
Vier lijnen naar KGK 2030 

In januari 2020 hebben (oud-)leden van de Keizersgrachtkerkgemeente aan elkaar verteld wat ze zo 

waarderen aan de Keizersgrachtkerk (KGK). Uit die verhalen zijn bloeifactoren gedestilleerd, 31 in 

totaal, die weer aan de gemeente voorgelegd zijn met de vraag welke daarvan ze zouden willen 

meenemen naar de toekomst. De acht meestgenoemde zijn gepresenteerd op zondag 30 augustus in 

een kerkdienst aan het begin van het nieuwe seizoen. Op zaterdag 4 september zijn door een 

veertigtal gemeenteleden vanuit die acht bloeifactoren wensdoelen geformuleerd. De procesgroep 

KGK 2030 heeft die wensdoelen gegroepeerd en ingedikt, waarbij er vier lijnen naar de toekomst 

zichtbaar werden. De lijnen zijn onderscheiden, maar niet geheel gescheiden. Regelmatig raken de 

geformuleerde wensdoelen aan meerdere lijnen.  

We willen benadrukken dat dit lijnen zijn die voortkomen uit de waardering voor wat er nu is, niet 

vanuit gemis. Lijnen die daarop voortbouwen en het hopelijk nog verder zullen versterken.  

In dit document worden de vier lijnen beschreven met de onderliggende bloeifactoren (wat 

waarderen we) en wensdoelen (hoe willen we dat uitbouwen). De wensdoelen zijn daarbij ‘ingedikt’, 

omdat er veel overlap en raakvlakken waren. Steeds hebben we de ‘ingedikte’ doelen bovenaan 

gezet met daaronder de oorspronkelijke doelen, zodat die nog herkenbaar en hervindbaar zijn. 

De vier lijnen zijn: 

Lijn A: Ontmoeting, ook buiten zondagse diensten en op een andere manier dan op zondag. 

Lijn B: Een meer  diverse samenstelling van de gemeente.  

Lijn C: Creatieve vorm en inhoud van de kerkdiensten, met name de rol van muziek daarin. 

Lijn D: Bezielde maatschappelijke betrokkenheid . 

De procesgroep KGK 2030 heeft zich ook gebogen over de vraag hoe het proces er verder uit zou 

kunnen c.q. moeten zien. Dit zal besproken worden in december 2020 met de Wijkraad, waarna het 

voorstel in de gemeente wordt gedeeld. 

Lijn A: Ontmoeting, ook buiten zondagse diensten en op een andere manier 

dan op zondag  

In de verhalen en de bloeifactoren komt tot uitdrukking dat de gemeenschap van de KGK een open 

gemeenschap is, waar je welkom bent en jezelf mag zijn. Waar kwetsbaarheid en eigenheid mogen 

bestaan.  

De wensen die daarbij horen gaan in de richting van méér. Meer gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten bij maaltijd, cursus of klus. Meer gelegenheid om elkaar te leren kennen buiten de 

zondagse dienst om. 

Bijbehorende bloeifactoren: 

• Wij zijn een gemeenschap met een open sfeer waar iedereen zich gedragen, verbonden en 

thuis voelt. 

• Bij ons kan iedereen erbij horen, zonder voorbehoud of beoordeling, je wordt geaccepteerd 

zoals je bent. 

• Er is ruimte in de kerkdienst om persoonlijke verhalen en kwetsbaarheid te delen, dat geeft 

herkenning en erkenning. 



Wensdoelen (ingedikt) 

A1 Er zijn wekelijks mogelijkheden om elkaar informeel te ontmoeten binnen of buiten de kerk, 

anders dan in de kerkdienst. Verbinding tussen mensen die er eerder niet was en gesprek 

over ‘van alles’. 

A2 Bij alles wat we als kerk organiseren is er ook ruimte om samen te eten.  

A3 Er is een breed aanbod van cursussen en zingevingsbijeenkomsten, toegankelijk voor 

iedereen, niet perse alleen christelijk. Betaalbaar en haalbaar, met sprekers  en cursusleiders 

van buiten. 

A4 De kerk is vaker open dan alleen op zondag, bij voorkeur 24/7.  

