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Colofon 
 

'Kerk in de Stad' is het gemeenteblad van de Keizersgrachtkerkgemeente. Het verschijnt 7 keer per 
jaar. Kopij voor dit blad kunt u via e-mail, (tot negen dagen vóór de verschijningsdatum) aanleveren bij 
één van de redactieleden of via het e-mailadres. 
 

Dit blad wordt toegezonden aan alle adressen die in het adressenbestand van de KgK-gemeente zijn 
opgenomen. Als u lid wilt worden van onze gemeente, of 'abonnee' wilt worden van Kerk in de Stad, 
kunt u dat doen door het foldertje te gebruiken dat achterin de kerk ligt. 
 

KidS is ook te lezen op de internetpagina van de Keizersgrachtkerk: www.keizersgrachtkerk.nl 
 

Redactieadressen: zie bij Nuttige gegevens  
Algemene e-mail: redactie.kids@keizersgrachtkerk.nl 
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De hoeveelheid kopij voor dit nummer was overweldigend! Dank iedereen voor 
de enthousiaste bijdrages. De komende maand is weer van alles te doen in en 
rondom de Keizersgrachtkerk. Samen naar de Passion kijken op 13 april bijvoor-
beeld, of kom naar een bijzondere 5-mei voorstelling van Guido de Bruin (zie 
pagina 14) en de aansluitende Vrijheidsmaaltijd. 
 
Op de valreep liet Reiny van Twillert mij weten dat het Solidariteitsfonds weer 
klaar zit op Koningsdag om u van ‘Nette Toiletten’ te voorzien voor slechts een 
euro. De opbrengsten gaan naar diverse goede doelen. Overigens verschaft Si-
mon Bal u een overzicht van ondersteunde projecten in 2016 op pagina 20.  
 
En er is nieuws. Misschien heeft u hem al ontmoet: onze nieuwe koster Henk-Jan 
Bustraan. Hij stelt zich voor op pagina 11. Van harte welkom! En uiteraard krijgt 
Omar een passend afscheid, op zaterdag 29 april. Gerhard Scholte zette alvast 
wat mooie anekdotes over deze markante koster op een rijtje op pagina 10. Velen 
zullen hem gaan missen!  
 
Tot slot houdt u nog een paar artikelen van mij te goed: het verslag van de lezing 
van Thomas Quartier dat Wilna Wierenga maakte, komt in het volgende num-
mer. Ook het verhaal van Juut Goede-Bruins Slot over stilte zal in KidS 317 wor-
den geplaatst. Overigens komt deze al weer snel: op 7 mei ligt ‘ie in de kerk.  
 
 
 
Coverfoto: Kinderen tonen hun schilderij van Jezus. Op 4 maart ging Pete Pronk met de kin-
deren naar het klooster der Dominicanen in Huissen. Ze kwamen om te schilderen, om precies 
te zijn: om hun beeld van Jezus op doek te schilderen. Kunstenares Gitta Nieuwenburg heeft 
hen begeleid. Lees meer op pagina 12.  
 

 

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’en: 
KidS nr. 317 verschijnt op zondag 7 mei. (kopijdatum woensdag 26 april 2017) 
KidS nr. 318 verschijnt op zondag 2 juli. (kopijdatum woensdag 21 juni 2017)  
(deadline onder voorbehoud) 
 
 
 

  Van de redactie Henriette Sanders 

 
 
 
 Kopij- en verschijningsdata Kerk in de Stad 

 



 
4 

 

 

Behalve dit gemeenteblad Kerk in de Stad verschijnt wekelijks het Kg-krantje, op zon-
dagmorgen ingevouwen in de liturgie, waarin mededelingen/berichten kunnen worden 
opgenomen. Kopij hiervoor kan worden ingeleverd tot vrijdagavond 22.00 uur bij  Joost 
Koedijk (tel. 020 610 88 85) of per e-mail via: krantje@keizersgrachtkerk.nl 
Eventueel kan ook een enkele mededeling mondeling gedaan worden, tijdens het   in-
termezzo in de dienst. Ook deze mededelingen moeten vooraf worden ingeleverd, tele-
fonisch of (tot zondagmorgen 10.15 uur) schriftelijk, bij degene die de mededelingen 
zal doen.  

 

Datum          Thema                                                   Uitleg  
 

13-4-2017 Witte donderdag (aanvang 19.30 uur) Gerhard Scholte 

14-4-2017 Goede vrijdag (aanvang 20.00 uur) Gerhard Scholte 

15-4-2017 Stille zaterdag (aanvang 21.00 uur) Gerhard Scholte 

16-4-2017 Pasen (met orkest!) Robert Jan Nijland 

23-4-2017 Hoeveel regels heeft vrijheid nodig? Ferdinand Borger 

30-4-2017 Hoeveel regels heeft vrijheid nodig? Paula de Jong 

7-5-2017 Hoeveel regels heeft vrijheid nodig? Gerhard Scholte 

14-5-2017 Op vleugels van muziek 2/3 Pete Pronk 
 

 

• Predikant:  
 Gerhard Scholte, mob. 06-40486034, e-mail: gscholte@dds.nl 

-  werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag 

-  telefonisch spreekuur: maandag- en woensdagochtend, 9.00-10.30 uur. 
 
  

 Inleveren zondagse mededelingen  

 
 Kerkdiensten in de komende periode 

 
Bereikbaarheid pastoraal team 
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Ik schrijf deze Kroniek twee weken voor de nieuwe KidS uitkomt (met Pasen)  
 
Doop van Yannick en Bendoe 
In de dienst van Palmpasen, 9 april, 
zullen twee kinderen worden gedoopt: 
Bendoe Coen Anton, zoon van Wiete 
van der Putten en Myrthe van Winzum, 
en broer van Carolijn. En ook Yannick 
Teun Wout, zoon van Menke Baller en 
Sem van de Pol. 
Omdat Sem, de vader van Yannick bij 
de Ekklesia hoort en Menke bij ons, 
hebben we al in vroegtijdig stadium 
besloten samen met de Ekklesia een 
gezamenlijke dienst te houden, waarin 
Geeske Hoving van de Ekklesia de toe-
spraak zou houden en ikzelf de doop 
zou verrichten. We zijn drie keer sa-
men met de ouders en de voorgangers 
bij elkaar geweest en zien — op dit 
moment een week van tevoren! — uit 
naar een hele vrolijke dienst (thema 
‘Over Water’) die in het kader van de 
40-dagenserie (Jezus in de Kunst) staat.  
 

Belijdenis 
Op de Paasmorgen, zondag 16 april, 
wil Hester Krommendijk, in een speci-
aal ‘Waarom ik hier sta’ van haar ge-
loof spreken. Ze neemt een gedicht van 
Leo Tolstoi als leidraad. Daarin speelt 
Gods liefde en onze naastenliefde een 
fundamentele rol. ‘Als je je geloof niet 
in praktijk brengt stelt het christen zijn 
niets voor’, is haar conclusie.  We zul-
len Hester na haar geloofsverwoording 
de handen opleggen en zegenen, ‘dat 
zij zal groeien in liefde’.  
 
