gerecht nog enkele minuten. 

Serveer de rijst in een schaal en de 

schep de gele linzencurry erbij. 

Garneer het gerecht met enkele takjes 

venkelgroen. Eet smakelijk! 

 

Op zondag 28 augustus viert Diederick zijn vijftigjarig organistenjubileum. In augustus 1972 

kreeg hij zijn eerste aanstelling als organist van de Lebuïnuskerk in Molkwerum   (tussen Kou-

dum en Stavoren in de Friese Zuidwesthoek). Daarom speelt hij op zondag 28 augustus niet in 

de Keizersgrachtkerk, maar in Molkwerum. Op Open Monumentendag, zaterdag 10 septem-

ber a.s., geeft Diederick traditiegetrouw een concert in de Wilhelminakerk in Dordrecht (Ble-

kersdijk 39), aanvang 16.00 uur. Len Munnik maakte een feestelijke tekening voor de jubilaris! 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulde aan de Diederick Peter Dillingh  
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Wie van ons denkt wel eens na over deze 

vraag? Waarschijnlijk meer mensen dan we 

denken. Met een groep van tien mensen heb-

ben deze zomer we een poging gedaan om 

een antwoord te geven op deze vraag. Wij 

waren de voorbereidingsgroep voor de drie 

diensten hierover, in september aansluitend 

aan de startzondag. Het is een heel persoon-

lijke vraag, en het is niet vanzelfsprekend om 

daar ten overstaan van een groep mensen 

antwoord op te geven. Toch hebben wij tie-

nen dat gedaan. De inzet was dat we open en 

respectvol, en zonder oordeel, met elkaar 

zouden omgaan. Zo hebben we een geloofs-

gesprek gevoerd, in drie stap-

pen. Op de eerste avond be-

gonnen we niet met praten 

maar met schrijven, in woor-

den en korte zinnetjes. Op 

één heel groot vel papier van 

drie vierkante meter noteer-

den we wat we in ons geloof 

hadden losgelaten. Daarna 

op nog zo’n groot vel papier 

wat we hadden vastgehou-

den en tenslotte wat er in ons geloof was bij-

gekomen. Het was een heel intieme manier 

van communiceren. Je hoefde niet iets te zeg-

gen tegen de hele groep, maar kon in rela-

tieve anonimiteit opschrijven wat je belang-

rijk vindt. We hebben alles gelezen en nog 

kort erover nagepraat. Toen was de avond al 

voorbij. 

 

De tweede avond hadden we de opdracht om 

te luisteren. Bij kaarslicht – het licht van God, 

van de Liefde, van…? –vertelde ieder van ons 

wat we (nog) geloven, in flarden, in kern-

woorden, in een momentopname, aan de 

hand van een voorwerp, terugkijkend naar 

het verleden, of juist naar het hier en nu. Het 

waren kwetsbare en krachtige verhalen. 

Op de derde avond deden we dat nog een 

keer, maar dan naar aanleiding van een zelf-

gekozen bijbelverhaal, een tekst, een muziek-

stuk, of een film.  

 

Voor ons allen wat het een heel bijzondere 

ervaring, de ruimte die er was om je eigen 

verhaal te vertellen en de aandacht voor el-

kaar. Er ontvouwde zich een breed spectrum 

van geloven, dat ons allen in-

spireerde. We hadden de be-

hoefte om dit voort te zetten. 

Maar ja, we moesten aan de 

slag om de diensten voor te 

bereiden. Als ik dit schrijf zit-

ten we daar nog middenin, 

dus ook voor onszelf is het 

nog een verrassing wat er uit 

gaat komen. Wat we hopen 

te bereiken is dat de diensten 

jullie uitnodigen om zelf ook over deze grote 

vraag na te denken. Tijdens het koffiedrinken 

is er in de benedenzaal een tafel gereser-

veerd voor mensen die willen napraten over 

wat hen geraakt heeft of wat hen beweegt. 

Daar zullen ook de uitlegger en liturgen plaats 

nemen. 