A5 Talenten van gemeenteleden zijn gekend en worden benut, bijvoorbeeld om elkaar als 

gemeenteleden te helpen.  

A6 Alle generaties kennen elkaar en zijn actief betrokken.   

Oorspronkelijke wensdoelen die hierachter liggen. 

o Bij alles wat we als kerk organiseren is er ook ruimte om samen te eten.  

o In 2030 zijn er wekelijks mogelijkheden om elkaar informeel te ontmoeten. Niet per se thema gebonden, gewoon 

in een park of kroeg, ‘kletsen over van alles’. 

o Ontmoeten wekelijks (of maandelijks) buiten kerkgebouw met gesprekken en eten. 

o Activiteiten buiten de zondag, leuk/toegankelijk voor iedereen. 

- Diverse activiteiten buiten de zondag bv. woensdag zanggroep voor iedereen. Vrijdag filmavond voor 

iedereen. 

- De kerk is een plek waar meer mensen kunnen aanwaaien omdat er iets te doen is (ook door de week). Een 

oase in de stad. De kerk  is open. Je hoeft er geen lid van te zijn. Er zijn cursussen, waarvoor je betaald 

(meerdere tarieven). Breed aanbod. Hoeft niet perse door onszelf. Ook bijeenkomsten waar de oude 

verhalen in naar voren komen.  

- Dit soort ‘open kerk’ bijeenkomsten zijn zingevingsbijeenkomsten, niet perse alleen christelijk. Maar zal wel 

altijd vanuit die invalshoek komen.  

- Niet financieel gedreven, maar wel betaalbaar en haalbaar. Niet alleen met vrijwilligers.  
o Open Kerk: in de kerk is er een open plek van ’s morgens 10 uur  tot ’s avonds 7, 7 dagen in de week. 

o In 2030 is de kerkzaal in de avonden en weekenden open voor stilte en meditatie. 

o Gebruikmaken van elkaars expertise en talenten (helpen). 

o Talenten van gemeenteleden zijn gekend en worden benut. 

o Gemeenteleden van alle generaties kennen elkaar. 

o Gemeenteleden van alle generaties zijn regelmatig actief betrokken bij kerkdiensten en/of andere activiteiten van 

de Keizersgrachtkerk. 

 

Lijn B: Een diverse gemeente  

De diversiteit in geloofsopvatting is een gekoesterd goed in de KGK. Ook de aanwezigheid van 

mensen van diverse leeftijd wordt erg gewaardeerd. Er is de duidelijke wens dit te versterken en uit 

te breiden. De plaats en rol van de jongere generaties verdienen versterking en ook de ‘kleur’ van de 

gemeente zou verrijkt mogen worden. Waarbij van iedereen bijdragen verwelkomd en verwacht 

worden. 

  



Bijbehorende bloeifactoren: 

• Er is vrijheid van interpretatie van geloof en godsbeeld, ook de vrijheid om niet te geloven.  

• Jongeren geven op creatieve wijze de traditie opnieuw vorm. 

• Er is vrijheid van interpretatie van geloof en godsbeeld, ook de vrijheid om niet te geloven. 

• Bij ons kan iedereen erbij horen, zonder voorbehoud of beoordeling, je wordt geaccepteerd 

zoals je bent. 

• Wij zijn een gemeenschap met een open sfeer waar iedereen zich gedragen, verbonden en 

thuis voelt. 

Wensdoelen (ingedikt) 

B1 Mensen uit verschillende generaties nemen samen taken op zich.  

B2 Jongeren zijn volwaardig lid van de gemeente, zij worden niet aangesproken als aparte 

doelgroep.   

B3 Het aantal jongeren en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond is substantieel 

gegroeid (in 2021 wordt dit doel concreter gemaakt met een percentage).  

B4 Iedereen in de gemeente draagt financieel naar draagkracht bij.  

B5 Iedere kerkganger nodigt per jaar drie mensen uit om een kerkdienst bij te wonen, om te 

delen in het plezier en de vreugde van de muziek en van het geloof.  

B6 Kritische succesfactor: steeds hetzelfde kringetje? Dan evalueren of het anders moet. 

