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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. 

Gekleurde Bladeren 

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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Soms sluipt er onverwacht een rode draad in de KidS. Deze KidS is zo’n KidS. De kopij kwam de 

mailbox binnen stromen en steeds las ik weer jeugd, jongeren, kinderen. De KgK jeugd werd 

ineens de rode draad in deze KidS.  

Met bijdragen van de ambtsdrager Jeugd, de Tienerwerker en Ynke Scheffer is de jeugd in deze 

editie goed vertegenwoordigd. Daarnaast is er ook nog een oproep aan de kinderen om deel 

te nemen aan de musical. De KgK zit in een fase van verjonging.  

 

Maar uit het ritmische artikel van Peter Dillingh blijkt dat de Keizersgracht dat altijd al was, 

alleen was men er niet altijd klaar voor.  

 

Veel leesplezier met de ‘jeugdige’ KidS. 

 
 

 

 

 

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

KidS nr. 356 verschijnt op zondag 12 februari (kopijdatum woensdag 1 februari) 

KidS nr. 357 verschijnt op zondag 2 april (kopijdatum woensdag 22 maart) 

KidS nr. 358 verschijnt op zondag 14 mei (kopijdatum woensdag 3 mei) 

 

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 

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 

27-11-2022 Moederschap van Maria Wilna Wierenga 

04-12-2022 Moederschap van Maria Annelies Jans 

 
11-12-2022 Moederschap van Maria Riekje van Osnabrugge 

 
 

 

 

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 mensen, 

 

De afgelopen twee zondagen hebben we ons 

met elkaar verwonderd over genade. (Ten-

minste: daar ga ik helemaal van uit, op het 

moment van schrijven moet de genade ons 

nog toevallen      ) Mét een nieuw lied: Han-

den. De tekst gaat zo. ‘Ergens moeten uw 

handen nog bezig zijn, te zorgen dat ik niet 

verloren ga. Woorden, aan dit besef ont-

staan, willen zingend en eeuwig zijn, en zo 

den dood ontgaan.’ In de liturgie valt het niet 

zo op, maar het is ge-

schreven door dichter 

Gerrit Achterberg. 

 

Achterberg (1905-

1962) is een groot 

dichter. De belangrijk-

ste van de 20ste eeuw, 

wordt er wel gezegd. 

P.C. Hooft-prijs-win-

naar. Constantijn Huygens-prijs-winnaar. 

Maar dat niet alleen. Hij was ook een worste-

lend mens. Afgekeurd voor militaire dienst 

vanwege ‘zielsziekte’. Psychiatrisch patiënt. 

TBS-er. Met heel wat op zijn kerfstok. Een 

mens met licht en donker. Hij schreef tegen 

zijn eigen donker in, denk ik. Over leven ‘als 

een kind zo licht’. Over genade. Hij snakte er-

naar. (Misschien preek ik ook wel tegen m’n 

eigen donker in – wie zal het zeggen.) 

 

In deze KIDS wil ik een paar van zijn mini 

preekjes delen – gewoon omdat ik ze zo mooi 

en indrukwekkend vind, en misschien jij ook 

wel.  

 

En Jezus schreef in ’t zand (1947) 

 

Jezus schreef met Zijn vinger in het zand.  

Hij bukte Zich en schreef in ’t zand, wij weten  

niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten,  

verzonken in de woorden van Zijn hand.  

 

De Schriftgeleerden, die Hem aan de tand  

hadden gevoeld over een vrouw, van hete  

hartstochten naar een andere man bezeten,  

de Schriftgeleerden stonden aan de kant.  

 

Zondig niet meer, zei Hij, 

ik oordeel niet.  

Ga heen en luister, luister 

naar het lied.  

En Hij stond recht. De 

woorden lieten los  

van hun figuur en brand-

den in de blos  

waarmee zij heenging, als 

een kind zo licht.  

Zo geestelijk schreef Jezus Zijn gedicht. 

 

En een stukje uit het gedicht Bekering (1947): 

 

Ik deed, van alles wat gedaan kan worden, 

het meest misdadige – en was verdoemd. 

Maar Gij hebt God een witte naam ge-

noemd, 

met die van mij. Nu is het stil geworden, 

zoals een zomer om de dorpen bloeit. 

 

En ten slotte deze. Op weg naar de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar (20 november), 

wanneer we de namen noemen van onze 

lieve doden. 

 

Als een kind zo licht                           Annelies Jans 
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Achter het einde (1931) 

De wind en haar kleren lagen nog saam  

maar het was al over;  

ergens tegen de sterren aan  

sloeg het raadsel uiteen, maar wie gelooft er  

dat het hiermee eindigt, wat zo begon  

dat het de elementen verzamelen kon  

in énen greep, binnen één bloed?  

wat zo begon  

dat ik het zelf niet geloven kon,  

dat ik niet wist waarom het begon  

dat het niet anders eindigen kon  

dan in de eeuwigheid. 

 

Ik wens je veel licht in het donker. 

Ga, lief mens, en leef, als een kind zo licht… 

 

Annelies  
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Sinds de laatste KIDS is de wijkraad alweer 

tweemaal bij elkaar gekomen. 

 

De septembervergadering werd door Anna 

op toepasselijke wijze geopend:  

Zij las een tekst van Rick Benjamins (bijzonder 

hoogleraar vrijzinnige theologie PThU) uit 

#protestant, vakblad voor werkers in de Pro-

testantse Kerk, getiteld ‘De gemeenschap 

wordt gevormd aan de tafel’. Hij kent het 

avondmaal/de tafel een belangrijke beteke-

nis toe als het gaat om meerstemmigheid en 

gemeenschaps-vorming. Slot van zijn bij-

drage: ‘Met alle verschillen aan één tafel, el-

kaar erkennen, elkaar verdragen en toch één 

gemeenschap blijven. De kerk als tafelge-

meenschap kan een belangrijke bijdrage leve-

ren aan de samenleving’. Nr. 3 van het blad 

verscheen recent en heeft als thema ‘Aan ta-

fel!’ Anna beveelt het themanummer aan ter 

voorbereiding van de gemeentebijeenkomst 

over vieren. 

 

Verder ontvingen we in september Henk en 

Joost van de werkgroep Beeld en Geluid. Ze 

zijn blij als alles goed loopt: de Power Point 

Presentatie, de techniek, veel kijkers. 

Ze hebben ook wensen: een tweede laptop, 

tweede scherm, tweede camera … Maar het 

geluid lijkt een nog groter zorgenkind: kwali-

teit van de microfoons, zeker voor 

solo(zang)optredens is onder de maat. Wan-

neer wij in het voorjaar uitgebreid de ver-

schillende begrotingsposten gaan bespreken 

zullen wij (ook) van deze groep een verlang-

lijst vragen. 

 

Het moderamen heeft een voortgangsge-

sprek met Annelies gevoerd; wij zijn als ge-

meente blij met haar en zij met ons. 