 

Omdat het voor ons als groep zo’n mooie er-

varing was willen we na de serie twee avon-

den beleggen waarin we jullie de gelegenheid 

willen geven om ook een “geloofsgesprek” te 

 Wat geloven we (nog)?  Martyn Mulder 

 

‘Het is een 
heel  

persoonlijke 
vraag.’ 
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voeren. Voorop staat dat iedereen zich veilig 

en vertrouwd voelt in deze ontmoeting. Daar 

zullen de werkvormen specifiek op gericht 

zijn. Anje van der Heide en ik organiseren de 

ontmoetingen, en Annelies begeleidt de ont-

moetingen pastoraal. We hebben twee 

avonden geprikt: dinsdag 18 oktober en dins-

dag 1 november, beide keren van 19:30 tot 

21:30 uur. Als je meer wilt weten, of je wilt je 

al aanmelden, dan kun je terecht bij mij, 

hmmulder@ese.eur.nl, of bij Anje. 

 

Hierna vindt u het overzicht van de diensten voor het seizoen 2022-2023. Tijdens de gemeente-

vergadering in mei 2022 zijn de ingediende suggesties voor thema’s besproken en is er een keuze 

gemaakt. Rond elk van deze thema’s maken we een aantal diensten, meestal twee of drie. Bij de 

voorbereiding van alle diensten zijn gemeenteleden actief betrokken door mee te doen aan een 

voorbereidingsgroep. Daarnaast zijn er de vaste punten in het kerkelijk jaar zoals Kerst, Pasen, 

startzondag, slotzondag en de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag voor advent), die 

ook door gemeenteleden worden voorbereid. Ook zijn er twee diensten gereserveerd als doop-

dienst. Enkele diensten (al dan niet binnen een thema) worden  voorbereid door bestaande groe-

pen binnen de kerk zoals de diaconie of klimaat & geloofgroep, kindercatechese/tienergroep en 

de jongeren. Daarnaast zijn er enkele zondagen waarvoor kort van te voren het thema wordt 

bepaald; dan staat er ‘actueel thema’ op het rooster.  

 

Meedoen? 

De voorbereidingsgroep gaat een kortere of langere periode met het onderwerp aan de slag en 

wordt begeleid door een theoloog, een coördinator en een creatief begeleider. De leden van zo'n 

groep maken kennis met elkaar en met het thema. Daarbij wordt gekeken wat de Bijbel of andere 

bronnen daarover zeggen. Vervolgens worden de diensten samen vormgegeven.  

Iedereen is geschikt en welkom om mee te doen met de voorbereiding van diensten. Ook als je 

geen liturg wil zijn bij een dienst en alleen je wil verdiepen in het thema of gemeenteleden wil 

leren kennen.  Ben je geïnteresseerd in een bepaald thema? Meld je dan aan bij de coördinator 

en als die nog niet bekend is bij de Werkgroep Morgendiensten (WMD). 

 

HET JAARROOSTER 

Waar de coördinator al bekend is staat die vermeld. Voor de andere diensten kunt u informatie 

krijgen via de Werkgroep Morgendiensten (wmd@keizersgrachtkerk.nl). Ook de creatief en theo-

logisch begeleiders worden veelal pas gedurende het seizoen bekend.  

 

Wat geloven wij nog? 11, 18 en 25 september 2022 

Zijn wij een “fanclub van Jezus, ter inspiratie voor allerlei actuele maatschappelijke betrokken-

heid”, of geloven wij in “Jezus, die voor onze zonden gestorven, begraven en opgewekt is”. 

Prachtige thema’s in het nieuwe seizoen Martine Koedijk 

mailto:wmd@keizersgrachtkerk.nl
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Velen van ons gaan al hun hele leven naar de kerk, hebben kerkelijk vrijwilligerswerk verricht, 

hebben een dienst voorbereid, maar toch: ‘wat doe ik hier eigenlijk? Waarom doen wij, doe ik 

dit? Alleen maar omdat er hier aardige mensen zijn? Wat geloof ik, wat geloven wij eigenlijk 

(nog)?’ 

Coördinatie: Martyn Mulder  Theologische begeleiding: Annelies Jans  

 

'The answer is blowing in the wind’  2 oktober 2022 

Een dienst in het teken van de liederen en spiritualiteit van Bob Dylan.  

