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Voor jullie ligt het dikke Kerstnummer van de KidS.  Ver voor de kopijdatum van deze KidS 

stroomde de mailbox al vol.   

Zo heeft aanjaaggroep KGK2030 met de Taakgroep Liturgieën nagedacht over de vraag wat en 

hoe we vieren. Uit deze gemeentebijeenkomst zijn 3 verhalen ontstaan die de zoektocht naar 

een antwoord mooi verwoorden.  

 

In een paar stukken komen de zorgen over de stijgende kosten van het levensonderhoud naar 

boven. Vanuit de diaconie wordt geschreven over de goede doelen die zij ondersteunen, die 

mensen door deze dure tijden heen te helpen. De koster schrijft over de maatregelen die de 

KgK neemt om de stookkosten laag te houden.   

 

Als laatste wil ik graag jullie aandacht nog vestigen op bladzijde 31, de vacature van een nieuw 

redactielid voor de KidS. De KidS maken is leuk, de verhalen zijn inspirerend, het in elkaar zet-

ten vraagt creativiteit. Dit te kunnen delen met een mederedacteur zou erg fijn zijn.  

 

Ik wens u allen fijne Kerstdagen en een mooie jaarwisseling.  

 
 

 

 

 

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. 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) 

KidS nr. 359 Slot verschijnt op zondag 9 juli (kopijdatum woensdag 28 juni) 

 

 

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 

11-12-2022 Moederschap van Maria Riekje van Osnabrugge 

18-12-2022 Moederschap van Maria Auke van der Ley 

24-12-2022 Kerstavond Annelies Jans 

25-12-2022 Kerstmusical Geen uitleg 

01-01-2023 Nieuwjaarsdag 
Geen dienst! 
Wel bijeenkomst vanaf 16 uur 

08-01-2023 Levenslied Erik van Halsema 

15-01-2023 Verborgen verhalen Annelies Jans 

22-01-2023 Verborgen verhalen Juut Meijer 

29-01-2023 Verborgen verhalen Annelies Jans 

05-02-2023 Ik en de ander Liesbeth Woertman 

12-02-2023 Ik en de ander 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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God  buitenbeentjes Annelies Jans  

In een grote hal staan kleine groepjes mensen 

een beetje gespannen voor zich uit te kijken. 

Elk groepje staat keurig binnen de lijntjes van 

een zwarte rechthoek die met tape op de 

vloer is geplakt. Zo staat er een clubje men-

sen van kleur, queer mensen, joden, moslims, 

dikke mensen, 60+ers, en mensen met een 

beperking. Mag ik jullie voorstellen aan onze 

hokjesgeest.  

 

We zijn beland in ‘Het Grote Hokjesexperi-

ment’, afgelopen zomer door de EO uitgezon-

den. Een heel rijtje stellingen wordt de hal in 

geslingerd. Het is aan 

alle deelnemers om te 

raden op welk hokje ie-

der vooroordeel van 

toepassing is. ‘Ze zijn 

zielig’, krijgen de men-

sen met een beperking 

te horen. ‘Ze zijn een be-

dreiging’. Hoppa, die is 

voor de moslims.  

 

Wat dapper en kwets-

baar, om daar te staan. 

Ik (team queer) weet 

niet of ik het zou dur-

ven. ‘Het doet pijn’, zegt iemand. Neuropsy-

choloog Erik Scherder legt het uit. De ervaring 

van afgewezen worden doet in onze herse-

nen precies hetzelfde als fysiek pijn hebben. 

Afwijzing doet echt pijn. Helaas wisten veel 

mensen al lang dat dat zo werkt.  

 

En dan slaat het programma toch nog om. 

Een andere Geest begint te waaien. Er ont-

staat ruimte. Letterlijk. Want de hokjes 

blijken ook open te kunnen. ‘Wie woont er in 

een dorp?’ Hup, vanuit allerlei richtingen 

wordt er gelopen, naar een groot vak in het 

midden. ‘Wie verloor er een dierbare?’. Has-

siba vertelt over het overlijden van haar opa. 

En Astrid over het verlies van haar man. ‘Wie 

is er wel eens eenzaam?’ Lucas is soms een-

zaam omdat hij de enige transpersoon op zijn 

werk is. Net als Ugbaad, die vaak de enige 

zwarte moslima is. En heel veel mensen hou-

den van koken. En van muziek maken. En zo-

maar wordt die ruimte een heilige ruimte: 

een plek van verbinding, waar mensen te-

voorschijn durven ko-

men. Een plek waar je 

niet (alleen) je hokje 

bent, maar waar je vol-

uit mens bent, én mede-

mens. En dat doet veel 

met de deelnemers. 

 

Het experiment doet me 

een beetje denken aan 

kerst: feest van de ge-

deelde menselijkheid. 

Want als er Iemand is 

die weet hoe dat moet, 

mens worden, dan is het 

de Eeuwige zelf wel. En niet zomaar een 

mens. In zijn jonge leventje belichaamt Jezus 

heel wat hokjes: kind van een ongehuwde tie-

nermoeder, dakloze, vluchteling... God werd 

outsider. Zijn eerste kraamvisite? Een stelle-

tje herders. Echt niet ‘alleen maar nette men-

sen’ (bij een rechtbank mochten ze als ge-

tuige niet optreden). Zijn leven lang zal Jezus 

zelf de zogenaamde buitenbeentjes van deze 
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wereld opzoeken. Bij hem is er ruimte om te 

zijn wie je ten diepste bent. 

 

Natuurlijk, de geborgenheid binnen de hokjes 

vieren we. Dat is iets heel waardevols. Maar, 

lieve lezers, in welk hokje je ook zit, zullen we 

op weg naar kerst ook een experimentje 

doen? Even de deur openzetten naar iemand 

die ‘buiten staat’. Of zelf ergens binnen stap-

pen. Wie weet Wie we dan ontmoeten… 

Loesje zegt het mooi: een hokje is zo erg nog 

niet, als iedereen erin mag. Amen! 

 

[Dit artikel verscheen ook in de novemberedi-

tie van ‘Petrus’, het magazine van de Protes-

tantse Kerk.]  

 

En speciaal voor jullie Keizersgrachtkerkers, 

‘kerkers-in-de-stad’: goede (kerst)dagen en 

een hoopvol nieuw begin! Dat er licht mag 

zijn in deze donkere, koude maanden. Dat we 

het samen mogen zoeken, vinden, en (uit)de-

len!  

 

Een warme groet uit de pastorie! Annelies  

 

 

 
 

Ria Roelofs en Daan Vosskuhler. 
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Op 10 november werd er weer door de wijk-

raad vergaderd. Herman Schalk praatte de 

raad bij over KGK2030. Herman maakt deel 

uit van de “aanjaaggroep”. Deze groep be-

waakt het totale proces en heeft contact met 

de taakgroepen.1 In de ene taakgroep ligt het 

tempo in de ontwikkeling van ideeën en de 

uitvoering wat hoger dan in de andere. De 

vraag kwam op de wijkraadstafel of het nuttig 

en nodig is een (externe) procesbegeleider 

aan te trekken voor het verdere proces van 

onze kerkvernieuwing? Het antwoord kwam 

niet op tafel tijdens de vergadering; het ge-

sprek hierover zal met de volledige aanjaag-

groep worden gevoerd. 

 

Een volgend groot onderwerp was het con-

cept beleidskader PKA 2023 – 2027. Eind no-

vember staat het beleidskader op de agenda 

van de Algemene Kerkraad van de PKA. In het 

proces dat leidde tot dit concept heeft PKA 

eerder dit jaar enkele sessies georganiseerd 

met vertegenwoordigers uit de diverse gele-

dingen van de PKA. Uitdrukkelijk heeft de 

wijkraad van de KGK gesteld dat er ruimte 

 
1 Voor de herinnering. Er zijn vier taakgroepen: 

“creativiteit in liturgie en muziek”, “werken 

komt om het concept te bespreken in de wijk-

raden.  

De wijkraad is ten eerste blij dat het beleids-

kader insteekt bij de urgentie die voortkomt 

uit de vergrijzing en de afname van het aantal 

betrokken leden. We delen de analyse dat 

deze situatie tot verandering noopt, ook al 

geloven we dat óók een kleinere kerk van be-

tekenis kan zijn. Waar de meerderheid van 

onze wijkraad vraagtekens bij plaatst is de 

voorgestelde oplossingsrichting van één kerk-

beweging. Wat wordt daarmee precies mee 

bedoeld? Wat is de rol van de wijkkerkraden? 

Zit in het beleidskader een suggestie van een 

top-down benadering, van centrale aanstu-

ring naar de kleiner wordende geloofsge-

meenschappen in buurten en wijken. Onze 

uitgebreide reactie is gestuurd naar de AK. 

Belangstellenden kunnen deze opvragen bij 

Ineke Visser-Luirink (lid van de AK). 