Meivakantie 
Van 28 april tot 6 mei laat ik het ker-
kenwerk even voor wat het is en geniet 
van een week vakantie. Als achter-
wacht voor hoogstnodige pastorale za-
ken heb ik collega Jessa van der Vaart 
gevraagd van de Oude Kerk. Onze kos-
ter en het Moderamen kunnen u des-
gewenst doorverwijzen.  

 
 
Vrijheid tot zelfbehoud?  Gerhard Scholte 

 
Zondag 26 maart hield ik bij het De-
tentiecentrum van Schiphol een hage-
preek over vrijheid.  
We liepen vervolgens met ruim zestig 
mensen rondom het uitgebreide justiti-
eel-penetentiair centrum heen, en ble-
ven hier en daar staan om te zingen, 
informatie te delen en vooral om te 
zwaaien naar de mensen achter de ge-
vangenisramen die al terugzwaaiend 
met ons verbonden waren. Mijn woor-
den waren geïnspireerd door Paulus’ 

woorden over vrijheid: ‘Jullie zijn ge-
roepen om vrij te zijn. Alleen niet de 
vrijheid tot uitvalsbasis voor zelfbe-
houd. Maar weest elkaar dienstbaar 
door liefde’ (Galaten 5). Een prachtige 
invulling van het Paasevangelie vind ik 
— ik bedoel zowel de lezing als ook 
onze Schipholwake!  
 
(Z.o.z!) 
 
 

  Kleine Kroniek  Gerhard Scholte 
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Beste mensen, 
 
Eerst iets over William, een man zon-
der papieren. William is al ruim 22 jaar 
in ons land. Maar heeft geen recht hier 
te zijn en hij kan niet terug naar zijn 
land van herkomst. Hij leidt dus een 
schaduwbestaan. Hij vluchtte als 18-
jarige uit het grensgebied van Liberia 
en Sierra Leone. Maar kreeg ook na 
herhaald verzoek geen verblijfsvergun-
ning, omdat hij niet kon aantonen wat 
zijn land van origine was. Hij hoort 
dus nergens bij en is daarom in feite 
staatloos. Geef hem dan 'buiten-
schuld'! Maar nee, 'dat ligt heel inge-
wikkeld'. Van die 22 jaar in ons land, 
heeft William bij elkaar opgeteld ruim 
8 jaar in detentiecentra doorgebracht. 
Ruim 8 jaar, u hoort het goed. Als je 
als ongedocumenteerde wordt aange-
houden, kom je voor een aantal maan-
den terecht in een detentiecentrum. Ze 
proberen je dan uit te zetten naar je 
land van herkomst, maar ja dat was in 
zijn geval dus niet te doen. Je wordt 
weer op straat gezet. Tot je tegen de 
lamp loopt van een volgende politie-
controle. En dan zit je opnieuw een 
flink aantal maanden. Enzovoort. 
Alles bij elkaar opgeteld, heeft William 
dus ruim 8 jaar van de 22 jaar hier in 
ons land ONSCHULDIG in DETENTIE 
gezeten. 
 
Mede dankzij William en anderen als 
hij, voelde ik me ooit geroepen om pal 
te staan voor de vrijheid! De vrijheid 
om te kunnen kiezen waar je woont, 
om te kunnen werken zonder restric-
ties, om naar school te gaan, om hoe 
ook je leven in te richten. Tja, vrij-
heid... 
Spreken over vrijheid is altijd aantrek-

kelijk. Je maakt er jezelf populair mee. 
De afgelopen verkiezingstijd zelfs ra-
zend populair. Volkspartij voor Vrij-
heid en Democratie. Partij voor de 
Vrijheid. Vrijheid is een van de grote 
woorden uit de zo graag geknuffelde 
‘Joods Christelijke traditie’! Zegt men. 
Geef mij toch maar liever de spot van 
de apostel Paulus: Galaten 5:13, ‘Jullie 
zijn tot vrijheid geroepen, vrienden. 
Alleen niet de vrijheid als uitvalsbasis 
voor zelfbehoud.’ 
Dat soort vrijheid, zegt hij, is ‘uitvals-
basis voor ons zelfbehoud’. Behoud 
van eigen hachje, van eigen land, be-
houd van eigen volk, behoud van iden-
titeit. Bedenkelijke behoudzucht... 
Daar pal tegenover klinkt iets  heel an-
ders: 'Wie zichzelf wil behouden, zal 
zichzelf verliezen.' Wie zei dat ook 
alweer?! 
 
Om te weten wat werkelijke vrijheid is, 
moet je in elk geval één verhaal uit de 
Joodse en ook uit de christelijke traditie 
lezen: het verhaal van de Exodus. De 
bevrijding van een heel slavenvolk uit 
het angstland van de verdrukking. 
Daarom wilde ik dat verhaal nu ook in 
herinnering roepen. Want ook als je 
later in Paulus' brief aan de Galaten 
dat citaat hoort over vrijheid, dan moet 
je weten dat dit een hyperlink is die je 
bij dat verhaal laat uitkomen: bij Exo-
dus dus! We lazen kort iets uit het be-
gin van dat verhaal: ‘Ik heb gezien de 
ellende van mijn volk. Ik heb hun 
jammerklachten gehoord. Ik heb hun 
lijden leren kennen. Daarom ben ik 
afgedaald. (-) Ga dan, ik stuur jou nu 
naar de farao.’ (Ex.3:7, 10)  
De onbekende God van Israel introdu-
ceert zichzelf dus zo: 
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1. Ik heb gezien, ja gezien de ellende 
van mijn volk in Egypte. 
2. Ik heb hun jammerklachten ge-
hoord. 
3. Ja, ik heb hun lijden leren kennen. 
4. Daarom ben ik afgedaald om hen te 
bevrijden... 
Prachtig: Vier werkwoorden: Ik heb 
gezien, ik heb gehoord, ik heb leren 
kennen. Daarom ben ik afgedaald... 
'Okee God, kom maar op met die be-
vrijding van U!' Maar niks hoor: die 
onbekende God zegt tegen een klein 
en onooglijk mannetje, met de naam 
Mozes: 'Ga dan, ik stuur jou naar die 
wrede tiran en 
zijn regime.' 
Hallo God, zou 
ons antwoord 
zijn, hallo, doe 
het zelf! 
Vele gelovigen 
bidden dage-
lijks tot u om 
die bevrij-
ding!  En...dat 
vinden eigenlijk 
ook de atheis-
ten: 
 'Als God bestaat, dan moet hij toch 
kunnen bevrijden!?' 
 