Oorspronkelijke wensdoelen die hierachter liggen. 

o Iedereen die iets doet buiten de zondagse kerkdiensten, doet dat samen met een buddy van onder de 30 jaar 

(ook mensen van buiten de gemeente) en visa versa. 

o In 2030 zijn alle voorbereidingsgroepen een mix van jong en oud. 

o Jongeren: Wij zijn deel van de gemeente. Wij willen ons inzetten. Wij zijn een groep/een generatie maar we zijn 

meer dan dat. Spreek ons aan als individu en geef ons ruimte  Vraag ons, ipv aan te nemen dat we iets wel zouden 

kunnen. 

o Kinderen, tieners, jongeren en (andere) volwassenen voelen zich thuis in de Keizersgrachtkerk en volledig 

gerespecteerd. 

o Groep jongeren die de koster helpen. 

o Minimaal 50 jongeren in de dienst (leeftijd 12-35) waarvan 50 % student. 

o In 2030 is het aantal actieve jongeren verdubbeld. 

o Groepen van diverse pluimage, van alles en nog wat + gemiddelde leeftijd kaartenbak midden 30 en 30 % niet wit. 

o In 2030 heeft minsten 20 % van de leden een niet Nederlandse achtergrond. 

o 60 % draagt financieel bij, gemiddeld 700 per jaar p.p (2 euro per dag). 500 betrokkenen. 

o In 2030 nodigt iedere kerkganger per jaar drie mensen uit om een kerkdienst bij te wonen, om te delen in het 

plezier en de vreugde van de muziek en van het geloof (er zijn namelijk best veel jongeren christelijk opgevoed en 

geïnteresseerd in geloof, ze worden alleen niet gevraagd). Dit kan een zieltjes-win dag heten of iets anders. Ook 

zou er een preekwedstrijd met andere protestantse kerken kunnen plaatsvinden (misschien met een ranking 

systeem). De beste diensten worden dan geprogrammeerd en op goede kwaliteit opgenomen om op landelijke 

televisie te worden uitgezonden. 

o Hebben we zondags 2x per maand een open maaltijd, en het is ons gelukt om daar meer dan steeds dezelfde 

vaste kern aan tafel te hebben. en dat is een kritische succesfactor: steeds hetzelfde kringetje? Dan iets anders 

ontwikkelen. 

 

  



Lijn C: Muziek en kerkdienst 

De kerkdiensten en in het bijzonder de muziek liggen in het hart van de gemeente(leden). Het is een 

bron van vreugde en inspiratie. (Het zoeken naar) nieuwe initiatieven en vormen wordt daarbij zeer 

gewaardeerd. Daar zou meer van mogen zijn. 

Bijbehorende bloeifactoren: 

• De muziek en liederen in de KGK zijn wezenlijk voor het uitdrukken en ervaren van onze 

geloofsbeleving. 

• Jongeren geven op creatieve wijze de traditie opnieuw vorm. 

• Er is vrijheid van interpretatie van geloof en godsbeeld, ook de vrijheid om niet te geloven. 

• Wij vertellen oude verhalen uit de Bijbel opnieuw met betekenis voor ons leven van nu. 

• Er is ruimte in de kerkdienst om persoonlijke verhalen en kwetsbaarheid te delen, dat geeft 

herkenning en erkenning  

Wensdoelen (ingedikt) 

C1 De rituelen (doop/viering/etc) en oude verhalen blijven. Die staan symbool voor wie we zijn 

en wat onze bron is die gevoed wordt en die we willen blijven voeden en die we delen.  

C2 Diensten zijn in vorm zeer gevarieerd, creatief en inclusief, geen vaste liturgievolgorde. 

C3 We hebben gevarieerd aanbod van zang en muziek, qua stijl en inhoud. Waaraan iedereen 

mag en kan meedoen.  

C4 Kerkdienst eindigt om 11.30 uur. 

C5 In 2030 zijn er 4 à 5 voorbereidingsgroepen per jaar, zodat energie naar andere dingen kan. 

C6 Individuele jongeren zijn betrokken bij de voorbereiding van kerkdiensten.  