 

Sinds de uitbraak van de corona (maart 2020) 

is er niet meer gecollecteerd met de bekende 

collectezakken. Het besluit wordt genomen 

deze ook niet meer te gaan gebruiken. Een 

aan een zichtbare kerk”, “opzetten van 
activiteiten”, “scholen op bezoek”.  

Uit de Wijkraad en Moderamen                                   Frits van den Boomgaard 
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scala aan argumenten ligt daaraan ten grond-

slag (banken maken het steeds onaantrekke-

lijker om contant geld af te storten, het ge-

bruik van de GIVT-app heeft een hoge vlucht 

genomen, de bankrekeningnummers van de 

diaconie en de wijkkas staan vermeld in het 

KG-krantje). Al eerder was besloten om een 

“offerblok” bij de uitgang van de kerkzaal te 

plaatsen, zodat bezoekers contant geld kun-

nen geven. Ook blijven de collectezakken in 

de kerk aanwezig, zodat bij bijzondere kerk-

diensten, bijvoorbeeld een trouwerij of bij-

eenkomsten, niet zijnde een kerkdienst, er 

contant geld ingezameld kan worden. Het 

wekelijks plaatsen van een QR-code in liturgie 

of KG-krantje is (nog) geen haalbare optie. 

Het is een te dure en organisatorische inge-

wikkelde aangelegenheid. 

 

De mogelijkheden tot besparing van energie 

in de ruimten van de kerk werd kort bespro-

ken. In deze KidS staat een artikel hierover. 

Tot slot deelde onze predikant mee dat zij 

maandelijks de column schrijft in Pleister-

plaats in het blad Kerk in Mokum.  

 

 

Er is de laatste maanden veel gebeurd op het 

gebied van nadenken over liturgie. Om dat al-

lemaal op het conto van KGK 2030 te schrij-

ven gaat misschien wel ver, maar de Taak-

groep Liturgie heeft er toch stevig aan bijge-

dragen. De gemeentebijeenkomst op 29 ok-

tober over de viering kwam voort uit de vraag 

– die ook in de wijkraad nadrukkelijk gesteld 

werd – ‘hoe verder met de viering na co-

rona?’ Maar hij werd ook zeker gevoed door 

de wens om creatief naar de viering te kijken 

en nieuwe vormen te ontwikkelen. En de 

vraag om eens fundamenteler na te denken 

hoe we onze feestdagen vieren kwam aan de 

orde in de Werkgroep Morgendiensten 

(WMD). Maar hij past ook naadloos in de 

opdracht van de Taakgroep Liturgie van KGK 

2030. Beide activiteiten werden dan ook op-

gepakt door leden van de taakgroep, samen 

met andere gemeenteleden. 

 

Voorlopige uitkomsten van beide activiteiten 

werden op 1 december besproken in de 

WMD. In het hierna volgende artikel doet Ada 

Westeneng kort verslag van 29 oktober en 

betrekt daar ook opmerkingen van de WMD 

in. En van de inleiding die Annelies Jans op die 

zaterdag hield tref je ook een samenvatting 

aan in deze KidS. Reina Steenwijk zal in de vol-

gende KidS beschrijven wat voor reacties er 

uit de gemeente en de WMD kwamen over 

het vieren van feestdagen. 

KGK 2030 De voortgang   
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En we herhalen het nog eens: op zaterdag-

ochtend 18 februari vindt er weer een ge-

meentebijeenkomst plaats, georganiseerd 

door de Taakgroep Liturgie van KGK 2030. Dit 

keer gaat het over taalgebruik in onze dien-

sten. M.m.v. Niels Gillebaard. 

 

De Taakgroep Ontmoeting (v/h Activiteiten) 

bestaat helaas nog maar uit één persoon. 

Daarom zijn we naarstig op zoek naar min-

stens een tweede om samen de mogelijkhe-

den om anderen te ontmoeten die er nu al 

zijn in onze gemeente op een overzichtelijk 

en toegankelijk rijtje te zetten. Want er ge-

beurt eigenlijk best al veel, maar kan ieder-

een dat vinden? 

Reageren en aanmelden kan via 

kgk2030@keizersgrachtkerk.nl.

 

 

 

Wat willen we met de viering? Waarom vie-

ren we? En hoe vieren we? Dat waren vragen 

die aan de orde kwamen op de gemeentebij-

eenkomst over vieren op zaterdagochtend 29 

oktober. Met zo’n dertig gemeenteleden 

hebben we ons in een goede, open en opbou-

wende sfeer daarover gebogen. 

 

Eerst hield Annelies, onze dominee, een in-

spirerende inleiding over de wortels van de 

viering en de vernieuwing ervan. Zie hiervoor 

de samenvatting die Annelies hierover voor 

deze KidS geschreven heeft. 

Daarna werden er gesprekken gevoerd aan 

vijf tafels, elk met hun eigen onderwerp. Via 

een ingenieuze stoelendans schoof iedereen 

in wisselende volgorde aan alle tafels aan om 

zo veel verschillende gesprekspartners te 

treffen. 

 

Op de vraag naar de herinnering aan de mooi-

ste viering kwamen twee antwoorden regel-

matig terug: de eerste keer in de KGK (dat het 

ook zó kan!) én de keer dat je zelf de viering 

mocht leiden: woorden erbij mogen zoeken, 

brood mogen geven.  

En vooral: het welkom zijn, de openheid, het 

expliciet uitgenodigd worden, iedereen hoort 

erbij!. 

Op de vraag wát we vieren komen vooral de 

gemeenschap, de versterking voor onderweg 

en – alweer – de gastvrijheid als antwoord. 

Beleven we het nu anders dan vroeger? Zeker 

als we het vergelijken met de gedragen ma-

nier waarop het vroeger in veel kerken ging. 

Maar nu ook anders dan vóór corona. We za-

gen dat er ook veel andere manieren mogelijk 

zijn. En die afwisseling willen veel mensen er 

wel in houden. 

Lopend vieren of in een kring, daar geven de 

meeste gemeenteleden de voorkeur aan. 

Daadwerkelijk met elkaar eten is een goede 

derde. Symbolisch vieren (waarbij niet daad-

werkelijk brood en beker gedeeld worden) 

wordt vooral op prijs gesteld als dat goed bij 

de inhoud en vorm van de (speciale) dienst 

past. Zo is er waardering voor alternatieve 

vieringen als de liefdesbriefjes delen in de 

jongerendienst. Maar ook hier wordt vaak 

Een mooie ontmoeting en mooie ideeën op de 

gemeentebijeenkomst over de viering 

        Ada Westeneng 
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opgemerkt dat het juist de afwisseling van 

vormen is die erg op prijs wordt gesteld. 

En waren er dan ook nog nieuwe ideeën of 

goede tips voor de bestaande vormen? Jaze-

ker, van klein tot groot, teveel om hier op te 

noemen. Eéntje dan: dat we goed moeten na-

denken over de manier waarop de online 

kerkganger de viering beleeft. Want al zijn de 

coronabeperkingen dan voorbij, duidelijk is 

dat die online kerkganger een blijvertje is. 

Na de gesprekken was er een gezamenlijke 

maaltijd die met een lied en een zegen werd 

afgesloten.  

 

En wat gaat er nou met deze bevindingen ge-

beuren, hoe gaan we voortaan vieren? De 

wijkraad wilde er graag een advies over van 

de Werkgroep Morgendiensten. In haar ver-

gadering van 1 december werd het positieve 

van de afwisseling in viering in de afgelopen 

periode herkend, evenals het zoeken van een 

passende vorm bij de inhoud en vorm van de 

rest van de dienst. Er zal ook verder nage-

dacht worden over de manier waarop men-

sen online de viering kunnen meemaken.  

Vragen die nog overblijven zijn bijvoorbeeld: 

Zijn we altijd zo open als we graag willen zijn? 

Hoe betrekken we echt iedereen erbij? Hoe 

realiseren we de openheid en gastvrijheid die 

zo centraal staat in de inleiding van Annelies? 

Er is nog werk aan de (kerk)winkel! 

 

Hoe we ook vieren, dát we vieren en blijven 

vieren is een ding dat zeker is. Want de vie-

ring is ons dierbaar, dat werd op 29 oktober 

nog maar eens duidelijk. 

 

De dag werd voorbereid door Martyn Mulder 

en mijzelf vanuit de Taakgroep Liturgie van 

KGK2030 met versterking van Janacy van 

Duijn Genet en Annelies Jans. 

 

 

 

Er volgen nu heel wat woorden. Wóórden. 

Juist voor iets waar géén woorden aan te pas 

komen, of heel weinig. Woorden voor iets dat 

je doet, dat je ondergáát, dat je op je tong 

proeft. De viering is een sacrament. ‘Sacra-

mentum’ betekent: ‘heilig geheim’. Een ge-

heim dus. Mysterieus. En het blijft dus ook 

maar stamelen, wat ik nu ga doen. Een heilig 

stamelen…  

 

Maar er is natuurlijk toch ook heel veel ge-

schreven over de viering. Boekenkasten vol. 