Maar nee, niet volgens Exodus!  De 
god van de exodus is er een die-op-
ons-mensen-aandringt, bij-ons-
insisteert: Ik stuur jou! Ik stuur jullie! 
Jullie moeten mijn vier werkwoorden 
zelf gaan spellen, jullie zullen mijn 
diepste verlangens moeten gaan le-
ven. Dus alsjeblieft: Doe net als ik in 4 
werkwoorden doe:  
ZIE de ellende van onderdrukte men-
sen, ja zoom erop in. 
En HOOR hun jammerklachten! 

En LEER eens hun lijden KENNEN. 
En DAAL AF uit jullie veilige en warme 
huizen. Uit jullie vrijheidsideaaltjes en 
uit jullie veilige wijken. En uit jullie 
veilige identiteits-bubble: En bevrijdt! 
 
Dat gaan we vanmiddag symbolisch 
doen:  
We gaan kijken, goed kijken, inzoo-
men op wat hier achter die hoge,  
brede en grijze muren van dit gebouw 
gebeurt. 
We gaan luisteren naar hun geroep en 
jammerklachten en hun aanklacht!  
We gaan hun lijden leren kennen. 

En we gaan de 
overheid erop 
aanspreken dat 
dit niet kan. 
Niet mag. Niet 
hoort! 
Dat dit indruist 
tegen de VRIJ-
HEID. 
Indruist tegen 
deze hoofd-
waarde van de 
Joodse traditie 
en ook van de 

Christelijke traditie en ook van de hu-
manistische. 
We zijn geroepen tot vrijheid en dus 
om ruimte te bieden aan de vele Willi-
ams, die vandaag nog steeds achter 
deze grijze gevangenismuren zitten 
opgesloten. Onschuldig! 
Sta op, laten we gaan! 
 
(De lezing vooraf uit Exodus 3 en Gala-
ten 5 werd gedaan door pastor Juut 
Meijer van de Dominicus) 
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Dit keer een bijdrage uit de Wijkraad 
en Moderamen in mededelingensfeer: 
de onderwerpen die de aandacht van 
Wijkraad en Moderamen in de afgelo-
pen weken hebben getrokken. 
 
Welkom nieuwe koster 
De selectiecommissie voor een nieuwe 
koster, Harry Visser, Reiny van Twillert 
en Albert Schalen, heeft voorspoedig 
de selectieprocedure kunnen afronden. 
Per 1 april 2017 is Henk-Jan Bustraan 
koster-beheerder van de Keizersgracht-
kerk. Henk-Jan is de afgelopen periode 
al een paar keer in de kerk geweest en 
is nu echt aan het werk. Hij stelt zicht 
verderop in deze Kerk in de Stad aan u 
voor. 
 
Afscheid koster Omar Aguilera 
Nog een goede maand zal Henk-Jan 
worden ingewerkt door Omar. En dan 
gaat Omar echt met welverdiend pen-
sioen. Natuurlijk nemen we in stijl af-
scheid van Omar die 30 jaar onze kos-
ter is geweest. Op zaterdag 29 april 
bent u van 15.00 uur tot en met 18.00 
uur van harte welkom op de afscheids-
receptie in de Tuinzaal. 
 
Adresboekje 
In februari is het adresboekje van ge-
meenteleden uitgedeeld en rondge-
zonden. In dit boekje staan de adressen 
van alle gemeenteleden die daar deze 
afgelopen zomer toestemming voor 
hebben gegeven. Met dit boekje kun-
nen de gemeenteleden van de Keizers-
grachtkerkgemeente ook in het door-
deweekse leven elkaar makkelijk vin-
den. 

Uitsluitend de in het boekje opgeno-
men personen hebben een exemplaar 
gekregen (1 per adres). Als u ontbreekt 
en in het volgende boekje ook opge-
nomen wilt worden dan kunt u dat 
doorgeven aan onze ledenadministra-
teur Rudolf van der Heide 
(kgk@rudolfvanderheide.nl). Enigszins 
afhankelijk van het aantal ontvangen 
wijzigingen wordt het volgende adres-
boekje in het najaar van 2018 ver-
wacht. 
We zijn erg blij dat het adresboekje er 
nu is en hiermee een initiatief vanuit 
het KG-netwerk hebben gerealiseerd. 
Er bleek nog een behoorlijk kwaliteits-
slag nodig te zijn om alle telefoon-
nummers goed leesbaar te krijgen. Ru-
dolf van der Heide heeft dat voor ons 
uitgevoerd. Rudolf, dank daarvoor! 
 
Selectie kerkelijk werker Aandachts-
pastoraat 
In oktober schreef ik hier al over ons 
voornemen om een kerkelijk werker 
voor 1 dag in de week te werven ten 
behoeve van Aandachtspastoraat aan 
ouderen. We hebben daarna even de 
tijd genomen om met het college kerk-
rentmeesters van de Protestantse Kerk 
Amsterdam (PKA) af te stemmen hoe 
we deze functionaris de komende twee 
jaar zouden betalen. 
Inmiddels zijn deze praktische zaken 
achter de rug en is een selectiecom-
missie van Juut Goede-Bruins Slot, 
Sietske van der Hoek en Ida Griffioen 
druk bezig een keuze te maken uit de 
sollicitanten. 
 
 
 

 Uit de Wijkraad en Moderamen                    Joost Koedijk 
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Nieuwe collectetellers 
Er is vrijwilligerswerk in onze gemeen-
te dat nauwelijks opvalt. Eén van die 
taken is het tellen van de Kerkelijk col-
lecten; een klus die al vele jaren gelijk 
ook voor de Nassaukerk wordt gedaan. 
De afgelopen jaren hebben Wim Bots 
en Kees Faber deze klus, met wat hulp 
van Omar, uitgevoerd. Het is fijn dat 
Marcel Hetsen en Marjo van den Haak 
dat van hen hebben overgenomen. 
Dank en veel succes! 
 
De Wijkraad heeft verder nog gespro-
ken over de voorgenomen kerkorde-

wijzigingen in het kader van het pro-
ject Kerk 2025. Met deze kerkordewij-
zigingen wordt het bestuur binnen de 
Protestantse Kerk Nederland aanzien-
lijk gewijzigd. Als u hier meer van wil 
weten kunt u contact opnemen met 
onze scriba Daan Schut. 
 
Als u wilt reageren op bovenstaande of 
andere vragen heeft over het werk van 
de Wijkraad en het Moderamen dan 
bent u van harte welkom om contact 
met mij op te nemen! Mijn gegevens 
staan achter in deze Kerk in de Stad.

 
 

Samen naar ‘The Passion’ kijken Albert Schalen 

 
Al een aantal jaren vindt op Witte 
Donderdag ‘The Passion’ plaats. Tij-
dens het live-evenement vertellen en 
spelen Nederlandse artiesten het ver-
haal van de laatste uren van Jezus, ge-
combineerd met bijpassende heden-
daagse liederen. 
In de Tuinzaal van de Keizersgracht-
kerk kan je samen met anderen naar de 
uitzending van dit evenement kijken. 