Coördinatie en creatieve begeleiding: Fred Tuinder   

 

Genade 9 en 16 oktober 2022 

In de Bijbel is ‘genade’ een vertaling van cheen (Hebreeuws) of charis (Grieks). Deze woorden 

staan voor ‘welwillendheid’ en ‘goedgunstigheid’: situaties waarin de sterkere partij tegenover 

de zwakkere staat. Genade gaat over goedheid, gunst, een geschenk, en tegelijk over barmhar-

tigheid en mededogen. Paulus schrijft veel over genade. Hij benadrukt dat Gods genade ons ge-

schonken wordt óndanks onszelf. Maar wordt het dan ook niet een gemakkelijk “excuus”, ik ge-

loof dus ik krijg toch wel genade ondanks alles? Wat zegt Gods genade ons eigenlijk nog? Mo-

gen we erop rekenen? Of is het een geschenk tegen alle verwachtingen in?  

Coördinatie: Martine Koedijk  Theologische begeleiding: Annelies Jans & Pete Pronk 

 

Actueel thema (jongeren) 23 oktober 2022 

Deze dienst wordt voorbereid door de jongerengroep. 

 

Mozes (inclusief doopdienst)  30 oktober, 6 en 13 november 2022 

in de dienst "veilige kerk" in 2020 werd het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik 

heel anders uitgelegd dan we gewend zijn. Kort daarna was er weer een dienst waarin Mozes 

een rol speelde. Hij mocht het beloofde land niet binnengaan. Mozes wordt in de wieg gelegd 

voor een bijzondere taak, maar blijkt eigenlijk een doodgewoon mens te zijn. En hoe hij zich ook 

actief en passief verzet tegen zijn bestemming, hij geeft wel gehoor aan zijn opdracht. Redenen 

genoeg om hem eens nader te leren kennen. De eerste dienst van deze serie is tevens een 

doopdienst. 

Coördinatie: Wilma Eusman, Reina Steenwijk  Theologische begeleiding: Eddy Reefhuis  

 

Laatste zondag van het kerkelijke jaar 20 november 2022 

Op deze dag staan we stil bij de mensen die we missen. In het bijzonder bij de mensen die het 

afgelopen jaar zijn overleden. 

Coördinatie: Wilma Eusman, Marijke Dams Theologische begeleiding: Annelies Jans  
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Moederschap van Maria (advent) 27 november en 4, 11 en 18 december  2022 

Maria is de moeder van Jezus. Zij wordt ook de moeder Gods genoemd. In de katholieke en oos-

ters orthodoxe traditie wordt tot haar gebeden. We zetten haar in het middelpunt deze ad-

ventstijd, waarbij moederschap het uitgangspunt is. De eerste veilige plek is immers bij de moe-

der. 

Directe aanleiding is een serie foto’s van moderne Maria’s, Madonna’s, die door de fotograaf 

Annette Bleeker zijn gemaakt en in de adventsperiode in onze kerk zullen hangen. Het zijn 10 

foto’s van moeders uit Amsterdam die hun kind borstvoeding geven. We laten ons door beeld 

en (bijbel)taal inspireren. 

Coördinatie en theologische begeleiding: Auke van der Leij   

 

Pink Xmas (18:00 uur) 18 december 2022 

Een feestelijke en bijzondere roze kerstdienst. 

 

Kerstavond (21:00 uur) 24 december 2022 

We vieren de geboorte van Jezus altijd met een bijzondere, vaak intense dienst.  

 

Kerstmorgen 25 december 2022 

Voor de kerstmorgen wordt, traditiegetrouw, een musical voorbereid die door kinderen wordt 

uitgevoerd. 

Coördinatie: Ineke Visser  Creatieve begeleiding: Diederick Koornstra 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst (16:00 uur) 1 januari 2023 

Op deze eerste dag van het nieuwe jaar is er geen kerkdienst om 10:30 uur. Wel is er om 16:00 

uur een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in de tuinzaal om elkaar alle goeds voor het nieuwe 

jaar te wensen met een hapje en een drankje.  