Zo ook het boekje ‘Omstreden maaltijd. 

Debatten over de kerkelijk-liturgische maal-

tijd in de Nederlandse vrijzinnigheid.’ In deze 

inleiding maak ik er graag gebruik van. De au-

teur is theologe en predikante Yvonne Hiem-

stra. De titel zegt het al: in heel veel vrijzin-

nige kerken is de maaltijd omstreden, en 

wordt er maar vier of zelfs maar twee keer 

per jaar gevierd. Dat het in vrijzinnige kringen 

ook anders kan, dat weten wij hier in de KGK 

wel! Want in deze vrijzinnige kring hechten 

wij juist veel waarde aan de viering. 

 

Gedeelte uit de inleiding van Annelies bij de bijeenkomst 

over de viering (29-10-’22) 

        Annelies Jans 
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De maaltijd in de Bijbel. De bekendste maal-

tijd is natuurlijk het ‘laatste avondmaal’. Het 

brood en de beker van de Pesachmaaltijd be-

trekt Jezus op zichzelf. ‘Dit is mijn lichaam, dit 

is mijn bloed.’ ‘Doe dit tot mijn gedachtenis.’ 

‘Ik zal deze beker pas weer drinken met jullie 

in het nieuwe rijk.’ Hiemstra beschrijft dat 

deze laatste maaltijd van Jezus uiteindelijk 

hét model is geworden van de kerkelijke 

maaltijdviering. In de loop der eeuwen wordt 

er een hele theologie omheen gebouwd. De 

grote nadruk komt te liggen op het lijden en 

sterven van Jezus. Het gaat steeds meer over 

offer, zonde, vergeving, dankzegging. En zo is 

het in orthodoxe kringen nog steeds. Je kunt 

alleen vieren als je heel goed beseft wat je 

doet, als je aan zelfonderzoek hebt gedaan, 

als je belijdenis hebt gedaan. En die zwaarte 

vinden vrijzinnigen toch een tikje ingewik-

keld. Dan maar niet vieren…? 

 

Het kan ook anders, zegt Hiemstra, zegt de 

Keizersgrachtkerk. Het móet zelfs anders. 

Want niet alleen in het verhaal van het laat-

ste avondmaal, maar in heel veel verhalen 

over Jezus speelt samen eten een rol. Samen 

eten is in zijn tijd, de Grieks-Romeinse, een 

wijd verbreid cultureel gebruik (net als bij 

ons). Zo ontmoette je elkaar. Zo discussi-

eerde je met elkaar. Maar, en dat was een be-

langrijke regel: je at alleen met mensen van je 

eigen sociale klasse. Jezus doet iets revolutio-

nairs. Hij eet met iedereen. Met tollenaren, 

bijvoorbeeld, met hoeren, met ‘zondaars’. De 

broden en vissen zijn voor íedereen op de 

berg in het groene gras. En Jezus roept zijn 

volgelingen op om bij de maaltijd ‘niet je 

vrienden, broers en verwanten, of rijke bu-

ren’ uit te nodigen, maar ‘armen, kreupelen, 

verlamden en blinden.’ (Lk 14). Hij gaat 

hiermee compleet in tegen de gevestigde 

orde. Iedereen telt mee. Juist ook de mensen 

aan de rand. En: er is genoeg voor iedereen. 

De maaltijd is een metafoor voor het Konink-

rijk van God. En dat is dus geen begrafenis-

maal, geen dodenherdenking, maar een 

feestmaal.  

 

In de loop der eeuwen is men de maaltijd blij-

ven vieren. Maar hoe die maaltijd zich precies 

ontwikkelt, is onduidelijk. Er zit een gat in de 

geschiedschrijving. In de middeleeuwen zijn 

er inmiddels strenge regels en voorschriften 

voor wat wel en niet mag. De maaltijd komt 

steeds meer in een liturgische context te 

staan. Het draait niet zozeer om echt samen 

eten, om de gemeenschap, maar om het 

brood en de wijn zelf. Je krijgt dan de trans-

substantiatieleer – leuk scrabblewoord – in 

de westerse kerk: brood en wijn veranderen 

echt in het lichaam en bloed van Christus. En 

alleen priesters mogen nog de maaltijd bedie-

nen. De andere mensen zijn toeschouwers 

geworden. Dat roept protest op: de protes-

tanten komen in actie. Het voert voor nu te 

ver om precies op het gedachtegoed van elke 

reformator in te gaan. Maar een leuk feitje is 

dat Calvijn zijn leven lang blijft sleutelen aan 

zijn avondmaalsleer. Want het blijft lastig, 

ook voor hem, om die mysterieuze maaltijd 

goed te verwoorden. En wat ik ook ontdekte: 

Calvijn pleit ook voor élke week avondmaal. 

Hij zou trots op ons zijn.  

 

Als we kijken naar onze manier van vieren in 

de KGK, dan vermoed ik dat wij ons goed kun-

nen vinden in die open en gastvrije tafelge-

meenschap van Jezus. [Aanvulling AJ: Het 

werd in de gesprekken die na deze inleiding 

volgen veelvuldig genoemd: zo mooi dat bij 
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ons iedereen meetelt!] Aan de andere kant – 

om toch ook een beetje kritisch naar onszelf 

te kijken; een beetje zelfonderzoek is hele-

maal niet erg – Jezus at buiten zijn eigen 

clubje. Dat moet toch ook behoorlijk onge-

makkelijk zijn geweest. Eten met mensen aan 

de rand, eten met mensen die ‘anders’ zijn… 

In hoeverre schuurt de viering bij ons? Of vin-

den we het ook wel prettig, dat ‘ons-kent-

ons-gevoel’? De manier waarop je viert, zegt 

álles over wie je als kerk bent. Spannende 

vragen, die me aan het denken zetten… En 

wie weet jou ook wel.  

 

Heel veel woorden. Tot slot een plaatje.  

We zien een tafel, met daaraan een hoop 

mensen. Deze tafel staat precies op de grens 

tussen Mexico en Amerika. Met dat vreselijke 

hek van Trump precies in het midden: precies 

op de grens. Maar het is één tafel. Zo kunnen 

Mexicanen en Amerikanen toch samen eten. 

Hetzelfde eten: doorgegeven door de spijlen 

van het hek. En genieten van dezelfde mu-

ziek: aan elke kant van het hek stond een 

helft van de band. Deze maaltijd is bedacht 

door de Franse kunstenaar die zich JR noemt. 

En hij gaf het de titel ‘The eyes of the 

Dreamer’. ‘De ogen van Jezus?’, denk ik dan. 

Want aan zijn tafel zijn er geen grenzen. Ie-

dereen is welkom aan de maaltijd van de 

Heer. Iedereen! 

 

Dit waren een hoop woorden. En toch schie-

ten alle woorden ook tekort. En is elk spreken 

onaf, en voorlopig. Iemand zei onlangs tegen 

me: ‘De viering is een cadeau dat je steeds 

weer ánders mag uitpakken.’ Dat vind ik mooi 

en herkenbaar. De viering kent een waaier 

van betekenissen. En soms, vaak, loopt het al-

lemaal door elkaar. Dat is juist de kracht. 

Geen standaard formulieren hier. We mogen 

het cadeautje steeds weer anders uitpakken. 

En elke keer dat ik mag delen, raakt het me 

weer. Jullie ogen die me aankijken. Soms met 

jullie lachende pretogen; soms gevuld met 

tranen. Kwetsbaar. Net als Jezus. Wij alle-

maal: breekbare mensen. Een stukje brood 

leg ik in jullie handen, en mag ik van jullie ont-

vangen. En dan voel ik iets dat ons overstijgt. 

Dan voel ik… Sacramentum. Een heilig ge-

heim… Iets van troost. Iets van liefde. Iets van 

verbinding. Woorden schieten tekort. Maar 

mijn big smile zegt genoeg…  

 



 
13 

KERSTVIERING 

 
Verlangen 

 

Kerstmorgen voor belangstellenden 

vrijdag 16 december 2022 

in de Tuinzaal van de Keizersgrachtkerk 

welkom vanaf 10.00 uur 

aanvang 10.30 uur 

                   
Aanmelden voor 13 december  

 e-mail: info@keizersgrachtkerk.nl of tel: 020-6266868  
 

mailto:info@keizersgrachtkerk.nl
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We naderen het eind van het jaar. Daarom 

wordt je warme aandacht gevraagd voor de 

eindejaarsactie. Daarin vragen we gemeente-

leden om een extra financiële bijdrage. De 

brief met acceptgirokaart zal inmiddels wel 

bezorgd zijn. De eindejaarsactie is bedoeld als 

tekortactie voor het lopend jaar. Ik kan niet 

genoeg benadrukken dat elke euro extra die 

in 2022 gegeven wordt ons begroot tekort 

2022 van € 24.000 verlaagt. 