Het programma wordt op een groot 
scherm geprojecteerd en het geluid zal 
van goede kwaliteit zijn. Op 13 april 
vanaf 20.00 uur ben je welkom; de 
uitzending begint om 20.30 uur. Na 
afloop kun je nog even blijven om, al 
dan niet met een drankje, wat na te 
praten. Voor informatie over ‘The Pas-
sion”’ zie: http://www.eo.nl/thepassion 
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Zaterdag 29 april nemen we officieel 
afscheid van Omar Castro Aguilera. 
Alleen al die klinkende naam zullen 
we gaan missen, laat staan de ver-
trouwde figuur van onze koster die 
daarachter schuilging. Ik zal bij dat af-
scheid van ‘onze Omar’ niet aanwezig 
kunnen zijn in verband met de meiva-
kantie. Maar ik heb Omar bij twee eer-
dere gelegenheden toegesproken: Bij 
zijn vijfigste, en rond zijn zestigste, 
toen we ook zijn 25-jarig jubileum 
hebben gevierd.  
Enkele citaten uit die toespraken vol-
staan wellicht ook nu nog om de 
waarde van Omar in herinnering te 
brengen. Het eerste citaat was bij 
Omars vijftigste verjaar-
dag.  
‘Beste Omar (-) dat zo-
veel mensen heel van-
zelfsprekend hebben 
bijgedragen aan dit ca-
deau is tekenend voor 
de manier waarop men-
sen naar je kijken: Als ‘een STUK...’ Ik 
teken dat geregeld op uit verschillende 
monden (m/v), met een soms vertwij-
felde pathetiek! En ja, ze hebben voor 
een deel helemaal gelijk: je bent echt 
een man uit  één stuk...op wie we kun-
nen bouwen!  Al verzuchtte je zelf wel 
eens “Verlengstuk zullen ze bedoelen!” 
als mensen weer heel vanzelfsprekend 
de boel de boel lieten, onder het mom 
“daar hebben we de koster voor.” Nee, 
Omar even serieus, dit kado maakt 
duidelijk, dat veel mensen in onze ge-
meente je aanwezigheid in ons midden 
ten zeerste waarderen en je bijna als 
een stuk familie beschouwen, en dat 

niet alleen door de STUK-familie  van 
de Steungroep Kosterij!’ (vrijdag 22 ja-
nuari 2000) 
Het cadeau dat Omar die avond van 
onze gemeente kreeg was blijkens die-
zelfde toespraak heel bijzonder:  
‘Omar je verjaarswensen leken op het 
eerste gehoor heel bescheiden. Je wil-
de graag een kwartje!?  Ja, maar wel 
een heel bijzonder kwartje: Eentje van 
het jaar 1943. Ik heb begrepen dat dit 
je hele verzameling kwartjes uit 1900 
compleet zou maken. Een behoorlijk 
dúúr kwartje dus. Maar we hebben het 
gevonden. Moge het voor jou een ge-
lukskwartje zijn! En mocht je het eens 
verliezen, keer het hele huis dan met 

bezemen als ... een kos-
ter!’ 
 
Op 13 april 2012 vier-
den we Omars 25 jarig 
jubileum. Ook toen 
mocht ik onze koster 
toespreken. Na afloop 

hebben we nog samen zitten grappen 
om een anekdote die ik had verteld: 
Hoe iemand bij binnenkomst voor een 
belangrijke bijeenkomst in de kerk, ons 
samen had zien staan bij de ingang — ik 
in mijn doordeweekse kloffie en Omar 
in driedeling blauw met stropdas — en 
volstrekt automatisch aan mij voorbij 
en op Omar toe liep met de woorden 
‘U bent vast de predikant!’ 
Ach ja, ik kan niet op tegen het in-
drukwekkende postuur van deze kos-
ter. 
Het is onvoorstelbaar dat we hem niet 
meer (zon-)dagelijks in ons gebouw 
zullen aantreffen. Wat heeft hij veel 

  Afscheid van Omar Gerhard Scholte 

  

 
Ach ja, ik kan niet op 
tegen het indrukwek-

kende postuur van  
deze koster. 
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voor ons betekend. Allereerst voor ons 
als gemeenschap: voor velen is Omar 
een vriend voor het leven geworden! 
Maar ook voor ons gebouw en de ver-
huur ervan!  Omar, vanaf deze plek 
bedank ik je heel hartelijk voor alles 
wat je hebt gedaan en betekend voor 
de Keizersgrachtkerk. En ik wens je alle 
goeds en zegen toe voor de tijd van je 
welverdiende pensioen.  
 
Henk-Jan Bustraan  
Op deze plek past ook een ‘warm wel-
kom’ aan onze nieuwe koster, Henk- 

Jan Bustraan. Henk-Jan, ik ben nooit 
vergeten wat Bernard Rootmensen aan 
mij schreef bij mijn binnenkomst in de 
Keizersgrachtkerk. ‘Het zullen opnieuw 
tropenjaren voor je worden, Gerhard!’  
Hij doelde natuurlijk op de hectische 
gang van zaken in onze met eigenzin-
nige mensen en wensen rijk gevulde 
gemeente. Ter geruststelling, Henk-Jan: 
Ik heb het inmiddels 20 jaar volgehou-
den. Ik wens jou minstens evenveel 
jaren toe. Goeds en zegen gewenst!

 

 
Mijn naam is Henk-Jan 
Bustraan, 52 jaar en ik 
woon sinds 2003 in Am-
sterdam-Oost. Heb ja-
renlang met veel vol-
doening voor het Rode 
Kruis gewerkt, in bin-
nen- en buitenland, als 
project-coördinator maar 
was op een gegeven 
moment toe aan ‘iets 
anders’. De afgelopen 
vijf jaar werd de Protes-
tantse Kerk steeds be-
langrijker voor me. In Bergen (NH), 
waar ik geboren ben en waar mijn va-
der woont, ging ik steeds vaker mee 
met mijn vader naar de diensten op 
zondag en ik haalde daar veel inspira-
tie en motivatie uit voor de rest van de 
week. Het huis van God is overal, 
maar bij uitstek in een Kerk natuurlijk 

en het leek me een zeer 
inspirerende plek om te 
werken. Eind vorig jaar 
zag ik de vacature van de 
Keizersgrachtkerk en de 
functieomschrijving sprak 
mij enorm aan. Voordat ik 
ging solliciteren heb ik 
een aantal diensten bijge-
woond en heb ik kennis 
gemaakt met Omar en met 
enkele Steungroep Kosterij 
(StuK) leden. Ik voelde me 
direct thuis in deze bij-

zondere gemeente. Iedereen is welkom 
hier, dat stralen jullie uit. De activitei-
ten in de Kerkzaal (en in de andere za-
len) zijn zeer divers en spreken een 
grote groep mensen aan en dat bevalt 
mij enorm. Ik wil me daar graag voor 
inzetten. Gastvrij en zichtbaar. Als eer-
ste aanwezig zijn en na afloop de boel 