 

Levenslied 8 januari 2023 

Door 2023 heen zijn losse diensten gepland met als thema het levenslied. In veel liederen en 

liedjes die in onze tijd geschreven zijn, vinden we thema’s terug die we ook in de psalmen te-

genkomen. Psalmen worden soms omschreven als het ‘levenslied’ van het Joodse volk. Blijd-

schap, angst, protest, twijfel, lofzang, noem maar op. We hebben daar in de afgelopen jaren wel 

wat ervaring mee opgedaan, af en toe klinkt er in de dienst een popsong of een ander – niet 

kerkelijk - lied. Daarin kunnen we kennelijk iets uitdrukken wat ons raakt en wat we willen delen 

met elkaar in onze liturgische setting. We gaan kijken (en luisteren) naar muziek van nu vanuit 

de psalmen. Hoeveel liederen zijn er wel niet waar je iets van het ‘levensgevoel’ uit de psalmen 

in terugvindt? En natuurlijk ook andersom, vertolken psalmen ook ons levenslied? Andere  
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diensten uit deze serie zijn gepland op 21 mei, 15 oktober en 19 november 2023. 

Creatief begeleider: Fred Tuinder 

 

Verborgen verhalen  15, 22 en 29 januari 2023 

Vorig jaar is een groep gestart in de KGK die nadenkt over slavernij, kolonialisme en racisme met 

een bezoek aan de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum en een gespreksavond daarover. 

Dit jaar gaan we naar een tentoonstelling in het Tropenmuseum en willen we met een brede 

groep doorpraten over de manier waarop kolonialisme doorwerkt in ons heden. Hoeveel heb-

ben wij/sommigen van ons nog te maken met het koloniale verleden van Nederland? Heeft die 

koloniale erfenis diepere sporen achter gelaten in ieder van ons dan we denken en zijn we ons 

daar niet altijd van bewust? Denk aan woorden die direct uit die tijd komen en heel verschil-

lende betekenissen hebben voor verschillende mensen en zelfs kwetsend kunnen zijn. We gaan 

daarom samen op zoek naar de verhalen van ons verleden. 

Coördinatie: Julia Pelupessy, Reina Steenwijk   

 

Ik en de ander  5, 12 en 19 februari 2023 

Drie diensten waar ‘Ik en de ander’ centraal staat. 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 men-

senkinderen met deze thema’s. Om het met oude Bijbelse woorden te zeggen: leven mensen 

van aangezicht 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 kennen in het gezicht van de ander. De voorberei-

dingsgroep is lange tijd met elkaar op reis, mede aan de hand van het boek van Roek Lips: ‘Wie 

kies je om te zijn. Gesprekken en gedachten over een nieuwe tijd.’ Naast gesprek worden ook 

andere vormen van interactie gebruikt zoals stemexpressie, meditatie, beweging. Een weekend 

naar het klooster van Huissen met Liesbeth Woertman, emeritus hoogleraar psychologie Uni-

versiteit Utrecht, is ook onderdeel van de reis. Zij schreef o.a. ‘Je bent al mooi. De schoonheid 

van imperfectie. Het worden vast drie bijzondere en intense diensten! 

Theologische begeleiding: Pete Pronk 

 

De 7 hoofdzonden (in de veertigdagentijd) 26 februari, 5, 12, 19, 26 maart en 2 april 2023 

Dit jaar verbinden we in de veertigdagentijd (6 van de) 7 hoofdzonden aan de actualiteit in een 

serie van losse diensten. Per dienst zal een hoofdzonde (hoogmoed, hebzucht, wellust, afgunst, 

gulzigheid, wraak en/of gemakzucht) aan de orde komen. De dienst op 12 maart zal worden 

voorbereid door de klimaat- en geloofgroep en zal in het teken staan van de biddag voor gewas 

en arbeid (met als hoofdzonde hebzucht). Meer informatie daarover bij de omschrijving van de 

dienst op 29 oktober 2023: Dankdag “nieuwe stijl”. 

Coördinatie: Ineke Visser, Martyn Mulder   
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Stille week 6, 7 en 8 april 2023 

Op Witte Donderdag (19:30 uur), Goede Vrijdag (20:00 uur) en Stille Zaterdag (21:00 uur) staan 

we stil bij het lijden en de opstanding van Jezus. Elk jaar weer geven deze dagen inspiratie voor 

speciale avonddiensten met een mix van nieuwe en vertrouwde teksten, symbolen en muziek.  