C7 Wij ontwikkelen nieuwe kerkmuziek en verspreiden die naar buiten. In die verspreiding 

werken we samen met andere partijen die nieuwe muziek ontwikkelen.  

C8 De viering op zondag is een echte maaltijd aan een tafel.  

C9 De vaste kerkbanken zijn uit de kerkzaal, waardoor een dynamische en ontspannen sfeer 

ontstaat. Elke zondag of activiteit is er ruimte om de zaal anders in te delen.  

 
Oorspronkelijke wensdoelen die hierachter liggen. 

o De rituelen (doop/viering/etc) en oude verhalen blijven. Die staan symbool voor wie we zijn en wat onze bron is 

die gevoed wordt en die we willen blijven voeden en die we delen. 

o Openheid. De liturgie aanpassen, openheid en inclusiviteit in taal in de diensten. De tekst van liederen wordt 

bekeken op inclusiviteit: varianten met zij en hij worden beschikbaar gemaakt. Er worden nieuwe liederen 

gemaakt die inclusiviteit als uitgangspunt hebben. 

o In 2030 is er variatie in de liturgie. 

o Variatie in vorm van de dienst. 

o In 2030 hebben we geen ‘vaste’ liturgie volgorde meer. Er zijn een paar terugkerende elementen, maar hoe die 

ingevuld worden is geheel vrij.  

o 25 verschillende vormen samenkomsten (creatief) 70% muziek/creatieve vormen. Niet vaste liturgie volgorde. 

Muziekvormen/-groepen meer regel dan uitzondering. Door jongeren. 

o In de uitleg, uitleg over de gezongen liederen (wat zing je nou eigenlijk). 

o In 2030 is er een gevarieerd aanbod aan zang en muziek (stijl en inhoud). 



o In 2030 wordt elke dienst begeleid door meerdere muzikanten (band/groep) en is 70 % van de muziek geen 

kerkmuziek. 

o Jong en oud meer actief met muziek in de dienst (zangles van Fleur). 

o In 2030 is er wekelijks live muziek die aansluit bij het thema. Iedereen mag daaraan meedoen. 

o Kerkdienst eindigt om 11.30 uur. 

o In 2030 zijn er 4 à 5 voorbereidingsgroepen per jaar, zodat energie naar andere dingen kan. 

o Jongeren bereiden voor 80 % de diensten voor. 

o Begin 2021 dienst met minimaal 10 jongeren van buiten. 

o Muziek: wij dragen bij aan het ontwikkelen en verspreiden van moderne kerkmuziek: we organiseren concerten 

en dagen rond dit thema. Ook via website en youtube: we zoeken ambassadeurs (bekende musici) om het uit te 

voeren. 

o Bij de viering een grote tafel waar iedereen samen aan kan vieren. 

o In 2030 delen we zondags niet 1 stukje brood, 1 slok uit de beker maar een maaltijd. Want tijdens de maaltijd 

ontstaan de beste gesprekken. 

o In 2025 zijn de kerkbanken uit de kerk. 

o In 2030 zijn de huidige kerkbanken vervangen door loungebanken die in een kring staan zodat we in een 

ontspannen sfeer persoonlijke verhalen kunnen delen. 

 

Lijn D: Maatschappelijke betrokkenheid  

Maatschappelijke betrokkenheid is al decennia een van de pijlers onder de KGK. Zowel binnen de 

kaders van de diaconie als daarbuiten vinden veel activiteiten plaats die daar uitdrukking aan geven. 

Dat wordt gewaardeerd, door gemeenteleden en daarbuiten. Er is een duidelijke wens dit uit te 

bouwen en daarbij ook nieuwe vormen en doelgroepen te verkennen. 

Bijbehorende bloeifactoren: 

• Bij ons kan iedereen erbij horen, zonder voorbehoud of beoordeling, je wordt geaccepteerd 

zoals je bent. 

• Wij helpen waar geen helper is. 

Wensdoelen (ingedikt) 

D1 Eind 2023 hebben we minimaal 10 scholen uitgenodigd voor kennismaking met kerk en 

geloof.  

 

D2 In 2025 hebben we met twee maatschappelijke organisaties in de buurt/de binnenstad een 

samenwerkingsrelatie.  