  Nieuwe koster stelt zich voor 
 

Henk-Jan Bustraan 
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weer opruimen... en ook klussen, rege-
len van afspraken, inkoop, lekkere hap-
jes maken, afwassen, stroomstoringen 
verhelpen, administratie en nog veel 
meer. Echter..... de koster doet dat niet 
alleen! StuK-leden leveren een gewel-
dige bijdrage en halen er veel voldoe-
ning uit. Zonder de StuK-leden kunnen 

we geen activiteiten organiseren. Van-
daar een oproep aan een ieder die 
overweegt om StuK lid te worden: 
meld je aan (binnenkort ook online) bij 
een van de activiteiten. Ik kijk uit naar 
een prettige en inspirerende samen-
werking met jullie. Groet! Henk-Jan. 

 

Het is zaterdag 4 maart 2017. Een ze-
vental kinderen van de Keizersgracht-
kerkgemeente uit Amsterdam betreden 
enigszins schuchter het klooster der 
Dominicanen te Huissen. Ze komen 
schilderen, om precies te zijn: om hun 
beeld van Jezus op doek te schilderen. 
Gitta Nieuwenburg, kunstenares, zal 
hen er bij begeleiden.  
Vanaf het begin is er een klik. Als eer-
ste wordt er begonnen aan een groot 
gezamenlijk doek, gaandeweg krijgt 
het diverse titels: ‘Jesus in the House’, 
‘Hiep Hiep Hoera Jezus’ en ‘The ma-
king of Jesus’. Opvallende details: de 
gouden Wi-Fi verbinding boven het 
hoofd van Jezus, de witte helikopter 
die de engel draagt, de limousine en de 
lijst in de lijst ‘The Party Room’. 
Na de lunch in de Refter laat ik ze het 
klooster zien, o.a. de was en strijkruim-
te waar de lange witte pijen van de 
broeders hangen. Ook maken we ken-
nis met broeder Paul, die zichtbaar 
verheugd is met deze kinderschare, en 
kijken we in de keuken waar een aan-
tal broeders de afwas doen. Gelukkig 
vinden de kinderen het niet meer dan 
logisch dat ik daar als ‘halfbroeder’ niet 
aan mee hoef te doen. 

Ook betreden we de kapel waar de 
kinderen een voor een in stilte een 
lichtje aansteken bij de moeder van 
Jezus. 
’s Middags maakt ieder een eigen ‘por-
tret’; sommigen kiezen voor een eigen-
tijds personage, anderen schilderen 
abstract. Het raakt me hoe geconcen-
treerd ze bezig zijn. Gedreven, be-
zield, passievol en met humor. Ze 
schilderen zichzelf met Jezus binnen-
stebuiten.  
De werktitels (in mijn woorden) en 
kunstenaars in willekeurige volgorde: 

1. Jezus met baard, tanden en vleu-
gels (“anders zou hij uit de he-
mel vallen”), Ytzen van der Leij; 

2. Jezus met ruiten bloes en stop-
pelbaard (“anders lijkt hij op een 
zij”), zwevend ‘als een soort van 
in de lucht’, Teunis Pieters; 

3. Boom met ronde weg (“je weet 
niet waar de weg heen gaat”), 
Marius Vermeylen 

4. Jezus met vlammende vleugels, 
zonnebril en stropdas (hé, Go-
zer!), Jonas Spoelstra; 

5. Boom met pad naar de hemel, 
Heaven Yohannes; 

  Zeven kinderen schilderen Jezus Pete Pronk 
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6. Veelkleurige handen en de weg 
waar iedereen op mag lopen, 
Fransje Braafheid; 

7. Het pad naar hij die de Jezus 
heette, Lotte de Jonker; 

8. Jezus als spiegel, Guido de Bruin 
(begeleider); 

9. Bomen, het pad naar de vreugde, 
Gerton Pieters (begeleider).  

 
Zondag 19 maart vervulden de 

schilderijen een belangrijke rol tijdens 

de kerkdienst in Amsterdam. Ik hoop 
dat de doeken daarna nog een tijdje 
blijven hangen, ook voor hen die niet 

bij deze dienst aanwezig konden zijn. 
Om tot inspiratie te zijn. Om te zien 
met de ogen van een kind. Om de 
kracht van de verbeelding. Om te 
glimlachen en te weten…. Jezus valt 
niet te ‘begrijpen’ zonder kinderen. 
 
(Foto’s gemaakt door Gitta Nieuwenburg)
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In de Keizersgrachtkerk, een Huis van 
Verzet, is op Bevrijdingsdag iedereen 
welkom om mee te eten. Zo zijn we in 
vrijheid verbonden met elkaar, met de 
stad, met onze verhalen en staan we 
samen stil bij het oorlogsverleden. 
In de voormalige kosterswoning van de 
Keizersgrachtkerk, nu de Tuinzaal, 
staan we stil bij verhalen uit de Twee-
de Wereldoorlog. Een van die verhalen 
gaat over de koster en de dominee van 
de kerk die door de vijand zijn gefusil-
leerd. 
In deze verhalen zoeken we verbinding 
met elkaar. Hoe kunnen we met ver-
schillende achtergronden in vrijheid 
samen leven? Voor ons is gezellig sa-
men eten een begin. De Keizersgracht-
kerk is daarbij een prima uitvallocatie 
voor het Bevrijdingsdagconcert. Na de 
maaltijd kan ook worden deelgenomen 
aan een korte rondleiding door het 
rijksmonument Keizersgrachtkerk. 

Om 18:00 uur wordt er een eenvoudi-
ge driegangenmaaltijd geserveerd. 
Vanaf 17.30 uur zijn de zaal en bar 
geopend. 
 
Entree: 5 euro.  
Er is plek voor 100 personen. 
 
Reserveren en meer informatie: via 
vrijheidsmaaltijd@keizersgrachtkerk.nl 
 
Dieet: Er wordt (ook) vegetarisch ge-
kookt. We houden graag rekening met 
vooraf aangegeven dieetwensen. 
 
Deze Vrijheidsmaaltijd wordt voor de 
vierde keer in de Keizergrachtkerk ge-
organiseerd in samenwerking met het 
Amsterdams 4 en 5 mei comité. Meer 
informatie op hun website 
www.4en5meiamsterdam.nl.