Theologische begeleiding: Annelies Jans 

 

Paasmorgen 9 april 2023 

Het feest van de opstanding laten we zeker niet onopgemerkt voorbijgaan. Het is altijd een fees-

telijke dienst en zal het gemeenteorkest er weer zijn?  

 

Keltische spiritualiteit  16 april  2023 

We laten ons deze dienst inspireren door de christelijk Keltische traditie. De Kelten zagen het 

leven als een pelgrimsreis naar God. Kenmerkend is hun groot besef van Gods Tegenwoordig-

heid in het leven van alledag. In de jaren dertig van de twintigste eeuw blies een groep gelovi-

gen nieuw leven in een oude kloostercommuniteit in Iona (een eiland voor de Schotse kust). As-

pecten van het Keltische christendom zijn daar terug te vinden en er is een eigen zangcultuur 

ontstaan. 

Theologische begeleiding: Ferdinand Borger 

 

Diaconaal thema  23 april 2023 

Elk jaar verzorgt de diaconie een dienst over een thema wat op dat moment actuele aandacht 

en/of (theologische) verdieping vergt.  

 

Verlies en verdriet  30 april, 7 en 14 mei 2023 

Ieder mens heeft te maken met verlies en het verdriet daarover en zoekt een weg om daarmee 

om te gaan. Denk aan het verlies van dromen of een baan, het verlies van gezondheid, het ver-

lies van een geliefde aan het leven of de dood. Mag en kan je rouwen van jezelf of van je omge-

ving? Mag je daar de tijd voor nemen en hoe kan je weer verder? Kunnen (Bijbel)verhalen, beel-

den of muziek ons op weg helpen? 

 

Levenslied  21 mei 2023 

Zie 8 januari 2023 

 

Pinksteren (en doopdienst) 28 mei 2023 

Een doopdienst met Pinksteren, dat wordt vast een feestelijke en inspirerende dienst! 

Coördinatie: Wilma Eusman  Theologische begeleiding: Annelies Jans 

 

Veilige Kerk 4 juni 2023 

Een dienst over de kerk als veilige omgeving. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig 

voelt en ook daadwerkelijk veilig is? 
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Actueel thema (tieners/kindercatechese)11 juni 2023 

Deze dienst wordt voorbereid door de tieners en de kinderen van de kindercatechese.  

 

Mensentaal  18, 25 juni, 2 juli 2023 

Voor ons is het vanzelfsprekend: de bijbel is geschreven in taal. Maar over welke taal hebben 

we het dan? De taal van de tweede eeuw na Christus of de taal van nu? En hoe groot zijn de 

verschillen tussen al die tussenliggende talen? Onze taal in relatie tot God is blijkbaar zo belang-

rijk dat we steeds weer nieuwe bijbel-vertalingen nodig hebben. Taalgebruik is immers essenti-

eel, het zet onze boodschap kracht bij. Maar taal kan afstoten en aantrekken. Betekent dat we 

voor alle leeftijdsgroepen in de kerk dezelfde taal kunnen gebruiken of moeten we daar flexibel 

in zijn? En voor mensen buiten de Keizersgrachtkerkgemeente: spreekt onze taal hen wel aan? 

In de voorbereidingsgroep gaan we rondom deze belangrijke vragen met elkaar aan de slag. En 

misschien kunnen we ons onderweg wel laten inspireren door de verschillende genres die de 

bijbel rijk is, zoals poëzie en fictie? Of ook door genres uit onze tijd, zoals columns en songtek-

sten? Deze serie diensten, samen met een workshop over taalgebruik die is gepland voor febru-

ari 2023, belooft een ontdekkingsreis te worden naar aansprekende mensentaal. 

Coördinatie: Annette Beeftink, Reina Steenwijk  Theologische begeleiding: Alain Verheij 

 

Slotzondag 9 juli 2023 

In een vrolijke dienst sluiten we het jaar af.  

 

Zomerdiensten met hertalingen van Jan Rot  en de Pride kerkdienst 16, 23,  30 juli, 6, 13, 20, 

27 augustus en 3 september 2023 

In de zomer zijn de diensten en hun voorbereiding eenvoudiger van opzet. Ze worden voorbe-

reid door de uitlegger met één of twee liturgen. Het thema dit jaar zijn de hertalingen van Jan 

Rot, met misschien wel de hertalingen van de Mattheuspassie, The Beatles, The Rolling Stones, 

Springsteen en Danny Vera. We laten ons graag door de voorbereiders verrassen. Op 6 augustus 

vindt de jaarlijkse Pride kerkdienst plaats. Het thema van de Pride is nog niet bekend. 