De actie Kerkbalans 2022 loopt ook in decem-

ber af. Er zijn misschien nog wel leden die in 

het begin van het jaar een toezegging voor 

een bepaald bedrag hebben gedaan, maar 

deze toezegging nog niet na (konden) komen. 

Kijk je nog een keer in je administratie als je 

dat niet meer zeker weet?  

De actie Kerkbalans 2023 staat in de steigers. 

Deze start op zondag 22 januari 2023. Nieuw 

is dat er geen acceptgirokaarten meer 

worden meegezonden. De banken waren al 

jaren geleden van plan om de acceptgirokaart 

als betaalmiddel naar het museum te verwij-

zen. Nu komt het ervan. Er zal ruimschoots 

aandacht besteed worden aan het wegvallen 

van deze mogelijkheid tot betalen.  

Elders kun je in deze editie lezen dat onze ge-

meente met ingang van 2023 geconfronteerd 

wordt met een enorme stijging van de ener-

giekosten. De penningmeester wordt het 

koud om het hart….   

In het verslag van de laatste wijkraadsverga-

dering staat dat tijdens de kerkdiensten col-

lecten niet meer met behulp van collectezak-

ken worden geïnd. Veel mensen gebruiken in-

middels de GIVT-app. Heb je daar in techni-

sche zin moeite mee, neem dan contact met 

mij op. Dan vinden we vast iemand die bereid 

is technische ondersteuning te bieden (pen-

ningmeester@keizersgrachtkerk.nl 

 

  

Van de penningmeester         Frits van den Boomgaard 
 

mailto:penningmeester@keizersgrachtkerk.nl
mailto:penningmeester@keizersgrachtkerk.nl
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Geef voor je Keizersgrachtkerk! 

Op zondag 22 januari start Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode vragen we alle 

kerkleden om een financiële bijdrage. Om nu en in de toekomst samen kerk te kunnen zijn, 

naar elkaar om te zien en van betekenis te zijn voor mensen uit de buurt. We willen open zijn 

voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken en uitnodigend voor jonge mensen die hun 

leven nog voor zich hebben. 

Daar hebben we je steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bij-

drage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeente-

leden en vrienden ieder jaar om een bijdrage vragen.  

Tussen 17 en 28 januari ontvang je daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We 

hopen dat we weer op je mogen rekenen! Met jouw financiële bijdrage kan de kerk van waarde 

blijven voor de leden en voor mensen die zoekend zijn  en zich geïnspireerd weten door onze 

gemeente.  

Geef voor je kerk! Een financiële bijdrage is nu al welkom op rekening NL90 RABO 0373741472 

t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam met vermelding van Actie Kerkbalans 2023 onder 

vermelding van Keizersgrachtkerk  

Dank je wel! 

 
 

Wij hebben in de KGK2030-taakgroep Zicht-

bare Kerk nagedacht over hoe wij meer zicht-

baar willen zijn. Dat willen we doen door 

zichtbaar te zijn aan de gracht, door zichtbaar 

te zijn in de buurt en de binnenstad. Maar ook 

online-zichtbaarheid hoort daar bij. Op dit 

moment is onze online- communicatie nog te 

beperkt en onduidelijk voor de buitenwereld. 

Dat willen we beter gaan doen. Om daar met 

elkaar over na te denken, gaan we in januari 

met een groep gemeenteleden, nadenken 

over onze communicatiestrategie. Dat doen 

we onder leiding van Anouk Zwaan, de com-

municatieadviseur van de PKA. Ik hoop op in-

spirerende en creatieve avonden waar we 

met elkaar vormen vinden om onze commu-

nicatie te verbeteren. Wie zin heeft om mee 

te denken en mee te praten, kan dit aan mij 

laten weten. ( Mail: anja.scheffer@chello.nl) 

 

 

 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan  

Hoe wil je dat de Keizersgrachtkerk bekend staat? Anja Scheffer  

mailto:anja.scheffer@chello.nl
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Zondag 1 januari 2023 een nieuwjaarsbijeenkomst om 16:00 uur (tot maximaal 18:00 uur); 

er is die zondag géén kerkdienst 

 

Op 1 januari is er een informele nieuwjaarsbijeenkomst in de tuinzaal om het het nieuwe jaar 

samen te beginnen. Een bijeenkomst met muziek, maar vooral met gezelligheid, een hapje en 

een drankje. De inloop is van 16:00 uur tot 16:15 uur, waarna we 2023 beginnen met een 

(korte) verrassende gezamenlijke start.  

Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom!  

 

Meer informatie via de WMD (wmd@keizersgrachtkerk.nl 

 
 

Het is goed om ook op deze plek iets van me 

te laten horen! Ja dat 

was wel even wennen: 

opeens ben je een van 

de vele mannen met 

prostaatkanker. 

Woensdag 21 septem-

ber ging ik daarvoor on-

der het mes. Het zag er 

aanvankelijk uit als een 

kleine ingreep, maar 

achteraf noem ik dat 

niet meer zo. Ze hielden 

me bijna acht uur onder 

narcose, terwijl de ope-

ratie zelf ruim 3 uur duurde. En de nasleep 

van de herstelperiode (minstens acht weken)  

vraagt nog veel van me! Heel blij waren we 

met de uitslag van het 

weggehaalde weefsel, 

twee weken na de 

operatie: het bleek he-

lemaal ‘schoon’. Span-

nend toekomstig mo-

ment is nog het psa-

onderzoek eind de-

cember. Als ik daar 

een getal hoor dat niet 

hoger is dan 0.01, gaan 

we met een heuse 

‘vrijspraak’, zoals ie-

mand het noemde, het 

nieuwe jaar in. Maar ook als het anders uit-

pakt ben ik in uiterst deskundige handen!  

 

 

 

 

Zondag 1 januari 2023 een nieuwjaarsbijeenkomst  

Als een arm om me heen 
 

Gerhard Scholte 

 

mailto:wmd@keizersgrachtkerk.nl
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In deze KidS vragen we jullie aandacht voor 

de snel toenemende armoede in Amsterdam. 

 

1. Kerst inzamelactie voor de Voedselbank 

Centrum/oud-west 

Afgelopen maandag was de driemaandelijkse 

vergadering van het bestuur van de steun-

stichting voor de Voedselbank Centrum/Oud-

west. Altijd een goede ontmoeting met diake-

nen uit de Westerkerk, Noorderkerk, Oude 

Kerk en een vertegenwoordiger uit de Nico-

laasparochie (de kerken die ooit samen aan 

de wieg stonden van dit uitgiftepunt) – en na-

tuurlijk met de coördinatoren/vrijwilligers 

van dit uitgiftepunt van de Amsterdamse 

Voedselbank. Dit keer was er nog net een 

klein hoekje vrij voor de vergadering – het 

hele kantoortje was gevuld met stapels speel-

goed, ingezameld door één van de politieke 

partijen: om uit te delen bij de eerstvolgende 

uitgiftemiddag. De vrijwilligers waren blij dat 

ze hun ‘klanten’ hiermee konden verrassen. 

Voor het overige was de boodschap van de 

vrijwilligers heel zorgelijk: vanuit de centrale 

Loods van de Voedselbank Amsterdam wordt 

wekelijks steeds minder voedsel (en andere 

eerste levensbehoeften, zoals luiers en was-

middel) aangeleverd, en het aantal 'klanten' 

neemt toe. In de media horen we natuurlijk al 

een tijdje dat de druk op de Voedselbanken 

in heel Nederland sterk toeneemt. Nu hoor-

den we de verhalen uit de eerste hand, over 

de schrale pakketten en de wanhoop bij klan-

ten. Het was echt een noodkreet. En dat doet 

een appel op ons, als kerken die dit uitgifte-

punt steunen.  

 

Via de steunstichting zorgen we al sinds jaar 

en dag voor een reserve voorraad houdbare 

noodzakelijke levensbehoeften: pasta, rijst, 

luiers, maandverband e.d. De vrijwilligers van 

het steunpunt grijpen daar op terug als er 

vanuit de Loods onvoldoende materiaal 

komt. Op dit moment is die aanvulling meer 

dan ooit nodig – broodnodig..! En met Kerst 

in aantocht proberen we ook nog iets extra’s 

toe te voegen aan de pakketten – blikjes vis, 

bv., want, zegt de coördinator: ‘Dat hebben 

de klanten graag want het kan in het eten 

maar ook op een toastje’. En oploskoffie 

(‘niet die luxe koffie die de supermarkten ons 

leveren, voor machines die onze mensen niet 

hebben’). 

Daarom organiseren we als kerken verzameld 

in het bestuur van de steunstichting een extra 

Kerst-inzamelactie voor ‘ons’ uitgiftepunt. De 

Keizersgrachtkerk-diaconie doet een drin-

gend appel op jullie om een extra bijdrage 

voor de Voedselbank Centrum/Oud- west 

over te maken naar de rekening van de diaco-

nie: NL 25 INGB 0000 870 727, zodat we kun-

nen bijspringen. 

 

2. We benne op de wereld om mekaar te hel-

lepe, niewaar? 