 

Tijdens de doopdienst van 30 oktober in de 

serie Mozes worden er drie kinderen ge-

doopt. In eerste instantie hadden ouders die 

niet tot onze gemeente hoorden de doop bij 

ons aangevraagd, maar gaandeweg de voor-

bereiding hebben ze besloten zich ook bij ons 

te laten inschrijven. Wilma is hierbij als doop-

coördinator nauw betrokken.    

De wijkdiaconie ontving een verzoek van IN-

LIA aan partnerkerken om asielzoekers uit Ter 

Uit de Wijkraad en Moderamen                                   Ineke Visser-Luirink 
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Apel op te vangen, in eerste instantie voor 10 

september; de Protestantse Diaconie Am-

sterdam heeft suggesties gegeven wat de 

wijkgemeenten kunnen doen. 

We besluiten om als vervolg op de zomer bij-

eenkomsten voor Oekraïense vluchtelingen 

op maandag namiddagen de tuinzaal koste-

loos beschikbaar te stellen aan de ‘women 

empowerment group’ mits er geen verhuur 

is.  

 

Daar de begroting voor 2023 en de meerja-

renbegroting half september moet worden 

ingeleverd en Frits er niet is konden we alleen 

per e-mail reageren en hierover niet geza-

menlijk van gedachten wisselen. De wijkraad 

gaat wel akkoord met de begroting. We zul-

len van het voorjaar uitgebreid stilstaan bij de 

financiën van onze gemeente.. 

 

We zijn blij met de nieuwe jeugdwerker Pau-

lien. Op grond van het onderzoek dat de vo-

rige jeugdwerker Roos heeft gedaan naar wat 

wij zouden willen voor de jeugd in onze kerk 

heeft Corina een praktische stuk met aan-

dachtspunten opgesteld. Zij start meteen 

met het regelen van de opvang van de klein-

tjes. 

 

Wij gaan meedoen met de kerststerrenactie 

van de Westerkerk + Noorderkerk d.m.v. het 

flyeren van 500 sterren in de buurt van onze 

kerk. De sterren zullen een paar middagen in 

de week voor Kerst in ontvangst worden ge-

nomen. Anna zal mensen van de Open Kerk 

vragen te helpen. 

 

In de oktobervergadering opende Annelies 

met de vraag aan ons allen waarom we in de 

wijkraad zitten. Dit werd een kort maar mooi 

moment van delen en verbinden.  

 

Daarna kwam Auke de plannen van de KGK 

2030 taakgroep Zichtbare Kerk toelichten; er 

zijn plannen voor betere zichtbaarheid op het 

internet / van het kerkgebouw /  in de buurt. 

De taakgroep is zorgvuldig te werk gegaan, 

heeft met alle mensen gesproken die op deze 

terreinen al actief zijn. Met een paar aanteke-

ningen gaat de wijkraad akkoord met deze 

plannen. Auke en de taakgroep worden be-

dankt voor dit veelbelovende plan. 

 

Gerrit breng ideeën aan hoe we zuinig met 

energie kunnen omgaan. Het kerkelijk bureau 

heeft aangegeven dat we voor volgend jaar 

op een minstens drie maal zo hoge energie-

rekening moeten rekenen.   

Op woensdagavond zal de kerkzaal niet voor 

de zanggroep verwarmd worden, zo nodig 

wordt er in de kerkzaal geoefend. Alle direct 

betrokkenen zijn het hiermee eens. 

Een ander bespreekpunt is de temperatuur in 

de kerkzaal. De standaardtemperatuur is 15 

graden. Hoeveel het verwarmen kost wordt 

vanaf nu structureel bijgehouden. 

Zou het een idee zijn om de wintermaanden 

in de tuinzaal diensten te houden? Blijven we 

in de kerkzaal dan lijkt jassen aanhouden van 

de winter niet te voorkomen; gedachten over 

dekentjes ter beschikking stellen worden ver-

der uitgewerkt. Deze en andere ideeën zullen 

eerst in de WMD besproken worden. 

 

Dan de prijs van de koffie en thee die ge-

schonken wordt na de kerkdienst. Er zijn 

twee denkrichtingen: 
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1) na meer dan 20 jaar mag de prijs 

echt wel verhoogd worden tot € 1 voor 

de koffie en € 0,50 voor de thee; 

2) Koffie en thee moet gratis zijn, we 

delen ook het drinken bij het samen-

zijn na de dienst. Wel geven we aan 

dat voor de koffie € 1 en voor de thee 

€ 0,50 de richtprijs is. Daarvoor wordt 

een mogelijkheid met gleuf geboden 

om het geld in te doen. 

Met twee stemmen tegen wordt het tweede 

voorstel aangenomen. 

Zodra er een voorziening is om geld in te doen 

wordt dit ingevoerd. 

 

Wilma presenteert een vernieuwd dooppro-

tocol en Annelies een nieuw doopformulier. 

Het doopprotocol, eigenlijk doopdraaiboek, 

wordt met een paar kleine wijzigingen vast-

gesteld. We zijn blij met het nieuwe 

doopformulier maar waar nodig kan Annelies 

de precieze formulering aanpassen. 

 

Vanuit het jeugd en jongerenwerk wordt ge-

meld dat de tienergroep weer een keer bij el-

kaar komt, hopelijk een mooi nieuw begin! 

KGK2030: Janacy meldt dat de aanjaaggroep 

elke maand bijeenkomt. Verder zal er op 29 

oktober een gemeentebijeenkomst over de 

viering zijn. 

Het beleidsplan 2023-2027 voor de PKA is 

bijna klaar. Het concept plan zal in de novem-

bervergadering van de wijkraad besproken 

worden. 

 

Lukas gaat de ledenadministratie van onze 

wijkgemeente doen. Rudolf is bezig de admi-

nistratie over te dragen. De wijkraad is blij dat 

Lukas deze taak op zich wil nemen!  

 

 

Hoe willen we zichtbaar zijn? 

 

Werken aan een zichtbare kerk is één van de 

thema’s van KGK 2030. Hoe zichtbaar zijn wij 

als Keizersgrachtkerk eigenlijk? En hoe willen 

wij zichtbaar zijn? En dan komt direct ook de 

vraag: wat is er dan zichtbaar?  

Daar heeft de taakgroep Zichtbare Kerk het 

afgelopen half jaar een verkenning voor 

gedaan. Op 6 oktober is dat met de wijkraad 

besproken. We spraken de ‘trekker’ van de 

taakgroep, Auke van der Leij. 

Jullie kregen de opdracht mee om op drie spo-

ren plannen uit te werken voor een zichtbare 

kerk. Zichtbaarheid aan de gracht, zoals een 

aantrekkelijk portaal en gevel, zichtbaarheid 

op internet en zichtbaarheid in brede zin. Kon-

den jullie daarmee uit de voeten? 