 

Bijzondere 5-meivoorstelling Guido de Bruin 

  

Voorafgaand aan de Vrijheidsmaaltijd 
op 5 mei in de Keizersgrachtkerk speelt 
verhalenverteller Guido de Bruin de 
solovoorstelling Zelfs hier vind je nog 
een paar rechtvaardigen. Het is een 
aangrijpend verhaal over vuile handen, 
zuiverheid en moed in Westerbork, 
gebaseerd op de novelle De nacht der 
Girondijnen van Jacques Presser. Met 
een bijzondere rol voor een Bijbeltje… 
 

In 1943 meldt de Joodse leraar Jacques 
Suasso Henriques zich bij de Joodse 
Ordedienst in kamp Westerbork. Deze 
gehate 'Joodse SS' moest in opdracht 
van de Duitse bezetter de orde in het 
kamp handhaven. Haar meest gruwe-
lijke taak was het organiseren van het 
wekelijkse transport naar Auschwitz en 
Sobibor. Op deze manier hoopt Suasso 
het vege lijf te redden. De ontmoeting 
met de zachtmoedige 'rebbe' Jeremia 
Hirsch in barak 52 brengt een omme-

  Vrijheidsmaaltijd in Verbinding Joost Koedijk 
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keer in hem teweeg. Die noopt hem 
uiteindelijk een daad te stellen die zijn 
lot zal bepalen. Het Bijbeltje van de 
‘rebbe’ speelt daarin een bijzondere 
rol. 
 
De regie is in handen van Ferdinand 
Borger. 
 
Toegang 7,50 euro, aan de zaal te be-
talen. Indien u ook mee wil doen aan 
de Vrijheidsmaaltijd in de Tuinzaal van 

de kerk (om 18 uur) betaalt u voor bei-
de activiteiten samen 10 euro. Voor de 
Vrijheidsmaaltijd dient u zich 
 op te geven  
via  
vrijheidsmaaltijd@keizersgrachtkerk.nl. 
De voorstelling duurt ongeveer een 
uur. De zaal gaat om 15:30 uur open. 
 
Meer informatie op  
www.keizersgrachtkerk.nl/5mei2017.	 

 

 
 
 
 
Wie versterkt de koffieploeg? Frederiek Pilon 

  

Na de dienst staat er altijd koffie, thee 
en sap voor je klaar. Hoe gaat dat in 
zijn werk? De koffiezetters sluipen vlak 
voor de mededelingen in de dienst 
naar beneden en zetten alles klaar. Zij 
zorgen dat de kannen met koffie en 
thee gevuld zijn en kunnen je dan 
meteen ervan voorzien. Na afloop 
wordt de afwasmachine flink aan het 
werk gezet en de kasten weer gevuld 
met schone kopjes en schoteltjes. 
Alleen…………moeten er wel vol-
doende koffiezetters en -schenkers zijn. 

Ook onder de koffiezetters tekent het 
leven zich af waardoor sommigen deze 
taak niet goed meer of tijdelijk niet 
kunnen doen.  
Ben je ook zo verknocht aan je koffie 
of thee na de dienst? En wil jij je een 
keer in de acht weken (of vaker, afhan-
kelijk van het aantal medewerkers) 
hiervoor inzetten, dan kan je je melden 
bij ons of bij Nellie Boerman. Zij 
maakt al jaren met zorg het rooster. 
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Op zondagavond 14 mei om 19.30 
vindt het jaarlijkse benefietconcert 
plaats ten behoeve van het Stoelenpro-
ject. Het concert wordt verzorgd door 
het Centraal Kamerkoor o.l.v. Leonard 
van Goudoever m.m.v. het 
DuoVanCampVanDelft & Vocaal 
Kwartet Camerata. Zij brengen een wel 
zeer actueel programma ten gehore, 
dat tegelijkertijd van alle tijden is.  
 
Een greep uit de te beluisteren 
composities: 
De prijswinnende animatiefilm Father 
and Daughter van Michael Dudok de 
Wit, live begeleid op cello en piano;  
Innocent Summer Clouds, een 
compositie van Leonard van 
Goudoever n.a.v. de ramp met de 
MH17; 
See the Wretched Strangers dat Lucas 
Wiegerink componeerde op basis van 
een toneelstuk van een aantal schrij-
vers (waaronder Shakespeare) over de 
protesten in Londen in de 16e eeuw 
tegen de komst van vluchtelingen, die 
toen, net als de bootvluchtelingen van 
nu, door veel mensen als bedreiging 
werden gezien i.p.v. als mensen in 
nood. 
 
Het Centraal Kamerkoor is sinds de 
laatste decennia van de vorige eeuw 
actief met uitvoeringen van vooral 
twintigste-eeuwse muziek. Het project-
koor verleende opdrachten aan heden-
daagse componisten en werkte samen 
met o.a. het Ricciotti Ensemble en het 
Aurelia Saxofoonkwartet. Het koor rea-
liseerde een aantal bijzondere muziek-

theatervoorstellingen, waaronder ‘De 
Perzen van Aischylos’, ‘Under Milk 
Wood’ van Dylan Thomas en ‘Groen 
Lawaai’ met bewegingstheater BEWTH. 
 
Leonard van Goudoever werkt en 
werkte als dirigent, componist en ar-
rangeur met een keur aan gezelschap-
pen, met name op het gebied van Mu-
ziektheater, maar ook met film, dans, 
koor en orkest. Hij was o.a. dirigent 
van het Max Tak orkest en het Ricciotti 
ensemble. 
 
Het Duo VanCampvanDelft is klassiek 
opgeleid, maar is diverse muziekstijlen 
meester. Saartje Van Camp is celliste 
van de groep Spinvis, die in 2006 de 
Nederlandse popprijs won. Ook maak-
te en speelde zij onlangs de kinder-
voorstelling Walla Kristalla. Sebastiaan 
van Delft is organist van ‘Windstreken’, 
een trio dat Indiase-, klassieke- en 
jazzmuziek met elkaar verenigt. Ook 
was hij twaalf jaar lang de vaste pianist 
van bandoneonist Carel Kraayenhof 
  
De toegang is gratis, maar na afloop 
wordt u gevraagd een bijdrage te geven 
voor het Stoelenproject. Dit project is 
opgezet om warme maaltijden te 
verzorgen in de nachtopvang voor dak- 
en thuislozen. Leden van de 
Keizersgrachtkerk behoren tot de vaste 
groep mensen die met enige regelmaat 
deze maaltijden verzorgt. 
 
Tijd: zondagavond 14 mei, 19.30 
Plaats: Keizersgracht(kerk) 566  
www.keizersgrachtkerk.nl 

 

 Benefietconcert in de Keizersgrachtkerk 
 

Aja Leeman 
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Soms ontgaat de lezer een tekstje. Dat 
bleek onlangs toen ik iemand vroeg of 
die belangstelling had voor onze activi-
teiten. ‘Nou, nee hoor, want ook al ben 
ik 66, aan die activiteiten van de Seni-
orenbezoekgroep heb ik nog geen be-
hoefte.’ 
Als reactie vertelde ik dat de naam van 
die groep was gewijzigd in Contact-
kring. Ook jongeren en mensen uit an-
dere protestantse kerken in Amsterdam 
nemen tegenwoordig deel aan georga-
niseerde activiteiten. Het doel ‘ont-

moeting’ blijft bestaan, maar de doel-
groep is uitgebreid. 
In onze laatst gehouden vergadering 
namen we het besluit de nieuwsbrief, 
die altijd in het voorjaar verscheen, 
niet meer te sturen. Meer mensen krij-
gen tegenwoordig een verjaardags-
kaart.  
Wat kunt u van onze Contactkring vóór 
de maand september verwachten? 
De komende maanden organiseren wij 
vijf zomermorgens met een vast pro-
grammaonderdeel bevatten. 