Met deze verwijzing (Eli Asser: Schaap met de 

vijf poten) opent de website van de Amster-

damse campagne www.190euro.nl. Opgezet 

als suggestie aan Amsterdammers die hun 

energietoeslag graag inzetten om anderen te 

helpen. We plaatsten er al een bericht over in 

het KG-krantje. Uit de gemeente kwamen 

eerder al vragen of de diaconie (of de Amster-

damse Protestantse Diaconie) herverdeling 

Bericht van de diaconie         Anna Verbeek 

https://www.190euro.nl/
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van de energietoeslag zou kunnen organise-

ren. Als diaconie hebben we daarvoor niet de 

capaciteit; bovendien is de meeste armoede 

te vinden buiten de kerk. 

Daarom bevelen we, na overleg met de Pro-

testantse Diaconie Amsterdam, de cam-

pagne www.190euro.nl van harte aan. Via 

de website kan worden gekozen voor een do-

natie aan: 1) de Voedselbank 2) het Armoe-

defonds en 3) Fonds Bijzondere Noden Am-

sterdam. Allemaal organisaties waarbij 100% 

van de donaties naar mensen in nood gaat. 

Natuurlijk kun je je energietoeslag ook inzet-

ten voor de hierboven genoemde kerst-inza-

melactie voor de Voedselbank centrum/oud-

west. 

 

Uiteraard ondersteunt de diaconie gemeen-

teleden die merken dat ze het financieel niet 

trekken. Als dat het geval is, neem dan vooral 

contact op met één van de diakenen en deel 

je zorgen met ons -  we kunnen je vast hel-

pen! 

 

Zichtbare Kerk 

In de Kerk in Mokum heb je misschien gelezen 

over de actie ‘een deken van warme kamers’. 

Als Keizersgrachtkerk hebben we bekeken of 

we daar aan mee kunnen doen, maar i.v.m. 

succesvolle verhuur hebben we helaas te 

weinig ruimte beschikbaar. 

Wel hebben we met Albert Schalen (coördi-

nator maandelijkse maaltijden) afgesproken 

dat we vanaf januari actief de maandelijkse 

maaltijd in de buurt onder de aandacht bren-

gen. Om te beginnen hebben we gezorgd 

voor een artikel in de Binnenkr@nt, het blad 

van het wijkcentrum D’Oude Stadt (www.ou-

destadt.nl) . Op pagina 11 van de wintereditie 

2022 vind je het KGK-bericht. Het is een 

beetje een rommelig geheel, deze buurtkrant 

en we hebben geen idee hoe het gelezen 

wordt. Maar het is een goed begin en we wil-

len ook andere kanalen benutten om de 

maaltijden onder de aandacht te brengen. 

 

Op 10 december en 7 januari is er weer Open 

Kerk. Met vereende krachten wordt het por-

taal in Kerstsfeer gebracht en op 10 decem-

ber is er live Kerstmuziek, door Fred, Anna, 

Job en Jools. Feestelijk! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.190euro.nl/
https://www.190euro.nl/
http://www.oudestadt.nl/
http://www.oudestadt.nl/
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In de tuinzaal hangen van november 2022 tot  

en met januari 2023 materieschilderijen van 

Ria Roelofs en Daan Vosskuhler. 

Ria en Daan hebben een lange geschiedenis 

van samenwerking op meerdere terreinen. 

Naast het gezamenlijk begeleiden van transi-

ties in het sociaal domein hebben ze op artis-

tiek gebied diverse beeldende projecten uit-

gevoerd. Als recent voorbeeld kan het Land-

art project Het rode lint op www.daanen-

ria.nl worden genoemd. Betekenisvolle plek-

ken in Nederland worden daarin bezocht, 

waarbij we ons met een rood lint verbinden 

met de omgeving. Op de website wordt daar 

filmisch verslag van gedaan. 

 

Materieschilderen 

In het beeldend werk van Ria en Daan leken 

thema’s als compositie, thematiek en het ma-

teriaalgebruik te uiteenlopend om tot een ge-

slaagde samenwerking te komen. De corona-

crisis die ons in Amersfoort tot het werken 

thuis en in het atelier veroordeelde bracht 

een verrassende doorbraak in het gezamen-

lijk maken van materieschilderijen op een 

wijze die origineel te noemen is. Grote foto’s 

van structuren geprint op canvas worden be-

werkt, voorzien van een tweede huid op basis 

van vindsels uit de natuur, verroeste meta-

len, zink, lood, hout, leem, rijstpapier, pig-

menten en vernis. In dat werk komt de speci-

fieke kwaliteit van beide kunstenaars harmo-

nieus samen. Waar Ria sterk kijkt vanuit haar 

liefde voor compositie en kleur, kan Daan zich 

uitleven in het aandacht geven aan details. 

Het resultaat laat de vreugde en de inspiratie 

zien van een samenwerking die door Ria en 

Daan als ‘moeiteloos’ wordt ervaren. Dit als 

metafoor voor het gegeven dat het geheel 

meer is dan de optelsom van de delen.  

Websites: 

www.daanenria.nl 

www.daanvosskuhler.nl  

 

Voor informatie: 

Agnes Vlaanderen-Jansen              

Fieke Tuinder   

Bert Janssen    

  

  

Kunst in de Kerk -  Ria Roelofs en Daan Vosskuhler  Agnes Vlaanderen 
 

http://www.daanenria.nl/
http://www.daanenria.nl/
http://www.daanenria.nl/
http://www.daanvosskuhler.nl/
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VERHUUR EN EXPLOITATIE 

Voor de Steungroep Kosterij (StuK) zijn er de 

afgelopen periode weer veel mooie activitei-

ten geweest. Hierbij een kort overzicht. 

 

Elke maandagavond zijn er bijeenkomsten in 

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

iense vrouwen. Men geeft elkaar steun en 

deelt lief en leed. Op 16 december a.s., in de 

avond, gaan ze hun activiteit afsluiten met 

een Kerstbijeenkomst.    

 

De fondsenwerving voor het Concertino Mu-

ziekschool project van Stichting Refu-

geesMeetUp, onze diaconie en Muziekschool 

Concertino is afgesloten. De teller staat op 

ruim 1.400 euro (!), waarvan 598 euro via een 

benefietconcert in oktober j.l.  Er zijn tot nu 

toe 2 Oekraïense kinderen begonnen met 

wekelijkse muziekles. Dit is mogelijk dankzij 

uw steun en ook dankzij een subsidie van het 

JCF ( Jongeren Cultuurfonds Amsterdam ). 

Met de sponsoring kunnen de moeders van 

de kinderen een groot deel van de gevraagde 

eigen bijdrage en de reiskosten betalen. De 

kinderen zijn erg blij met de lessen en zullen 

in het voorjaar een klein optreden voor ons 

verzorgen tijdens een voorspeelmiddag van 

de muziekschool in onze kerkzaal. Hartelijk 

dank voor uw bijdrage!  

 

Op 20 november j.l. ‘s avonds, is er een bij-

eenkomst geweest van de Transgender Day 

of Rememberence, georganiseerd door 

Transgender Netwerk Nederland. Een indruk-

wekkende bijeenkomst in een volle kerkzaal. 

De Transgender Gedenkdag herdacht 327 

transgender en genderdiverse mensen die dit 

jaar wereldwijd om het leven zijn gebracht 

om hun genderidentiteit. Al hun namen zijn 

genoemd, één-voor-één. Naam, plaats, land.  

 

Eind november hebben we genoten van 2 Ita-

liaanse bijeenkomsten, georganiseerd door 

onze buren, het Italiaanse Cultureel Instituut. 

Bij 1 van de bijeenkomsten, een lezing, was 

de Italiaanse ambassadeur in Nederland aan-

wezig. Een andere lezing werd gegeven door 

een wereldberoemde Italiaanse schrijfster, 

Dacia Maraini. De kerkzaal zat bij beide lezin-

gen stampvol en het was dringen geblazen na 

afloop in de Tuinzaal waar culinaire Italiaanse 

hapjes en drankjes werden geserveerd. De-

lizioso!  

 

Last, but not least, we hebben de publieke 

omroep weer eens gehaald. Dit keer via een 

Podcast opname in de Kerkzaal voor de EO op 

Radio1. Het is te beluisteren op de website 

van NPOradio1.nl, bij ‘de ongelofelijke pod-

cast’ (nr.116) of via QR-code. Het betreft een 

interview met Antoine Bodar, Nederlands 

bekendste priester. Een waarlijk prachtig in-

terview over het mysterie van het geloof. 

Onze kerk wordt bij aanvang van het gesprek 

veelvuldig genoemd en geroemd. Ook dat is 

leuk om te horen. Als u niet weet wat een 

Podcast is, vraag uw koster dan voor een uit-

leg…. 

  

Nieuws uit de kosterij  Henk-Jan Bustraan 
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De eerste kerstbijeenkomst van dit jaar heb-

ben we alweer achter de rug. Een mooie bij-

eenkomst voor medewerkers en betrokke-

nen van het Drugspastoraat Amsterdam.  