 



 
10 

Auke: ‘Eigenlijk niet, want het is werk voor 

drie taakgroepen, het kerkgebouw met het 

voorportaal als eerste, de communicatie en 

internet als tweede en dan nog alle activitei-

ten in de buurt en in de stad. Dit hadden we 

al gauw door, van heel concreet tot behoor-

lijk abstract. Het portaal oppimpen om daar-

mee te laten zien wat voor kerk er achter zit, 

is natuurlijk best een grote opgave. Maar je 

kunt dat heel concreet aanpakken. De be-

heergroep – dat is de groep die er uiteindelijk 

over gaat – had al wat ideeën, de Klimaat- 

&Geloofgroep kwam ook met suggesties en 

zo was een eerste overleg snel belegd. Na-

tuurlijk moet daar meer input vanuit de ge-

meente bij gezocht worden, dat vond de wijk-

raad ook, en dat is dan ook de volgende stap 

die we daarin gaan zetten. Overigens gaat het 

niet alleen om het portaal, maar ook de 

ruimte vóór de kerk, de stoep en zo. Dat 

hoort ook bij de smoel en de uitstraling van 

de kerk. 

Dat we intussen niet onzichtbaar zijn blijkt 

ook heel concreet uit de interesse die er is op 

momenten dat er een ‘open kerk’ is, waarbij 

mensen zomaar kunnen komen binnenlopen. 

Dan is er altijd aanloop van voorbijgangers, 

dus dat stimuleert om dit te blijven doen.’ 

En het hele abstracte? 

Auke: ‘Ja, dat betreft de zichtbaarheid in 

brede zin. Dat gaat over de bekendheid van 

de Keizersgrachtkerk in de buurt en bij an-

dere organisaties en dergelijke. Het hangt 

ook samen met ontwikkelingen in de Protes-

tantse Kerk van Amsterdam (PKA) als geheel. 

Ook op dat niveau wordt nagedacht over 

zichtbaarheid en presentie van de kerk in de 

stad. Dat gesprek houden we goed in de ga-

ten en daarbij willen we aansluiten. Maar 

vooralsnog geen concrete acties.’ 

En de derde taak. Hoe staat het met de con-

creetheid van de zichtbaarheid op internet? 

Auke: ‘In de kern gaat het daarbij om de vraag 

op welke manier wij willen communiceren, 

met elkaar en met de buitenwereld. Dan ko-

men eigenlijk alle huidige communicatieka-

nalen in beeld en dat zijn er best veel: alleen 

al de website, KidS, het KG-krantje, LINK en 

daarnaast nog kanalen als Facebook en Kerk 

in Mokum. Allemaal met een net iets ander 

doel en een net iets andere doelgroep. We 

moeten ons afvragen of we dat allemaal 

naast elkaar willen, want dat vraagt ook best 

veel inzet van mensen. Daarom gaat een aan-

tal van ons een traject doorlopen met de 

mensen van communicatie bij de PKA. Dat be-

helst begeleiding om duidelijk te krijgen 

welke verhaal we willen vertellen en hoe je 

dat het beste doet. In mijn ideale plaatje – en 

dan spreek ik even expliciet voor mezelf – 

zouden al die kanalen onder één redactie 

moeten vallen, een webredactie. Alles is dan 

te vinden op de website, al dan niet in een af-

geschermd deel voor leden. En dan hoeft zo’n 

redactie niet – zoals de KidS-redactie nu – 

elke zes weken een sprint te trekken, maar 

kan min of meer continu artikelen aanleve-

ren. Uiteraard krijgt iedereen dan regelmatig 

een seintje in z’n mailbox dat er iets nieuws 

op de site staat. En die website zou moeten 

uitstralen waar we voor staan, wie wij als KGK 

zijn, uitnodigend, laagdrempelig en duidelijk. 

Maar, zoals gezegd, dit is zoals ik het zie. Het 

is zeker nog geen uitgemaakte zaak dat het zo 

zal gaan. Er zal nog wel wat water door de 

gracht stromen voor we een daar een com-

pleet plan voor hebben. Pas daarna kunnen 

we echt concreet gaan nadenken over een 

aangepaste opzet voor de website.’ 

Er is nog wel wat te doen, als ik dat zo hoor. 
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Auke: ‘Zeker! Sowieso in het meedenken op 

de momenten die we daarvoor gaan organi-

seren. Maar ook als er mensen zijn die het 

traject over de communicatiestrategie willen 

meelopen, laat het weten!  

En daarbuiten staan we natuurlijk open voor 

opmerkingen en vragen, zowel 

ondersteunende als kritische. De taakgroep 

bestaat – naast mijzelf – uit Daniël van Duijn 

Genet, Esther van der Panne, Anja Scheffer 

en Anna Verbeek. Spreek ons aan!’ 

Reageren kan ook via kgk2030@keizers-

grachtkerk.nl 

 

 

 

Gemeentebijeenkomst in de KGK 

Breken, schenken, delen 
zaterdag 29 oktober,  

10:00 uur 

afgesloten met een gemeenschappelijke lunch 

 
 

Waarom vieren we? 
en 

Hoe vieren we? 

Twee jaar lang vierden wij in onze zondagse diensten op symbolische wijze.  
Nu vieren wij al weer een half jaar lang met breken, schenken en delen.  

Hoe gaan we verder met de nieuwe ervaringen van het laatste half jaar én de twee jaren ervoor? 
 

Doe mee, denk mee, creëer mee, vier mee. 

Jij komt toch ook?  
 

Bevestig je komst, dan weten wij waar we op kunnen rekenen.  
Doe dat bij Martyn Mulder, hmmulder@ese.eur.nl. 

 

 

 

mailto:kgk2030@keizersgrachtkerk.nl
mailto:kgk2030@keizersgrachtkerk.nl
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Begroting 2023 

Het was volop zomer. Ik had geen last van een 

(herfst)depressie of een (winter)dip. Maar tij-

dens het maken van de begroting 2023 (en 

volgende jaren) keek ik door een donkere bril. 

Het was geen zonnebril! Met name de uitga-

venkant zag ik somber in. De redenen? Het 

kerkelijk bureau adviseerde de post “energie” 

3 x hoger te begroten dan in 2022. In 2022 is 

€ 9.000 begroot). Het energiecontract loopt 

per 31 december 2022 af! Je weet nu genoeg. 

De prijzen van aannemers en onderhoudsbe-

drijven blijven stijgen, de lonen hetzelfde ver-

haal. De inflatie: je hoort of leest er dagelijks 

over (of ben je zo murw dat je het financiële 

nieuws niet meer volgt?). 

Misschien is mijn begrotingsbril te donker…. 

De wijkraad besloot op 1 september wel in te 

stemmen met de begroting. Bij de bespreking 

van de jaarrekening 2023 (april 2024) kan er 

definitief geoordeeld over de juistheid van de 

kleur van mijn begrotingsbril.  