 
De data zijn: 
27 juni, 11 en 25 juli, 8 en 29 augustus 
Plaats: de Tuinzaal van de kerk.  
Inloop: 10.30 uur, start programma 10.30 uur.  
 
De onderwerpen: Kinesiologie, Zelfwerkzaamheid met letters, Reisindrukken van 
de Soemba eilanden en Sulawesi, de film Moonlight en Perspectief voor kwetsba-
ren.  
 
Excursie 1 juni naar Cultuurcentrum Kranenburgh 
 
Op 1 juni gaan we het cultuurcentrum 
Kranenburgh bezoeken in Bergen 
Noord- Holland. De rijke collectie be-
staat uit moderne kunst. Na de koffie 
nemen we deel aan een rondleiding 
door het museum. Na afloop gebruiken 
we er de lunch. 

Via brief die we u in mei sturen, kunt u 
zich opgeven en vermelden of u di-
eetwensen heeft. Voor vervoer doen 
we weer een beroep op gemeentele-
den.

 
De Contactkring bestaat uit: Nellie Bal, Saarke Wondergem, Janneke Hartland, 
Dineke Klijnsmit, Agnes Vlaanderen en Julia Pelupessy. 
 
 
 
 
 

 Nieuws uit de Contactkring 
 

Dineke Klijnsmit 
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Verantwoording Restauratie Keizersgrachtkerk Jan van Duijn 

 
 
Op 8 februari 2017 heeft de Provincie 
Noord-Holland ons laten weten dat de 
door ons ingediende verantwoording is 
goedgekeurd. Enkele dagen later heb-
ben zij hun subsidie bijdrage van  

€ 31.165,-  ook daadwerkelijk uitge-
keerd. Daarmee zijn de renovaties van 
het dak en de voorzijde van de KGK 
definitief afgerond.  
 
In de realisatie fase zijn de volgende 
onderdelen hersteld en van onderhoud 
voorzien:  

• Houtrot aangepakt. Dit viel te-
gen, er was meer houtrot dan 
verwacht; 

• Pleisterwerk werd hersteld en ge-
schilderd; 

• Al het houtwerk, de ijzerwerken 
en de gevel werden gerepareerd 
en geschilderd;  

• Nieuwe baanvormige dakbedek-
kingen aangebracht op de licht-
beuken; 

• In de bebording is ook het nodi-
ge houtrot aangetroffen; 

• Zinken goten werden hersteld.  

• Ventilatievoorziening van de 
kapzolder is verbeterd. 

Daarnaast zijn er zonnepanelen ge-
plaatst, is er binnen schilderwerk ver-
richt en is een aantal kleine reparaties 
uitgevoerd. 
 
De totale kosten van alle projectactivi-

teiten bedroegen € 135.498,-.  

(Begroot was € 150.000,-) 
 

Wij ontvingen tot op heden: 

€ 31.165,-   ontvangen op 10-02-17 
van Provincie Noord-Holland; 

€ 13.500,-   ontvangen op 10-06-16 
van Insinger Stichting (90% van toe-
zegging ad. 15K);   

€ 15.000,-   ontvangen op 08-06-16 
van Bijstand restauratiekosten; 

€ 13.500,-   ontvangen op 09-06-16 
van Maatschappij van Welstand 90% 
van toezegging ad. 15K). 
 
Het resterende deel van de bijdragen 
van de Maatschappij van Welstand en 
van de Insigner Stichting zijn inmiddels 
ook opgevraagd en kunnen wij bin-
nenkort tegemoet zien. 
 
Praktisch betekent dit dat er totaal aan 
externe bijdragen/subsidies een bedrag 

van € 76.165,- is ontvangen, ruim de 
helft (56%) van deze renovatiekosten. 
Het resterende bedrag komt ten laste 
van het Groot Onderhoudsfonds van 
de Keizersgrachtkerk en uit de op-
brengst van de zonnepanelenactie.  
 
Dank aan alle gulle gevers van deze 
actie; de meedenkers van de Beheer-
groep Keizersgrachtkerk; Alex Spekking 
van Bouwadvies Groot Holland (die de 
directievoering en controle heeft ge-
daan onder mijn leiding als voorzitter 
van het Bouwoverleg) en last but not 
least aannemersbedrijf Jos Dijkers en 
c.s. uit Kockengen, die uitstekend werk 
hebben geleverd en steeds weer flexi-
bel op onze vragen inspeelden. 
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Dit is mijn vierde en laatste renovatie 
van de Keizersgrachtkerk en haar orgel 
vanaf 2002 geweest. Ik kijk er met ple-
zier en dankbaarheid op terug. Het ge-

bouw staat er weer goed onderhouden 
bij, is toekomstbestendig en verder 
verduurzaamd.  

 
 
 
Kerkbalans en belasting Frits van den 

Boomgaard 

 
Van mijn vader leerde ik als jongen op 
de lagere school — dus lang geleden - 
dat wanneer je van een club lid wordt, 
je contributie moet betalen. De verge-
lijking met onze Keizersgrachtkerk als 
club is misschien een beetje raar. Maar 
ook deze heeft ‘contributie’ nodig, 
noem het Kerkbalans. Het aardige is 
dat de Belastingdienst daar ons als le-
den mee kan helpen. De ‘contributie’, 
noem het ‘gift aan een goed doel’ is 
aftrekbaar van de belasting. Want de 
kerk is een ANBI (Algemene Nut Beo-
gende Instelling), zoals bijvoorbeeld 
ook het Rode Kruis dat is. Als je een 
financiële bijdrage in het kader van 
Kerkbalans geeft dan kan je dat bedrag 
in mindering brengen op je te betalen 
bedrag aan belasting. Maar niet het he-
le bedrag.  
Dat laatste kan wel als je je verplicht 
om minimaal 5 jaar achtereen hetzelf-

de bedrag aan de Keizersgrachtkerk te 
geven. Tot een paar jaar geleden moest 
dat in een notariële akte worden vast-
gelegd. Veel mensen vonden dat maar 
lastig, maar dat is veranderd en nu 
makkelijker geworden. De Belasting-
dienst heeft een standaard-
overeenkomst op haar site gezet 
(Overeenkomst Periodieke gift in geld) 
en die kan je gebruiken. Je bepaalt in 
het kader van deze belastingregel zelf 
de hoogte van je bijdrage en of je deze 
maandelijks, per kwartaal of jaarlijks 
wilt betalen, maar wel minimaal 5 jaar. 
Ingewikkeld? Wel een beetje, maar als 
je navraag doet bij het kerkelijk bureau 
(tel: 020 - 53 53 700 of  
info@protestansamsterdam.nl), dan 
word je - ik spreek uit ervaring — prima 
geholpen.  
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In dit bericht willen wij jullie informe-
ren over de werkzaamheden en finan-
ciële afhandelingen van het fonds over 
het jaar 2016. In 2016 waren wij in 
staat een tiental projecten te realiseren 
met een totaal aangevraagd bedrag van 