Ook Thanksgiving is gevierd bij ons deze 

maand; de NUUF (viert 1x per maand op zon-

dagmiddag in onze Tuinzaal een Dienst) orga-

niseerde op 4 december na afloop van de 

dienst een hele gezellige gezamenlijke maal-

tijd. De NUUF staat voor ‘Netherlands Unita-

rian Universalist Fellowship.  

 

Ook heeft Arkin ons weer goed weten te vin-

den met grote bijeenkomsten en symposia.  

 

Tussen de bedrijven door geeft opleidingsin-

stituut IPD 3x per week les in de Tuinzaal. 

 

Wat staat op het programma deze maand  

Het StuK-rooster hangt op het prikbord bij de 

ingang van de Tuinzaal. In december zijn er 

veel bijeenkomsten, waaronder uiteraard 

ook Kerstvieringen. Als u het leuk vindt om 

een keer mee te helpen in de catering daarbij, 

laat het dan weten aan de koster. Alle hulp is 

welkom!  

 

Energiebesparing  

In aanvulling op andere stukjes in deze Kids 
over energiebesparing, een vers van de pers 
tussenstand: 
Gasverbruik in de Kerkzaal en Tuinzaal in no-

vember 2022 was 40% lager dan in november 

2021. De gemiddelde maandtemperatuur in 

november 2022 was weliswaar een graadje 

hoger dan in november 2021, maar een 40% 

besparing is een applausje voor onszelf wel 

waard.  

Electraverbruik is ook gedaald in november 

2022 in vergelijking met november 2021: 19% 

minder verbruikt.   

 

Schoonmaakdag 

Op 12 november hebben we een mini 

schoonmaakdag gehouden waarbij vooral 

Harrie en Baukje zich hebben gemanifesteerd 

als professionele schoonmakers. Dank voor 

jullie inzet!  

De reguliere schoonmaakdag staat gepland 

op zaterdag 21 januari 2023. Helpt u mee? 

Meld u aan bij de kosterij.   

 

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 

Ook zijn we te vinden op de website van We-

Meet.nl 

 

  

about:blank
about:blank
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Waren er de laatste jaren heruitvoeringen 

van oude (aangepaste) musicals, voor dit jaar 

is er een splinternieuwe kerstmusical ge-

schreven. 

Waar gaat het over? 

Nou over de asielzoe-

kers, die buiten moe-

ten slapen, omdat de 

opvang in Ter Apel vol 

is. Dat vinden de kin-

deren van de Keizers-

grachtkerk niet kun-

nen: ze besluiten om 

zelf een hotel voor 

asielzoekers te gaan 

maken. Dat betekent hard werken, veel oefe-

nen, kook- en danslessen krijgen, want er 

moet natuurlijk eten zijn in het hotel, en amu-

sement en ga zo maar door. En ….. er moet 

gespijbeld worden, want anders lukt het niet. 

Het blijkt allemaal niet eenvoudig. De roddel-

pers komt de kinderen op het spoor; de jour-

nalisten Matthea, Luca en Johanna komen 

lastige vragen stellen, de kinderen zeggen ze 

waar het op staat! En o help, de onderwijsin-

spectie rukt uit om de kinderen op te pakken, 

maar gelukkig, als de nood het hoogst is, dan 

weet dominee Jansje het op te lossen. Hoe 

dan? Tja, dan moet je even komen kijken bij 

de uitvoering. Spannend! Op de dag dat het 

hotel opent, staan de eerste vluchtelingen al 

snel voor de deur, 

maar de kinderen we-

ten er raad mee. Chef-

kok Roemer is al bezig 

een lekkere megapizza 

te bakken, er is genoeg 

voor iedereen. En tja, 

als het hotel vol is dan 

komen er nog een man 

en een vrouw op een 

ezel, de vrouw is zwan-

ger, is er nog plaats? In het hotel niet meer, 

maar Jozef en Maria (want die zijn het) kun-

nen nog wel in een oude stal terecht. Ze krij-

gen een lekker stuk pizza mee. 

#De Kerstmusical: vijf liedjes, mooie scenes, 

veel filmpjes, muziek en dans, spannend en 

meeslepend en (ja hoor) met een goede af-

loop. 

Niet te missen! Komen jullie allemaal kijken? 

Eerste kerstdag om 10.30 uur in de onze kerk, 

en natuurlijk ook online te volgen en te zien. 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

#KERSTHOTEL: de musical! Ineke Visser-Luirink 

 
Ted van Angeren  

 
Filmpjes opnemen op 20 november 
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Op maandagavond 17 november 1913 was 

het een vrolijke drukte in de Keizersgracht-

kerk. “Wie voor half acht een kijkje nam zag 

blijde gezichten, hoorde vroolijke stemmetjes 

luid dooreen babbelen.” Het was de jaarlijkse 

zendingsavond van de vier kinderzendings-

verenigingen: Buurten T, U, V, W en ZZ, Wij-

ken 6 en 7, ‘Constantia’ en ‘De Kleine Heiden-

bode II’. De kinderen, leden van de kinderzen-

dingsverenigingen vulden het ruim; op de 

beide gaanderijen was plaats voor ouders en 

belangstellenden. 

Het doel van de kinderzendingsverenigingen 

was “de kinderen met den arbeid der Gere-

formeerde Zending te Djocja en Solo bekend 

te maken, zendingsliefde en belangstelling 

daarvoor aan te kweeken, door het houden 

van vergaderingen, gelden 

te verzamelen, enz. enz., 

kortom de Gereformeerde 

Zending te steunen met 

woord en daad”. 

“De heer H.A. Munnik 

opende de bijeenkomst op 

de gebruikelijke wijze. Be-

sprak verschillende voorval-

len uit het leven der Geref. 

Kinderzendingvereeniging, die dezen avond 

belegd had, slaakte een klacht over de Geref. 

Jongelingen die weinig doen, prees de jonge-

dochters voor hun ijver, en vertelde dat de 

zending alles kan gebruiken. Maar de verras-

sing was, dat door de kinderen bijeenverza-

meld was de som van – vierduizend gulden.” 

Hendricus Adam Munnik (1846-1928) werd 

als kind meegenomen naar de Bijbellezingen 

van Isaäc da Costa en naar de Schotse Zen-

dingskerk om ds. Carl Schwartz te horen. Dat 

is hem altijd bijgebleven. Op zijn zestiende 

was hij al president van het Kinder-Zending-

genootschap van de Vrije Evangelische Ge-

meente van ds. Jan de Liefde. In het dagelijks 

leven was hij kantoorbediende; hij klom op 

tot hoofdinspecteur bij het gasbedrijf. Zijn 

vrije tijd besteedde hij aan zondagsschool en 

evangelisatie. Zo werd hij ook betrokken bij 

de kinderzendingsverenigingen. 

“Na deze mededeelingen kwam Ds. H.Ph. Ing-

wersen, de missionair predikant van Poerwo-

redjo [op Midden-Java], op den hoogen kan-

sel, en vertelde den kinderen op eenvoudige, 

aangename wijze van het werk eens zende-

lings. Hij liet de kinderen meegaan te paard of 

in tweewielige karretjes, al 

naar ze wilden, beklom met 

hen de bergen, vertelde van 

de sawahs, rijstvelden, pi-

sang- en klapperboomen, de 

bereiding van den palmwijn, 

bracht hen in een dessa, bij 

een loerah of burgemeester, 

op zoo smakelijke wijze, dat 

de kinderen menigmaal in 

een hartelijken lach schoten, om hen daarna 

nog te vertellen van de vrucht der zending en 

de kinderen ook aan te sporen tot gebed en 

ijver voor dit moeitevolle werk.” 

Munnik sprak altijd een aanbevelend woord: 

“Ach, help de kinderen toch als ze met hun 

busje komen ook hierdoor, dat ge niet zegt: 

‘is die jongen daar alweer, moet ik nu daar-

voor heelemaal naar de deur loopen’, maar 

De Keizersgrachtkerk en haar kinderen (108) Peter Dillingh 

 

“Maar de verrassing 
was, dat door  
de kinderen  

bijeenverzameld  
was de som van – 

vierduizend gulden.” 
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ontvang den jongen of ’t meisje met vriende-

lijkheid en animeer hen op hunne collecte-

tochten.” 

Het 25-jarig jubileum van de Kinder-Zen-

dingsvereniging Wijken 6 en 7 werd op 10 

april 1916 gevierd in de Elandstraat: “De kin-

deren waren in grooten getale opgekomen 

en onder de leiding van den heer H.A. Munnik 

vierden zij op recht prettige wijze dit feest. 

Tot tweemaal toe maakten zij, door middel 

van lichtbeelden, een reisje over de grenzen 

door verschillende landen, daarna meer be-

paaldelijk door Palestina, terwijl hun tevens 

een pakkend verhaal in woord en beeld te 

hooren en te zien gegeven werd. 