 

Inkomsten  
bijdragen, giften, collecten 127.000 
verhuur & catering 117.400 
rente 31.400 
Totaal  275.800 

  
Uitgaven   
Kosten gemeente 12.800 
Inkoop catering 7.000 
Onderhoud (incl. dotatie) 59.200 
Belasting /verzekering/pas-
torie 13.800 
Personeel  176.260 
PKN/KGK2030 13.500 
Kantoorkosten 5.500 
Communicatie 4.500 
Bankkosten 900 
Toevoeging reserves 1.200 
Totaal 294.660 

  
Saldo -18.860 

 

Toelichting: 

Er is een verlies begroot van bijna € 19.000. 

De post “huisvesting”, waarin de energie (€ 

27.000!) en allerlei onderhoudskosten zitten, 

is de belangrijkste oorzaak. Ik schreef hierbo-

ven over. Ten opzichte van voorgaande jaren 

hebben we vanaf 2022 kosten voor de 

pastorie (in 2023 € 6.600), een derde, nieuwe 

post, is een budget voor KGK2030 (€ 5.000) 

De post personeel is divers. Het traktement 
van de predikant valt daaronder, maar ook de 
kosten van de predikanten als Annelies niet 
voorgaat, van de musici en de salariskosten 
van de koster; ook hiervan stijgen de kosten, 
net zoals van veel andere beroepsgroepen.  

Van de penningmeester         Frits van den Boomgaard 
 



 
13 

Bij de inkomsten ook een enkele toelichting. 
De collecteopbrengst is een netto-opbrengst. 
Alleen de opbrengst van de collecten die ten 
goede komen aan de wijkdiaconie of onze ge-
meente is opgenomen (€ 10.000). De ver-
huur- en cateringactiviteiten zouden voor 

42,5% van onze inkomsten moeten zorgen. Is 
dat haalbaar in financieel-economisch zwaar 
weer?   
Mocht je een vraag hebben over de begro-
ting, ik ben bereikbaar via penningmees-
ter@keizersgrachtkerk.nl. 

 

 

De afgelopen periode is veel aandacht uitge-

gaan naar de pr van het benefietconcert. Aja 

Leemans verzet enorm veel werk in de orga-

nisatie en heeft de Fanfare van de Eerste Lief-

desnacht enthousiast gekregen om zélfs in 

een kerk te spelen – en af te zien van een ho-

norarium. Als tegenprestatie kan de Fanfare 

na het concert ’s avonds kosteloos gebruik 

maken van de kerkzaal voor een repetitie – 

ook de kosterij draagt zo een steentje bij voor 

het Stoelenproject! In het oktobernummer 

van het PKA-blad Kerk in Mokum komt een 

groot artikel over het Stoelenproject. Met 

een mooie foto van de kookploeg! Jaap, Julia, 

Saarke, Lies en Yolanda (vaak met hulp van 

Gerard en Lian, met de bezielende coördina-

tie van Dineke) koken elke maand een fantas-

tische maaltijd voor de circa 50 mensen die 

die week onderdak hebben weten te krijgen 

bij het Stoelenproject. In september hielp ik 

een keer mee – het is leuk om te doen en om 

de positieve reacties te zien van de mensen 

van het Stoelenproject.  

 

Wie wil 30 oktober komen helpen? Voor de 

middag van het benefietconcert hebben we 

mensen nodig om de toeloop in goede banen 

te leiden, voor de catering en om de afwas te 

doen. Graag aanmelden bij Anna: ver-

beek.anna@gmail.com . 

 

Jouke zocht, op verzoek van Gerhard Scholte, 

een tandarts voor een vluchteling die al lang 

zonder papieren door Amsterdam zwerft. 

Veel ongedocumenteerden leven al zo lang in 

slechte omstandigheden dat ook het gebit 

ernstig lijdt. Niet voor niets voert Dokters van 

de Wereld actie om, net als huisartszorg, ook 

de mondzorg tot de basisvoorzieningen van 

asielzoekers te rekenen. Dat is gelukt voor 

statushouders (dwz: via een fonds bijzondere 

noden); voor ongedocumenteerden is in Am-

sterdam een beperkt noodfonds beschikbaar. 

Soms lukt het de diaconie, en buddies, om de 

tandarts te bewegen met korting asielzoekers 

te helpen. We horen nog van Dokters van de 

wereld of er nog budget beschikbaar is voor 

mondzorg – en welke zorg wel/niet wordt 

vergoed. 

Tenslotte nog de crisis in de vluchtelingenop-

vang in Ter Apel. Die is in (inter)kerkelijk ver-

band nog verder besproken. Jullie kregen al 

Bericht van de diaconie         Anna Verbeek 

mailto:penningmeester@keizersgrachtkerk.nl
mailto:penningmeester@keizersgrachtkerk.nl
mailto:verbeek.anna@gmail.com
mailto:verbeek.anna@gmail.com
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de extra LINK met de brief van de PKA; de 

wijkdiaconie bestemde de diaconale collecte 

van 25 september voor INLIA. In de Algemene 

Kerkenraad (AK) van de PKA is verkend of de 

Amsterdamse kerken ook vluchtelingen uit 

Ter Apel zouden opvangen. Alles overwe-

gende is daar niet voor gekozen. In de verga-

dering van de Raad van Kerken Amsterdam 

pleitte de afgevaardigde van de Quakers er-

voor dat de kerken van zich laten laten horen 

en richting overheid en publieke opinie 

steeds de stem te verheffen tegen dit on-

recht. Laten we blijven benadrukken dat het 

een Europees grondrecht is dat vluchtelingen 

worden gehoord en in de samenleving een 

plek krijgen, en dat migratie bij deze wereld 

hoort - migranten zullen blijven komen en dat 

is logisch en vanzelfsprekend. De kerk (wij al-

lemaal, overal) als tegenstem tegen de stem-

mingmakerij rond vluchtelingen, tegen het 

neoliberale denken van de Nederlandse over-

heid – mij spreekt dat zeer aan!  

In dat perspectief is de inspiratiedag die de 

werkgroep vluchtelingen van de landelijke 

Raad van Kerken organiseert, absoluut een 

aanrader. 

Tijdens de dag wordt nagegaan wat de feite-

lijke situatie van asielzoekers – los van alle 

commotie in de media - nu precies is en wat 

er gedaan kan worden om vluchtelingen 

menswaardig op te vangen. 

 

Zaterdag 5 november 2022 van 10.00 – 16.00 

uur, Johanneskerk, Westsingel 30, 3811 

BB  Amersfoort. 

Een vrijwillige bijdrage is zeer welkom. Voor 

koffie, thee en lunch wordt gezorgd. 

Goede sprekers, een mooi programma: van 

harte aanbevolen! 