 

D3 Er zijn regelmatig activiteiten en vieringen samen met mensen van andere religieuze 

groeperingen (andere kerken en andere religies). 

 

D4 We hebben een krachtig diaconaal binnenstad overleg waarin diaconieën afstemmen met 

elkaar en met welzijnsorganisaties over hulpvragen in de binnenstad.  

 

D5 In 2023 hebben we een (eet)café voor koffie en ontmoeting in de kerk aan de grachtkant. 

Door een uitbater. De kerk is daarbij open voor anderen, er worden themabijeenkomsten 

georganiseerd.  

 

D6 In 2025 is de kgk-tuin een duurzame stadstuin gerund als sociale onderneming met lekkere 

koffie en massagestoelen voor zzp’ers.  

 



D7 In 2030 is er 1000 keer een talent uitgewisseld via een talentenbank waar mensen die het 

niet breed hebben gebruik van kunnen maken (een alternatieve collecte).  

 

D8 We hebben een netwerk van 40 buurtbewoners die regelmatig naar onze maandelijkse 

maaltijden komen.  

 

D9 We organiseren elk kwartaal een Hart op de Tong voor diverse doel- en leeftijdsgroepen.  

Oorspronkelijke wensdoelen die hierachter liggen. 

o Verbindende activiteiten met hulp uitdragen aan de wereld (voor kgk-leden en meer). 

o De KGK vaart in de zomer 2021 mee met de plastic soep sloep na een groene kerkdienst op zondag middag. 

o 1 x per jaar, vanaf 2025 een kgk wandelgroep met minimaal 20 leden van onder de 40 (en anderen) die met de 

nacht van de vluchteling meelopen. 

o Scholen uitnodigen: dit is een kerk. Eind 2023 hebben we minimaal 10 scholen een aanbod gedaan en uitgenodigd 

in de kerk. Starten met Hildebrand van Loonschool. 

o Kerk in de buurt: Bewust zoeken naar partners in de buurt om iets te betekenen. Partners die niet meteen zo op 

je netvlies hebt. Bijv. maatschappelijke organisaties/andere geloven/de andere centrum-kerken/etc. Meer 

samendoen. Zichtbaar zijn voor maatschappelijke organisaties voor mensen die een figuurlijke warme jas nodig 

hebben = gratis netwerk op zondag. Wij zijn geen hulpverleners. Wij zijn gezellig. Een live-luisterliijn. 

o In 2025 hebben we met twee organisaties contact. 

o Verbinden met religies: er zijn regelmatig activiteiten samen met mensen van andere religieuze groeperingen 

(andere kerken, andere religies). 

o In 2025 is onderzocht op welke wijze en met welke kerken we kunnen samenwerken rondom diaconie en vieren. 

o Netwerken: We hebben structurele samenwerkingsrelaties met maatschappelijke organisaties voor hulpverlening 

e.d. (diaconie, voedselbank, e.d.). 

o We hebben een krachtig diaconaal binnenstadoverleg waarin diaconieën afstemmen met elkaar en met 

welzijnsorganisaties over hulpvragen in de binnenstad. 

o KGK'ers zijn actief bij het Stoelenproject en de Sociale Kruidenier (die helaas dan nog nodig zijn), maar ook als 

vrijwilliger betrokken bij Westerkerk Open huis, bij het Wereldhuis, bij het Noorderkerk restaurant. In totaal een 

wisselende groep van 30 mensen, die meedraaien in een poule (jong gepensioneerden.. - maak van vergrijzing 

een kans..). 

o We zijn als Kgk-leden trots op de projecten van de Protestantse Diaconie en benutten we de expertise van de 

werkers daar (en andersom benut de Protestantse Diaconie ook de wijkkerken). 

o Ga vanuit je kerk mee doen met dingen in je eigen buurt of stad soms landelijk (b.v. Klimaatdemonstratie) Vertel 

in de gemeente waar je mee bezig bent zodat je je gesteund (gedragen) weet door de kerkelijke gemeente waar 

vandaan je je inspiratie en motivatie krijgt en troost krijgt en moed om door te gaan . 

o Verbind je veel meer met andere stedelijke PKA activiteiten. In onze diversiteit zijn we toch samen een kerk. 