 

Startzondag 10 september 2023 

We starten weer een nieuw seizoen met een feestelijke dienst.  

 

Bernard Huibers 100 jaar 17 september 2023 

Dit jaar is het op 24 juli 100 jaar geleden dat Bernard Huijbers is geboren. We wijden een dienst 

aan zijn liederen met oude en nieuwe uitvoeringen/arrangementen, van zijn tijd met Huub Oos-

terhuis en ook uit de tijd erna. 

Theologisch en creatieve begeleiding:  Wilna Wierenga 
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Actueel thema (jongeren) 24 september 2023 

Deze dienst wordt voorbereid door de jongerengroep. 

Theologische begeleiding: Annelies Jans 

 

Beeldspraak in de evangeliën 1 en 8 oktober 2023 

Jezus gebruikt vaak voorbeelden uit het dagelijkse leven. Voor ons, Nederlanders in de 21ste 

eeuw kunnen deze voorbeelden wel eens bevreemdend werken. Wat weten wij nog van wijn-

bouw of schapen? 

 

Levenslied  15 oktober 2023 

Zie 8 januari 2023 

 

Doopdienst  22 oktober 2023 

Tweemaal per jaar is er een doopdienst. 

Coördinatie: Wilma Eusman  Theologische begeleiding: Annelies Jans 

 

Dankdag nieuwe stijl 29 oktober 2023 

Deze dienst hangt samen met de dienst van 12 maart in de veertigdagentijd. Waar bij de biddag 

(in maart) traditioneel voor gewas en arbeid wordt gebeden, en het daarbij dus impliciet om 

groei gaat, zou het wellicht goed zijn om te bidden voor ‘Ontgroei’, een term die staat voor het 

besef dat onze huidige leefstijl en economie tegen de grenzen van de aarde aanlopen. Hoe zou 

onze leefstijl kunnen zijn in een ontgroeiende samenleving? Bij de dankdag in november laten 

we ons dit jaar inspireren door de Oosters-orthodoxe spiritualiteit waarin de geschapen werke-

lijkheid niet ons bezit is, maar een geschenk dat dankbaar stemt en tot eenvoudiger leven op-

roept (en kent daarmee samenhang met de volgende serie). Beide dagen onderzoeken we wat 

deze impulsen betekenen voor onze levensstijl. 

Coördinatie: Klimaat & geloofgroep  Theologische begeleiding: Annemarie van Wijngaarden 

 

Oosters-orthodoxe spiritualiteit 5 en 12 november 2023 

Nu er zoveel mensen in 2022 uit de Oekraïne (tijdelijk) onderdak bij ons vinden/hebben gevon-

den, is het misschien mooi om ons te verdiepen in de Orthodoxe liturgie met haar rituelen en 

iconen. Spiritualiteit staat daarbij centraal. De Orthodoxe Kerk gelooft dat de mens God op een 

persoonlijke en intieme manier kan leren kennen. De ontmoeting met God raakt alle aspecten 

van de mens, en leidt de mens- voor zover hij hiervoor open staat - binnen in Gods Koninkrijk. 

De kerk is de plaats bij uitstek waar dit Koninkrijk zich openbaart. We kunnen bijvoorbeeld het 

Orhodoxes Glaubensbuch als hulpmiddel gebruiken, eventueel contact opnemen met de Nico-

laas van Myra kerk, en/of een eigen iconostase maken. Wat zegt of brengt de Orthodoxe spiritu-

aliteit ons? 

Theologisch en creatieve begeleiding:  Wilna Wierenga 
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Levenslied  19 november 2023 

Zie 8 januari 2023 

 

Laatste zondag van het kerkelijke jaar 26 november 2023 

Op deze dag staan we stil bij de mensen die we missen. In het bijzonder bij de mensen die het 

afgelopen jaar zijn overleden. 

Theologische begeleiding: Annelies Jans 

 