Aanmelden via het formulier op de website: 

https://www.raadvankerken.nl/inspiratie-

dag2022/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.raadvankerken.nl/inspiratiedag2022/
https://www.raadvankerken.nl/inspiratiedag2022/
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Op de slotzondag vroeg Anja Scheffer hoe het 

met de vrouwengroep is. ‘Heette die groep 

vroeger niet Vrouw en geloof?’ Goede vraag. 

We hebben erover gesproken met de groep 

waarom we van naam veranderd zijn. Voor 

sommige vrouwen leek het dat je wel geloof 

moest hebben als je met de Vrouw en geloof 

groep mee wilde doen.  

Het is anders. Iedere vrouw die mee wil doen 

is welkom. Nu heet de groep Vrouwengroep. 

Het blijkt dat ook die naam niet duidelijk is. 

‘Wat doen de vrouwen in die groep?’ Je zou 

kunnen denken dat er gebreid wordt. 

 

 

In het jaarboekje staat het duidelijk: 

“Zo’n 5 tot 10 vrouwen komen om de 6 weken 

bij elkaar (thuis) om te praten over 

onderwerpen die te maken hebben met 

geloof en de wereld om hen heen. Regelmatig 

staan zij stil bij de vraag hoe zij als vrouw 

gevormd zijn door verhalen uit de Bijbel en 

hun geloofsopvoeding. Wat kan en wil je 

daarvan meenemen en wat wil je of kan je 

loslaten of anders bezien? Vrouwen die zich 

aangesproken voelen en willen meedenken 

en meepraten zijn van harte welkom.” 

 

We denken nu dat “Vrouwengespreksgroep 

Kgk” een betere naam is voor deze groep. 

 

 

Wij zoeken muziekmakers, taaltovenaars, 

kunstkenners, theatertypes en alle anderen 

die het leuk vinden om over creativiteit en 

vormgeving na te denken. Waarvoor? Een 

WhatsAppgroep: de Creatieve Bonte Stoet! 

Uit gesprekken van de KGK2030 Liturgie en 

muziek groep met de jongeren en de creatief 

begeleiders is het idee ontstaan om een 

WhatsAppgroep te beginnen met iedereen 

die het leuk vindt om over creativiteit en 

vormgeving van diensten na te denken. Het 

idee hiervan is dat voorbereidingsgroepen 

makkelijk een bericht kunnen sturen in deze 

WhatsAppgroep met een vraag of een op-

roep voor de dienst(en) die zij aan het voor-

bereiden zijn. Iedereen die in de 

Vrouwengroep KgK?  Ida Griffioen 

 

Creatievelingen gezocht! 
 

Ynke Scheffer 
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WhatsAppgroep zit kan hierop reageren met 

voorstellen voor muziek, taal, film etc. of een 

aanbod om een bijdrage te leveren in de 

dienst(en). Hierdoor kunnen de voorberei-

dingsgroepen in diensten makkelijker meer 

verschillende creatieve vormen gebruiken en 

uit meer verschillen bronnen putten. In deze 

WhatsAppgroep zitten in ieder geval de crea-

tief begeleiders (Diederick Koornstra, Henk 

Scheffer, Ineke Visser, Wilna Wierenga en 

Ynke Scheffer) en verder iedereen die zich 

aanmeldt. Een inspirerende creatieve bonte 

stoet hopen we! 

 

Aanmelden kan door een mailtje te sturen 

met je telefoonnummer naar ynkeschef-

fer@hotmail.com, een bericht te sturen naar 

een creatief begeleider te benaderen. 

VERHUUR EN EXPLOITATIE 

Voor de Steungroep Kosterij (StuK) is de peri-

ode september, oktober erg druk geweest, 

met veel en vooral heel diverse activiteiten.  

 

Zo zijn er elke maandagavond bijeenkomsten 

in de Tuinzaal van/voor zo’n 10 tot 15 Oekra-

iense vrouwen. Men geeft elkaar steun en 

deelt lief en leed en warmte.  

 

Musiceren kunnen onze Oekraïense vrienden 

ook. Zondagavond 2 oktober gaf een muziek 

collectief van Oekraïners in Nederland een 

benefietconcert. De Kerkzaal zat afgeladen 

vol! Meer dan 250 bezoekers. Prachtige folk-

muziek met zeer talentvolle musici. Enkelen 

van hen hebben in 2020 zelfs opgetreden in 

Voice Kids in Oekraïne. Er is 1.200 euro opge-

haald ( 600 euro gaat naar ons Concertino 

muziekschool project en 600 euro is voor een 

humanitair project van de Oekraïense organi-

satoren van de avond). 

 

De fondsenwerving voor het Concertino Mu-

ziekschool project van Stichting Refu-

geesMeetUp, onze diaconie en Muziekschool 

Concertino verloopt voorspoedig.  Dank voor 

uw support!  De teller staat inmiddels op ruim 

1.100 euro.  Na de herfstvakantie zullen de 

eerste Oekraïense kinderen wekelijks mu-

ziekles gaan krijgen, mede dankzij uw steun 

en ook dankzij een subsidie van het JCF (Jon-

geren Cultuurfonds Amsterdam). Meer infor-

matie hieromtrent staat op de homepage van 

onze website (www.keizersgrachtkerk.nl)  

 

En we hebben nog meer muziek mogen bele-

ven in de Kerkzaal: Kamerkoor Valerius Can-

tus zong prachtig Mozart’s Requim waarbij 

ons Steenkuyl orgel werd gebruikt als onder-

steuning. De organiste was lyrisch over ons 

orgel! Het publiek in de zaal, zo’n 230 men-

sen, ook. 

 

Nog geen 24 uur later was het Orkest 18e 

Eeuw samen met Cappella Amsterdam het-

zelfde Requim van Mozart aan het repeteren 

(en aan aantal andere stukken). Deze repeti-

tie was de laatste onder leiding van zakelijk 

leider Sieuwert Verster. Hij gaat met pensi-

oen, samen met 9 andere musici van het Or-

kest. Sommigen zijn al meer dan 40 jaar actief 

in het Orkest. Het afscheid van Sieuwert en 

de andere musici is groots gevierd bij ons in 

 

Nieuws uit de kosterij  
 

 

Henk-Jan Bustraan 

mailto:ynkescheffer@hotmail.com
mailto:ynkescheffer@hotmail.com
http://www.keizersgrachtkerk.nl/
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de Tuinzaal op 21 oktober met een diner en 

veel speeches.  

 

Verder heeft Arkin ons weer goed weten te 

vinden met grote bijeenkomsten en sympo-

sia.  

 

En tussen de bedrijven door geeft 3x per 

week opleidingsinstituut IPD les in de Tuin-

zaal.  

 

Agenda - Schoonmaakdag 

De eerstvolgende schoonmaakdag staat ge-

pland op zaterdag 12 november.  We plan-

nen dan een ‘light-versie’ van de reguliere 

halfjaarlijkse schoonmaakdag. Die reguliere 

dag staat gepland op zaterdag 21 januari 

2023. Helpt u mee? Meld u aan bij de koste-

rij!  