Ter afwisseling van een en ander zongen de 

kinderen eenige schoone liederen, waarna zij 

op enkele versnaperingen onthaald werden.” 

Op de begrafenis van Munnik, op 15 oktober 

1928 op de Nieuwe Ooster, sprak de secreta-

ris van de kinderzendingsverenigingen, Sikke 

Klein Azn.: “Hij stond in zijn kracht in de jaar-

lijksche samenkomst in de Keizersgrachtkerk, 

wanneer het financieel resultaat van den ar-

beid der Kinderzendingsvereenigingen aan 

den kerkeraad kon worden afgedragen. Doch 

in zijn grootste kracht kwam hij uit in de sa-

menkomsten met de jeugd. Welk ’n bezieling 

ging van hem uit!” 

 

P.S. Munniks achterkleinzoon Len tekende 

zijn portret! 

 

Peter Dillingh  
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Het is een drukke periode met veel leuke ac-

tiviteiten geweest voor de jongeren. Het be-

gon met de jongerendienst die we op 23 ok-

tober hadden. In september zijn we begon-

nen aan de voorbereidin-

gen samen met Annelies. 

Extra leuk dit keer was 

dat Cas, die nu al een 

tijdje naar de KgK komt, 

het aandurfde om met 

ons mee te doen. Dat 

deed hij uitstekend! Het 

voorbereiden was erg ge-

zellig en we zijn ook erg 

tevreden met het resul-

taat.   

Op de laatste zaterdag 

van de maand oktober 

zijn we met zijn zevenen 

gaan poolen. Het talent 

voor poolen was niet onder alle deelnemers 

gelijk verdeeld, maar voor de steeds van sa-

menstelling veranderende teams waren de 

potjes vaak spannend tot het eind. Na zo’n 

twee uur poolen zijn we nog gezamenlijk wat 

gaan drinken op een terrasje – iets wat de 

temperatuur destijds nog toeliet – en hebben 

we gezellig gekletst en hebben we elkaar een 

beetje beter leren kennen. Dat laatste was 

nodig omdat niet alleen Cas deze keer voor 

het eerst mee was op een van onze ‘laatste 

zaterdagen van de maand’, maar ook omdat 

hij een vriend had meegenomen en omdat 

Paulien – de nieuwe tienerwerker – ook voor 

het eerst mee was.  Het was een uitstekende 

avond waarbij we veel gelachen hebben! 

Op de laatste zaterdag 

van de maand november 

hebben we sinterklaas 

gevierd in de friendship. 

Eerst zijn we samen wat 

gaan eten en daarna 

hebben we een dobbel-

spel gedaan. Het dobbel-

spel verliep vlotjes en 

was ouderwets gezellig, 

grappig en spannend. 

Toen het dobbelspel af-

gelopen was en de ca-

deautjes verdeeld, heb-

ben we vol bewondering 

Fleur uitgezwaaid die 

naar haar werk vertrok voor een nachtdienst. 

Zelf hebben we de gezelligheid voortgezet 

met twee potjes ’30 seconds’ waarbij we erg 

gelachen hebben. Kortom, wederom een ge-

slaagde avond! 

In de maand december komen we bij uitzon-

dering een keer niet samen, maar door de 

feestdagen zullen we elkaar vast hier en daar 

tegen het lijf lopen. Ter compensatie gaan we 

in januari een wat grotere activiteit onderne-

men, maar wat dat gaat zijn, is nog onbekend.  

 
 
 
 
 

Jongerengroep KgK   Mirjam Koedijk  
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Inmiddels zijn er al weer twee tieneractivitei-

ten geweest. Op 28 oktober verbleven we 

met de tieners in de Friendship. Eerst maak-

ten we lekkere broodjes hamburger in de 

keuken. Tijdens het eten hebben we het ge-

had over vriendschap. Na het eten ging het er 

iets minder gemoedelijk aan toe, want het 

was toen tijd voor spelletjes! We deden met 

jongens en meisjes tegen elkaar 30 seconds. 

Na een hele strijd was het de tijd om onze be-

nen te strekken met Twister! Het was een ge-

zellige avond met veel spelletjes! – Paulien 

Brink 

 

De afgelopen tienergroep zijn we glow-in-

the-dark midgetgolf gaan spelen. Dit was 18 

november. 

Glow-in-the-dark midgetgolf is midgetgolf, 

maar alleen de bal is glow-in-the-dark en alles 

is donkerder dan bij normaal midgetgolf. Van 

tevoren zijn we pizza gaan eten in de 

Friendship waarna Aser, Marrit, Paulien en ik 

naar het Centraal station zijn gegaan, want 

het zat heel dichtbij het Centraal station. De 

plaats waar we gingen midgetgolfen heette 

Aloha. Het werd een spannende strijd, maar 

uiteindelijk werd Aser 4e, Marrit 3e, Paulien 

2e en ik natuurlijk 1e. Na het midgetgolfen 

zijn we naar de McDonalds gegaan en daar 

hebben we wat te drinken gehaald. Het was 

heel leuk en ik kijk uit naar het volgende eve-

nement. – Tom Spoelstra

Tieneractiviteiten   Paulien Brink  
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   Wij zijn een Groene Kerk 

 

Kerken werden vroeger niet verwarmd om-

dat ze te groot waren, de Oude kerk heeft nog 

steeds geen verwarming en toch kerkt men er 

iedere zondag. De mensen kleden zich warm 

aan.  

Een paar mensen van de Klimaat en Geloof-

groep hadden een gesprek met beheerder 

Gerrit en koster Henk-Jan over mogelijkhe-

den om minder energie te gebruiken in de 

kerk. In tijden van hoge energieprijzen (per 

2023 gaat de energierekening van € 9.000 

naar € 36.000 ) is de CO2 uitstoot niet meer 

de enige reden om zuinig te willen zijn met 

energie. 

We hebben verschillende mogelijkheden be-

sproken en dit is ook besproken in de Wijk-

raad, die goedkeuring gegeven heeft aan het 

plan om zondag de temperatuur wat lager te 

zetten. 

 

We beginnen met maar één graad: van 20 

naar 19. (Iedere graad lager geeft 8% bespa-

ring). Later hopen we weer een graadje lager 

uit te komen. Ook is de thermostaat voor de 

kerkzaal nu zo geprogrammeerd dat de ketel 

om 11.00 uitgaat. De temperatuur zal na 

11.00 dus langzaam weer omlaaggaan. Dit 

geldt natuurlijk niet voor de tuinzaal, daar 

blijft de verwarming wat langer aan. De 

Groene plannen met financiële noodzaak   
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verwarming voor de ‘overige ruimten’ (toilet-

ten, gang etc.) staat uit, d.w.z. thermostaat 

op 14. 

Ook wordt eraan gewerkt om op andere ma-

nieren te bezuinigen op energieverbruik: 

• zoveel mogelijk omschakelen naar 

LED-verlichting. Dit is in veel gevallen 

niet simpel een ander ‘peertje’ 

indraaien, maar in de kerkzaal en 

tuinzaal moeten daarvoor de 

armaturen omgebouwd of vervangen 

worden. Een flinke kostenpost. 

• Isoleren van ramen, vooral de glas-in-

lood vensters aan voor- en achtergevel 

hebben daarbij onze aandacht. Deze 

vallen onder het toezicht van 

monumenten-inspectie, zodat dit niet 

1-̱2-3 te regelen is. Vooral de rozetten 

zijn lastig, zowel de plek als de vorm. 

• Kieren bij deuren zo mogelijk 

wegwerken en plaatsen van meer 

deurdrangers. Voor deuren zonder 

dranger geldt natuurlijk: Sluit de deur 

zelf even. 

• De zanggroep die elke 

woensdagavond repeteert gaat bij 

kouder weer in de Tuinzaal repeteren. 

• Worden ruimtes verhuurd, dan wordt 

aan de huurder een “energietoeslag” 

in rekening gebracht. 

• En mogen we op onze gemeenteleden 

een extra beroep doen om in het kader 

van de Eindejaarsactie en/of van de 

actie Kerkbalans 2023 in januari a.s. 

ook rekening te houden met de 

gestegen energieprijs vanaf volgend 

jaar? 

 

Voor ons zal het wennen zijn om met extra 

veel kleren en misschien een jas in de kerk te 

zitten, maar nu de energie zo duur is zou dit 

wel de goedkoopste oplossing zijn (tenzij we 

onze kerkdiensten in de tuinzaal zouden hou-

den). En we zijn tenslotte als KGK een groene 

kerk…. 

Om er toch warm bij te zitten willen we bij de 

ingang een kist met wollen dekens neerzet-

ten. Ook kunt u beneden bij de koster een 

warmwaterzak halen. 

Dit klinkt allemaal wat primitief maar het is 

het onderzoeken waard. Om dit plan tot een 

succes te maken hebben we wollen dekens 

nodig, de maat is niet belangrijk, wij maken 

ze geschikt voor gebruik als omslagdoek. 