o In 2023 hebben we een eetcafé in de kerk aan de grachtkant. Door een uitbater. De kerk open voor anderen. Daar 

evt. themabijeenkomsten aan koppelen. Zinnig eten, zangavonden  als avondactiviteit bijvoorbeeld. 

o Het voorportaal is ingericht als café voor koffie en ontmoeting. Met informatiepanelen (beeldscherm) over de 

kerk of specifieke thema’s (evt. gekoppeld aan thema’s van kerkdiensten.  

o Doorloop naar de kerkzaal is mogelijk, voor een stilteplek die van de kerkzaal is afgescheiden. Of de hele zaal die 

dan goed is afgesloten van de rest van het gebouw.  

o Regelmatig wordt er gemusiceerd in de kerk: musici mogen er gratis oefenen.  

o Er is een groep vrijwilligers die café en kerk bemenst, te rekruteren uit kerk en buurt.  

o Open digitale lijn, mensen kunnen digitaal aanwezig zijn in het café. 

o Beperkt assortiment, eigen brood opeten mag ook. 

o In 2025 is kgk-tuin een duurzame stadstuin gerund als sociale onderneming met lekkere koffie en massagestoelen 

voor zzp’ers. 

o In 2030 is er 2000 keer een talent uitgewisseld via een talentenbank waar mensen die het niet breed hebben 

gebruik van kunnen maken (een alternatieve collecte). Op een speciale talentendag kunnen mensen ontdekken 

waar zij goed in zijn of wat van waarde is (bijvoorbeeld ik heb afgelopen zomer mijn vakantiefoto's geselecteerd 

met een bepaalde app, of ik geef massages, of ik kan helpen met een computer programma installeren), van 

binnen en van buiten de kerk. Het is mogelijk je talent op een briefje te zetten en anoniem in de collecte te doen 

die dan op een talentenbord wordt neergezet. 

o We hebben een netwerk van 40 buurtbewoners die regelmatig naar onze maandelijkse maaltijden komen (niet 

allemaal tegelijk).  



o We organiseren elk kwartaal een concert met gesprek na; o.a. i.s.m. de PKA doen we goede marketing en jawel: 

er komen buitenkerkelijke mensen die zich laten verrassen. Alle muzieksoorten (a.h.w. Hart op de Tong voor 

diverse doel- en leeftijdsgroepen..). Samenwerking met de Oude Kerk (die doordeweeks niet terecht kunnen in 

het gebouw). 

o Buitenactiviteiten voor jong en oud voor de wereld.  

Overige, concrete ideeën 

Nadat de wensdoelen in de bovengenoemde lijnen waren geclusterd, bleef er een aantal over die 

daar niet goed in onder te brengen waren. We willen ze echter niet onvermeld laten, daarom zetten 

we ze hier. Het zijn veelal heel concrete ideeën voor een activiteit. 

O1 Iets walgelijks bouwen op toneel, gezamenlijk afbreken. [past mogelijk in C] 
O2 De KGK organiseert in 2022 op slotzondag het falen en vooruit- festival. [past mogelijk in C] 
O3 Er zou een preekwedstrijd met andere protestantse kerken kunnen plaatsvinden (misschien 

met een ranking systeem). De beste diensten worden dan geprogrammeerd en op goede 

kwaliteit opgenomen om op landelijke televisie te worden uitgezonden. 

O4 hebben we  minimaal 1x per jaar een zodanig muzikale/filmische morgendienst (of 
Paasvesper, of kerstmusical) dat je hem met enkele aanpassingen ook als theaterproductie in 
een wat bredere markt kunt aanbieden en er een film voor YouTube van kan maken (ik 
herinner me de fantastische dienst over Jacob , alweer 6 jaar geleden?). [past ook bij D] 

O5 De KGK vaart in de zomer 2021 mee met de plastic soep sloep na een groene kerkdienst op 

zondag middag. 
O6 1 x per jaar, vanaf 2025 een kgk wandelgroep met minimaal 20 leden van onder de 40 (en 

anderen) die met de nacht van de vluchteling meelopen. [past ook bij A] 
 
 