 

Verhuur 

Wie weet kent u ook organisaties of mensen 

die op zoek zijn naar een betaalbare en cen-

traal gelegen locatie met prima voorzienin-

gen. Wijs hen dan eens op de Keizersgracht-

kerk!  

U kunt belangstellenden informatie geven 

door te verwijzen naar onze web-

site: www.keizersgrachtkerk.nl/ver-

huur of www.keizersgrachtkerk.nl/trouwen    

 

 

De afgelopen zomer hebben we met de jon-

geren een picknick georganiseerd op zondag 

28 augustus. Hierbij waren ook tieners wel-

kom, hoewel die helaas niet konden komen. 

Op deze heerlijke zonnige zondagmiddag 

hebben we in het Amsterdamse Bos gezeten, 

bij de Grote Vijver. Op het grasveld hebben 

we, tussen allerlei groepen die de laatste zon-

dag van de zomervakantie in de zon wilden 

spenderen, onze kleedjes uitgespreid en heb-

ben we ons de hele middag vermaakt. Ieder-

een had wat te eten en drinken meegenomen 

en zo hadden we natuurlijk veel te veel. We 

hebben dus veel gegeten en gedronken en 

verder hebben we spelletjes gedaan, bijge-

praat, gebrainstormd over een thema voor 

onze jongerendienst (23 oktober, mis het 

niet!) en gekubbd (een spel waarbij je de 

Picknick en spelletjesavond      Ynke Scheffer 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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houten blokken van je tegenstander moet 

omgooien). Al met al was het een zeer ge-

slaagde middag! 

Ook hebben we op zaterdag 1 oktober onze 

eerste jongerenavond van het nieuwe jaar 

gehouden. Normaliter is dat de laatste zater-

dag van de maand, maar deze keer kwam het 

een week later beter uit (geen blijvende ver-

andering, komende maand is het gewoon op 

zaterdag 29 oktober). Fleur en Mirjam had-

den bedacht weer een spelletjesavond te 

doen, waarvoor Mirjam zelfs een nieuw spel 

aangeschaft heeft: 20 second showdown. Een 

erg leuk spel voor een stel jolige studenten 

met zin om catwalks te lopen door de 

Friendship, van schoenen en truien te ruilen, 

zichzelf te bekladden met pen en 

kamerplanten te beledigen. Ook heeft Fieke, 

die werkt bij zeepwinkel Lush, een doe-het-

zelf-zeep-maak-pakket meegenomen van 

haar werk waardoor we onze lol niet op kon-

den en we prachtige zeepkunstwerken heb-

ben gemaakt terwijl we Ajax keken. Tot slot 

hebben we Codenames gedaan, een spel 

waarbij je meerdere woorden moet omschrij-

ven met 1 woord. De onovertroffen winnaar 

was natuurlijk mijn team: Fleur, Mirjam, Fieke 

en ikzelf hebben Job, Jenne en Ruben mees-

terlijk verslagen dankzij een combinatie van 

scherp denken, telepathie en vertrouwen op 

ons onderbuikgevoel. Het wordt misschien 

een beetje saai om te blijven zeggen, maar 

ook deze jongerenactiviteit was weer zeer ge-

slaagd. Op naar de 29e!         
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Op maandagavond 17 februari 1913 vond in 

de Keizersgrachtkerk de jaarvergadering 

plaats van het college van organisten van de 

Gereformeerde Kerk te Amsterdam. Er waren 

lezingen en er was muziek. Organisten van de 

verschillende kerkgebouwen bespeelden het 

orgel. De publieke belangstelling was groot. 

Voorzitter van het college was de organist 

van de Raamkerk, Joh. N. Bosch (1867-1945). 

Hij gaf “eenige beschouwingen over de 

rhyhthmus in ons kerkgezang. In verband 

hiermede voerde hij vervolgens op het orgel 

eenige koralen rhythmisch uit, waarnaar met 

groote aandacht werd geluisterd.” Psalmen 

werden in die tijd niet ritmisch gezongen, 

maar ‘op hele noten’. 

“De voorzitter oogstte met zijn 

rhythmisch spel veel succes, 

vooral toen de vergadering op 

zijn verzoek, Psalm 97 : 1 en 7 op 

deze wijze zong. Waarlijk het 

klonk kostelijk!”, schreef De 

Standaard in de rubriek stads-

nieuws. 

Het verslag van de muziekrecensent van het 

christelijk volksdagblad De Amsterdammer 

was uitvoeriger, maar ook kritischer: “Van de 

groote protestantsche gemeenten te Amster-

dam is het naar wij meenen alleen de Lu-

thersche, die in hare samenkomsten het 

rhythmisch zingen heeft ingevoerd. Dat op 

het groote belang daarvan voor een verhef-

fing van den eeredienst en tot meerdere 

stichting der gemeente, thans ook de aan-

dacht in Geref. kring is gevestigd, is een prij-

zenswaardige daad van dit College van Orga-

nisten.  

Ontegenzeggelijk is door de gisterenavond in 

de Keizersgrachtkerk genomen proef met 

rhythmisch kerkgezang, het doel, daartoe al-

gemeen te geraken, veel meer gediend dan 

door het schrijven van welk klemmend be-

toog ook. Men heeft het nu kunnen hooren. 

Men is tot de overtuiging kunnen komen dat 

het kan, en het zelfs heel goed gaat.  

Do voorzitter, de heer J.N. Bosch, gaf in zijn 

openingswoord een overzicht van de ontwik-

keling en de geschiedenis van den kerkzang 

en de beteekenis daarvan voor den eere-

dienst. Deze inleiding werd gevolgd door een 

rhythmische bespeling van enkele Psalmen, 

waarvan de zoowel muzikaal als rhythmische 

bewerking van Psalm 43 zeer 

schoon was.  

Hieruit bleek duidelijk dat een 

rhythmische bespeling in een 

langzamer of vlugger tempo 

naar gelang van het karakter der 

verzen verheffend en stichtend 

werken moet. Hoewel door de 

te langzaam genomen tempi, 

het rhythmisch schoone der door den heer 

Bosch gespeelde Psalmen niet op zijn voor-

deeligst is uitgekomen.  

Een proef zou genomen worden door de aan-

wezigen Ps. 97:1 en 7 naar de rhythmische 

bewerking van den heer Bosch te laten zin-

gen. Op het programma stond deze Psalm 

met notenvoorbeelden. De proef slaagde uit-

stekend! Ja, er werd zelfs rythmischer gezon-

gen dan gespeeld!  