Daarom hierbij de oproep:  

Hebt u nog wollen dekens liggen die niet 

worden gebruikt? Lever ze dan in bij de kos-

ter! 

 

Gerrit van Peursem (namens beheergroep) 

Christien Visch (namens Klimaat en Geloof-

groep) 

Henk-Jan Bustraan, koster 

Frits van den Boomgaard, penningmeester 
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Oproep om de dienst op 12 maart te helpen 

voorbereiden, in samenwerking met mensen 

van de Klimaat en Geloofgroep. Thema: Heb-

zucht 

 

Misschien zijn we aan de vroege kant, maar 

de Klimaat en Geloofgroep wil hierbij een op-

roep doen aan ieder die aan 

één of twee diensten mee wil 

werken, om contact met ons 

op nemen.  

 

We zouden in januari al wil-

len beginnen met de voorbe-

reiding van de eerste dienst 

op 12 maart. Het is een 

dienst in de serie van de 40-

dagentijd over hoofdzonden, 

en het thema op 12 maart is: 

‘Hebzucht’. 12 maart valt ook 4 dagen na de 

traditionele biddag voor gewas en arbeid, en 

voor deze dienst had onze groep het thema: 

‘biddag nieuwe stijl’ voorgesteld. Er is name-

lijk nogal wat gaande rond het gewas en de 

arbeid. Waar zouden we dan nu voor willen 

bidden? Steeds meer groei van gewas, groei 

van werkgelegenheid, zodat onze welvaarts-

maatschappij tot nog grotere hoogte stijgt? 

Het is moeilijk om je aan de trend: steeds-

meer-steeds-beter te onttrekken.  

 

Maar er gaan stemmen op die pleiten voor 

mínder groei en méér kwaliteit van leven. 

Paul Schenderling heeft daarover net een 

boek geschreven: ‘Er is leven na de groei’, een 

inspirerend boek over hoe de samenleving op 

een andere manier zou kunnen groeien. In de 

diensten rond ‘Eerlijk(er) delen’ in het begin 

van dit jaar gebruikten we al 

zijn profetische boek: ‘Hoe 

handel ik eerlijk’. Misschien 

gebruiken we nu iets uit ‘Le-

ven na de groei’, maar dat 

kunnen we samen bepalen. 

Het zal dus gaan over heb-

zucht en hoe we dat verlan-

gen naar ‘meer’ ook echt 

kunnen ombuigen naar ‘be-

ter’.  

 

Heb je interesse om hierin mee te denken, 

meld je bij Christien, liefst vóór de kerst. Zo-

dra we weten wie er meedoen kunnen we 

voor januari een afspraak gaan plannen.  

 

De tweede dienst in deze serie zal zijn op 29 

oktober en zal gaan over ‘Dankdag nieuwe 

stijl’: over dankbaarheid en hoe de oosterse 

orthodoxie daarover andere inzichten in-

brengt. 

Namens de Klimaat en Geloofgroep, 

Christien 

 

 

 

 

 

 

Oproep Voorbereidingsgroep samen met Klimaat en Geloofgroep     
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Hierbij enige tekenen van leven van de voorbe-

reidingsgroep ‘IK EN DE ANDER’ en een voor-

bode voor de drie diensten op 5, 12 en 19 fe-

bruari 2023. 

 

Wat een reis. Begin september begonnen. En 

nu over de helft. Maar nog een heel stuk te 

gaan.  Gelukkig was er halverwege een pleister-

plaats, het Dominicanenklooster in Huissen. 

Daar verbleven we een paar dagen. Stonden 

we stil bij onszelf. Dat viel nog niet mee. Zolang 

je maar bezig blijft kun je er meestal wel van 

wegblijven. Je er van wegwerken. Maar een-

maal stil, écht stil, jezelf voelen, hoe het nou 

eigenlijk echt met je is. Lastig hoor. Stil te staan 

met ik en mij, en jij, en de ander. 

 

Gelukkig was Liesbeth Woertman er ook, als 

een van ons. Heel rustig en tegelijkertijd bevlo-

gen nam ze ons mee naar dat wonderlijke van 

het begin van een mensenkind dat heel is maar 

gaandeweg uit meerdere lagen, uit meerdere 

ikken gaat bestaan. En hoe complex dat is, 

waardoor je veelvuldig jezelf en de ander kwijt 

kan raken. 

Door de dagen heen konden we daarvan delen 

bij een kring van lichtjes. Er kwamen tranen, er 

werd gelachen, het lied van adem klonk en in 

de avond dronken en dansten we, de glazen 

gevuld met wijn. 

Er was een meditatie, we maakten ons lijf wak-

ker, raakten elkaar aan, maakten wonderlijke 

geluiden, gaven stem en we schreven en deel-

den aangaande ons lieve lijf. 

 

Wat een reis. Wat een voorrecht om elkaar zo 

te mogen leren kennen. De komende weken 

gaan we vorm geven aan de drie diensten in 

februari. Zondag 5 februari gaat Liesbeth voor, 

de 12e Annelies en op de 19e rond ik de serie 

af, uiteraard met alle reizigers van de voorbe-

reidingsgroep om ons heen. Mis het niet. ga 

het avontuur aan om stil te staan bij jezelf, bij 

ik en de ander. We zien je graag! 

Voor de meesten onder ons is prof. dr. Liesbeth 

Woertman een onbekende. Mocht je meer 

over haar willen weten kijk dan eens rond op 

haar website Liesbeth Woertman - Psychologie 

van het Uiterlijk . 

Als intro voor de drie diensten in de Keizers-

grachtkerk schreef ze: 

KEIZERSGRACHTKERK AMSTERDAM FEBRUARI 

2023 DRIE ZONDAGEN MET HET THEMA IK EN 

DE ANDER 

 

De theoloog en verhalenverteller Pete Pronk is 

de initiatiefnemer voor deze drie bijzondere 

kerkdiensten. Hij heeft een groep van 12 men-

sen om zich heen verzameld die ruim een half 

jaar aan de slag gaan met dit grote thema. Lies-

beth Woertman is voorganger tijdens de eerste 

dienst, Annelies Jans gaat voor in de tweede 

dienst en Pete Pronk neemt de laatste dienst 

voor zijn rekening. Zij werken nauw samen om 

er een prachtig drieluik van te maken, vol inspi-

rerende verhalen en inzichten. 

 

Annelies en Pete zijn beiden theoloog maar ik 

ben psycholoog en het is mijn allereerste keer 

dat ik voorga in een kerk. Ik ben blij dat we ge-

steund en gedragen gaan worden door die 12 

omringende mensen. Het thema is me dierbaar 

en vertrouwd. Ik schreef er een hoofdstuk over 

in mijn boek Je bent al mooi. De schoonheid 

van imperfectie uit 2019. Ook tijdens lezingen 

spreek ik er graag over omdat het relationele 

Stilstaan bij jezelf…     ik en de ander                                                     Pete Pronk 

https://www.psychologievanhetuiterlijk.nl/
https://www.psychologievanhetuiterlijk.nl/
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mensbeeld me zo dierbaar is en ik nijdig word 

van de extreme nadruk op het individuele. Wij 

zijn een ik in relatie tot een ander. 

Na acht jaar is Henriëtte Sanders bij het begin 

van het seizoen gestopt met het redigeren en 

maken van de KidS. Zij heeft dit met veel ple-

zier gedaan samen met Erzsébet.  

Hierbij nogmaals Hartelijk dank Henriëtte! 

 

Henriëtte deed dit iedere 6 à 7 

weken samen met Erzsébet. Het 

werk bestaat uit: redigeerwerk, 

mailing voor de deadline ver-

sturen, opmaak verzorgen en de 

KidS printklaar maken. Dit alle-

maal in de week voordat de Kids 

verschijnt. 

 

We zijn dus op zoek naar een nieuw Redactie-

lid voor de KidS. 

Wie heeft er zin om deze taak over te nemen? 

Inmiddels heeft Erzsébet dit nu een paar keer 

alleen gedaan en zij heeft echt hulp nodig!!!! 

 

Ook zijn we op zoek naar 2 of 3 redactieleden 

voor de website die in samenwerking met de 

webmaster de inhoud van de website aantrek-

kelijk en actueel willen houden. Ook dat is te 

veel werk voor de 1 à 2 personen die dit nu 

doen.  

 

Daarnaast zijn we nog op zoek 

naar iemand die de sociale me-

dia van de Keizersgrachtkerk 

wil verzorgen. Op dit moment 

zijn we actief op Facebook maar 

aanwezigheid op Instagram is 

ook wenselijk in verband met 

het bereiken van jongere doelgroepen.  

 

Verder goed om te weten: in de Taakgroep 

Zichtbare kerk 2030 wordt nagedacht over de 

communicatiestrategie van de Keizersgracht-

kerk. Dat kan veranderingen tot gevolg heb-

ben. Wil je daar over meedenken? Laat het we-

ten. Je bent van harte welkom.
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