Niet alleen nam de heer Bosch ook nu weer 

het tempo wat te langzaam, wat bij invoering 

voorloopig als overgang wel aan te bevelen 

De Keizersgrachtkerk en haar ritmische gemeentezang (107) Peter Dillingh 

 

“Waarlijk  
het klonk  
kostelijk!” 
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zou zijn, maar bleek de organist zoo vast te 

zitten aan ‘gewoonte’, dat hij na elken vers-

regel een fermate speelde! We hopen dat de 

proef nog eens herhaald zal worden en dan 

met meerdere psalmen en zonder fermaten.” 

Jaren later blikte Bosch zelf terug, in De Stan-

daard van 29 oktober 1931: “In 1913 werd 

door ondergeteekende in de Keizersgracht-

kerk alhier een demonstratie gegeven van 

rhythmisch zingen, welke proef uitnemend 

slaagde. Circa tweeduizend menschen zon-

gen, begeleid door het kerkorgel Psalm 97 

van ’t blad. Zegenrijke gevolgen had deze 

proeve niet. De Amsterdamsche organisten 

waren er niet voor te vinden. Gelukkig ‘Les 

idées marchent’. Men is wakker geworden, 

en er komt een kentering.” 

Bosch heeft de invoering van het ritmisch 

psalmzingen in de gereformeerde kerken van 

Amsterdam niet meer meegemaakt. Hij over-

leed in januari 1945. De kerkenraad besloot 

de psalmen ritmisch te gaan zingen met in-

gang van 1 november 1947. “Volgens het col-

lege van organisten komen 84 psalmen daar-

voor in aanmerking.” 

Zou Bosch zich hebben kunnen voorstellen, 

dat er ook nog eens kerkmuziek zou klinken 

op het ritme van de tango? Op zondagmiddag 

9 oktober jl. zong Scala Kamerkoor in de 

Oranjekerk de Misa a Buenos Aires van 

Martín Palmeri – met de cantor-organist van 

de Keizersgrachtkerk als tenorsolist! 

 

 

 
Beekes-orgel Raamkerk Amsterdam 
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Sinds een jaar ben ik ambtsdrager jeugd in 

onze kerk. Maar waar zijn ze eigenlijk, de kin-

deren en de tieners? Wat doen we als kerk 

voor hen? Waar hebben hun ouders behoefte 

aan en wat willen ze zelf? 

Met die vragen ben ik aan de slag gegaan. 

Roos Fountain, tot september onze tiener-

werker, heeft onderzoek naar deze vragen 

gedaan en een verslag gemaakt van haar on-

derzoek. Ook is er in juni een gemeentebij-

eenkomst geweest. De input daaruit is ook in 

het verslag verwerkt. Uit dit verslag heb ik 18 

aandachtspunten gehaald. Aandachtspunten 

waarmee we aan de slag kunnen, om te zor-

gen dat we (weer) een fijne plek worden voor 

kinderen en hun ouders. 

Uit het onderzoek en de gemeentebijeen-

komst komt duidelijk naar voren dat iedereen 

het belangrijk en fijn vindt als er jonge men-

sen in de kerk zijn. Bij de doop beloven wij als 

gemeente dat we er zullen zijn voor de kin-

deren en hun ouders. In modern 'Neder-

lands’: we spreken ons commitment uit. Al-

leen woorden uitspreken is niet genoeg. We 

zullen dit moeten omzetten in daden. We 

moeten dit/hen (de kinderen, hun ouders) sa-

men dragen.  

 

Er zijn 3 aandachtsgebieden: 

• Jonge kinderen (0-4 jaar) en hun 

ouders 

Voor deze groep is het meest urgent het be-

staan van wekelijkse oppasdienst, zodat de 

ouders de mogelijkheid hebben om de dienst 

te volgen. Het aantal kinderen in deze leef-

tijdsgroep is klein, waardoor ouders dit niet 

onderling kunnen regelen. Een groep van 6 

gemeenteleden heeft zich al aangemeld om 

mee te doen met de oppasdienst. We hebben 

nog 2 mensen nodig, die eens per 2 maanden 

op de kleintjes willen passen. Helpt u mee? 

 

• Kinderen in de basisschoolleeftijd 

Loes van Berkel is vorig jaar gestart met de 

groep Hand in hand en dit is een succes. Eens 

per twee weken komen de kinderen naar de 

tuinzaal, waar ze creatief aan de slag gaan. Ze 

maken voorwerpen, die na verloop van tijd 

verkocht worden. De opbrengst is voor een 

project van het Solidariteitsfonds. Tijdens het 

werk vertelt Loes Bijbelverhalen en praat 

daar met de kinderen over. Loes doet dit met 

hart en ziel. Ze kan echter niet elke twee we-

ken. Het is fijn als een paar mensen bereid 

zijn haar te vervangen als dat nodig is. 

 

• Tieners 

In de corona-tijd lukte het niet om de tieners 

bij elkaar te krijgen. Onze nieuwe jeugdwer-

ker, Paulien Brink, is met frisse moed gestart 

om deze groep nieuw leven in te blazen. Het 

doel is elke drie weken een activiteit te orga-

niseren voor de tieners. 

 

Vindt u het ook fijn dat er jonge mensen in de 

gemeente zijn? Draag dan ook uw steentje 

bij. Door belangstelling te tonen voor het 

jeugdwerk, door voor de jeugd en de jeugd-

werkers te bidden en, als het kan, ook door te 

praktisch mee te helpen.

Hebt u vragen of wilt u zich aanmelden om te helpen? Mail naar: c.h.leegwater@gmail.com 

Jeugd in de KgK Corina Leegwater  
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Hoi allemaal! Allereerst zal ik mij even voor-

stellen. Ik ben Paulien Brink en sinds septem-

ber ben ik de nieuwe tienerwerker voor de 

tieners van de gemeente. Ik ben 21 jaar, vier-

dejaars Universitaire Pabo student, kom oor-

spronkelijk uit IJsselmuiden (in 

de buurt van Kampen) en woon 

nu iets meer dan een jaar op ka-

mers in Amsterdam. Afgelopen 

tijd heb ik de kerk, een deel van 

de gemeenteleden, en niet ge-

heel onbelangrijk, de tieners le-

ren kennen. Op vrijdag 7 oktober 

was de eerste tieneractiviteit ge-

pland. Spannend, want ik kende 

de tieners niet, de tieners kenden mij niet en 

onderling kenden de tieners elkaar maar een 

beetje. Onder heb genot van een bord patat, 

snacks en een glas prik leerden we elkaar een 

beetje kennen. Toen het eten op was, was het 

tijd voor hele serieuze zaken. Er was namelijk 

een moord gepleegd… Na het overlijden van 

Antje werd in haar kamer een mysterieuze 

urne gevonden. Hoe kon dat 

toch? Het heeft ons een paar uur 

geduurd, maar uiteindelijk lukte 

het ons het spel uit te spelen. 

Met behulp van een online chat, 

folders, foto’s, websites, onder-

vragingen, onderzoeken, ge-

heime codes en super goede sa-

menwerking, konden we het 

verhaal achter de mysterieuze 

urne ontrafelen! Ik kijk samen met de tieners 

uit naar nog veel meer mooie en leuke activi-

teiten! 

 

 

 

Tieneractiviteiten Paulien Brink  
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Caring Farmers op 1! 

 

Een paar weken geleden maakte dagblad 

Trouw de lijst van de Duurzame 100 bekend 

met op de eerste plaats de Caring Farmers, 

een samenwerkingsverband van boeren die 

zich inzetten voor natuurinclusieve kring-

looplandbouw. Een mooie gelegenheid om 

hier iets te schrijven over een project van één 

van die Caring Farmers, boer Joost van Strien 

met zijn compagnon Chris Feickens van boer-

derij Zonnegoed in Ens (in de NO-polder). Zij 

zijn vorig jaar overgeschakeld op 100% plant-

aardige bemesting. Dus geen dierlijke mest 

meer op het land. Dat lijkt bijna een onmoge-

lijkheid maar het kan met een uitgekiend sys-

teem van groenbemesting. Zodra de oogst 

van het land is, zaaien ze stikstofbindende ge-

wassen die alleen bedoeld zijn om de grond 

te verbeteren. De gewassen (kool, aardap-

pels, pompoen, wortel, biet, pastinaak, mais, 

tuinbonen en meer) worden nu verkocht met 

het certificaat van biocyclische veganland-

bouw. En Joost en Chris zijn de eerste boeren 

in Nederland met dit certificaat!        

Chris Feickens en Joost van Strien 

‘No Shit Food’ 

Zo heet het merk dat ze hebben ontwikkeld. 

Dat staat natuurlijk voor hun werkwijze (geen 

mest) maar het werpt ook een nieuw licht op 

het begrip ‘vegan’ want nu pas realiseerde ik 

me dat eigenlijk alle groente die ik koop en 

eet wél verbouwd is met dierlijke mest. Strikt 

genomen is die groente dus niet zo ‘vegan’ als 

het lijkt. Maar de oogst van Joost en Chris is 

dat wel. En daar zijn ze best trots op!  

En dat betekent ook dat de stikstofuitstoot 

van het bedrijf negatief (!) is. Deze manier 

van werken haalt juist stikstof uit de lucht en 

 
Boer Joost van Strien en minister Staghouwer 

 

maakt het in de bodem beschikbaar voor de 

groei van de planten. Op deze manier laten 

de boeren van Zonnegoed zien dat er echt 

een andere manier van landbouw mogelijk is. 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het 

opbouwen van een distributiesysteem. De 

bedoeling is dat uiteindelijk de oogst in het 

hele land verkocht wordt. En over een paar 

jaar zal die oogst nog een stuk diverser wor-

den omdat er dan ook de producten bijko-

men van het voedselbos (van 5.5. ha) dat 

sinds anderhalf jaar wordt aangeplant 

Groene blaadjes 
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midden op het land tussen de akkers. Daar-

over later meer!  

Er is inmiddels een afhaalpunt in Amsterdam. 

Het adres is Aan Spenglerstraat 83, 1054 NH 

(in de Overtoom-buurt). Informatie over ‘No 

Shit Food’ en bestellen van een groentedoos 

kan via de website www.noshitfood.nl. Zeer 

aanbevolen! 

 

Kerstmusical 2022, eerste kerstdag in onze kerk 

 

Ook dit jaar maken we weer een kerstmusical! Vanaf 5 jaar t/m 15 jaar mag je meedoen (uitzon-

deringen zijn te bespreken). Ook vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom!  

Er zal steeds op zondag na de dienst geoefend worden, we starten dan om 12.00 uur. We hebben 

een idee over een kersthotel en vluchtelingen die onderdak zoeken. Daar zijn Maria en Jozef vast 

ook bij. We gaan natuurlijk ook weer filmpjes maken!  

We beginnen op zondag 30 oktober met oefenen. Alle verdere zondagen in november en decem-

ber tot/met zondag 18 december repeteren we. Op zaterdag 24 december van 10 uur – ongeveer 

15 uur is dan de generale repetitie. 

Er hebben zich al een aantal kinderen opgegeven, maar er kunnen nog veel meer meedoen. Ook 

kinderen die alleen met de filmpjes mee kunnen doen zijn welkom. Graag zo snel mogelijk opge-

ven bij Ineke Visser, e-mail: i-visser_luirink@planet.nl.  

En mochten er nog mensen willen meehelpen in de begeleiding: graag!  

 

  
                                                                                                                                                                    Kerstmusical 2021 

 

Talenten gezocht!     Ineke Visser-Luirink 

http://www.noshitfood.nl/
mailto:i-visser_luirink@planet.nl
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Al een tijdje zijn we met de jongeren bezig met 

nadenken over een opknapbeurt voor de 

Friendship: een nieuwe likje verf, een nieuwe 

kast, nieuwe lampen, nieuwe gordijnen etc. 

Hiervoor hebben we ook al wat dingen gedaan. 

Zo zijn de oude banken bijvoorbeeld verkocht 

en vervangen door de banken van mijn oma. 

Ook hebben we al flink opgeruimd. De kast in 

Friendship is in de loop van de tijd helemaal vol 

komen te liggen met allerlei spul: spelletjes en 

spullen van de tieners en jongeren, maar ook 

veel spullen waarvan wij niet weten hoe die 

daar komen.  

De kast hebben we helemaal opgeruimd. In de 

linkerhelft van de kast liggen spullen die van de 

tieners en jongeren zijn, in de rechterhelft van 

de kast liggen spullen die wat ons betreft weg 

mogen. Deze hebben we geïnventariseerd. Er 

liggen knutselspullen, (strip)boeken, 

‘Grip’boekjes, kinderspullen, spelletjes, schil-

derijen/kunstwerkjes, kaarshouders/kande-

laars, een spiegel en tekenpapier (1x10m). Wie 

weet waar deze spullen thuis horen of zelf een 

goede bestemming weet mag deze uit de rech-

terkant van de kast in de Friendship meene-

men. We hebben geprobeerd met post-its aan 

te geven wat waar ligt. Foto’s van de spullen 

vind je door onderstaande QR-code te scannen 

of je kan een mailtje sturen naar jonge-

ren@keizersgrachtkerk.nl en dan krijg je ze 

toegestuurd. Alles wat voor 1 januari 2023 

niet weg is, gaan we zelf weggeven of weg-

gooien. Als de kast verder opgeruimd is, kun-

nen we op zoek gaan naar een nieuwe kast en 

zo komen we steeds verder bij het opknappen 

van de Friendship! 

 

 

 
 

 

 

Spullen op te halen in de Friendship!      Ynke Scheffer 

mailto:jongeren@keizersgrachtkerk.nl
mailto:jongeren@keizersgrachtkerk.nl