€ 8755,-. Van de tien projecten spelen 
er zeven zich af op het continent Afrika 
en de overige drie in Nepal, India en 
Sri Lanka. Ook in 2016 konden wij 
over een behoorlijk budget beschikken 
opgebracht door donateurs, gevers en 
uit activiteiten die ontwikkeld werden 
door de werkgroep. Met jullie steun 
kregen kansarmen de mogelijkheid iets 
in hun situatie te verbeteren. Dus aan 
iedereen die het werk van het Solidari-
teitsfonds mogelijk heeft gemaakt: 
HARTELIJK DANK. 
 
Een overzicht van de projecten: 
 
1. Nepal 
De organisatie Sponsortrek, die werkt 
met gehandicapte vrouwen, had de 
wens naaimachines en een computer 
beschikbaar te stellen. Met een bedrag 

van € 1050,00 werd deze aanvraag ge-
honoreerd. 
 
2. Ethiopië.  
Stichting scholenproject. Hun wens 
was tuingereedschap om een moestuin 
te ontwikkelen waardoor zij met de 
opbrengst van deze tuin in hun levens-
behoefte kunnen voorzien. Een bedrag 

voor dit project bedroeg € 765,00 
 
 
 

3. Kenia 
Stichting EWOI, een stichting die werkt 
met dubbelvoudig gehandicapten. Hun 
verzoek was aangepaste bedden die 
daar ter plekke worden gemaakt. Hun 

wens, een bedrag van € 790,00 werd 
gerealiseerd. 
 
4. Kenia  
Stichting Girls, een basisschool voor 
weesmeisjes. Zij hadden behoefte aan 
nieuw keukengerei, met het bedrag van 

€ 750,- waren zij in staat dit te realise-
ren. 
 
5. Ghana 
Het project Ghana Bamboe helpt werk-
lozen aan werk. Hun voorstel was 
bamboeveldjes aan te leggen met een 
groep werklozen. Van de opbrengsten 
kunnen zij in hun levensonderhoud 
voorzien. Voor aanplanting van bam-

boe werd een bedrag van € 900,- uitge-
trokken. 
 
6. Eritrea 
Stichting Deaf’s African school. Zij 
hadden de wens om uitbreiding van 
schoollokaliteiten te realiseren. Met 

een bedrag van € 900,- konden wij hen 
helpen. 
 
7. India 
Stichting Derde Wereldhulp deed het 
verzoek schoeisel, kleding en school-
tassen aan te schaffen voor kinderen 
die in een weeshuis wonen en daar 
ook naar schoolgaan. Met een bedrag 

  Financieel jaarverslag Solidariteitsfonds Simon Bal 
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van € 900.00 waren zij instaat dit te 
realiseren. 
 
8. Sri Lanka  
Bomenproject CSHN. Dit is een werk-
gelegenheid project voor oorlogswe-
duwen. Met de opbrengst van kokos-
nootbomen kunnen zij door verkoop in 
hun levensonderhoud voorzien. Voor 

deze aanvraag stelden wij € 900,- be-
schikbaar. 
 
9. Gambia 
Family Agritural project had een ver-
zoek voor de aankoop van zonnepane-

len zodat zij door middel van de op-
gewekte energie  de elektrische water-
pomp kunnen bedienen zodat de ak-
kers bevloeid kunnen worden en de 
aankoop van dure brandstof overbodig 
wordt. Voor deze aanvraag stelden wij 

€ 900,- beschikbaar 
 
10. Kameroen  
Stichting Babungo, werkzaam in het 
onderwijs, doet een verzoek om de 
aankoop van leermiddelen mogelijk te 

maken. Wij hebben € 900,- beschik-
baar gesteld. 

 
 
Financieel overzicht 2016  Baten   Lasten 

Saldo op 01 januari 2016  € 12.506,68 

Acties, donateurs, giften  €   7.689,95 

Projecten 2016        € 8.755,00 

Terugbetaling PGA Amsterdam    € 1.000,00 

Kruisposten        €        0,01 

Bankkosten         €   135,00 
 

Totaal:     € 20.196,63 €  9.890,01   
 

Saldo op 31 december 2016:   € 10.306,62 
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Asielzoekers in het ‘asielgat’ Anna Verbeek 

 
Lobby voor een humane oplossing 
voor asielzoekers in het ‘asielgat’? 
 
In de Keizersgrachtkerk zijn verschil-
lende mensen actief voor de asielzoe-
kers in de Vluchtmaat. Als buddy, of 
als ‘makelaar’ tussen aanbod van acti-
viteiten en asielzoeker  - dat laatste in 
het kader van de actie Steun Ongedo-
cumenteerden We Are Here, die pro-
beert asielzoekers iets om handen te 
geven waarmee ze ook wat leefgeld 
‘verdienen’ i.p.v. afhankelijk te zijn.  
 
Zoals jullie mogelijk weten zijn veel 
van de asielzoekers in 
de Vluchtmaat van 
Ethiopisch-Eritrese af-
komst, die beland zijn 
in het zgn. asielgat: ze 
mogen niet in Neder-
land blijven, maar 
kunnen ook niet terug 
naar hun land van her-
komst. 
In de Taakgroep Vluchtelingen van de 
RvK Amsterdam is onlangs gesproken 
met één van de Vrouwen tegen Uitzet-
ting over de mogelijkheden om bij de 
nieuwe volksvertegenwoordigers aan-
dacht te vragen voor deze groep onge-
documenteerde asielzoekers. We ho-
pen binnenkort meer daarover te kun-
nen berichten. 
 
De informatieve lobbybrief van Vrou-
wen tegen Uitzetting vind je hieronder. 
 
Afgewezen Ethiopisch-Eritrese 
asielzoekers kunnen nergens heen.  

Tot nog toe is er geen enkele partij of 
regering met voorstellen gekomen om 
het asielgat sluitend te krijgen en tot 
een oplossing te komen voor hen die 
niet mogen blijven maar ook niet terug 
kunnen: zonder documenten krijg je 
geen status maar is ook terugkeer vaak 
onmogelijk. Een groeiende groep af-
gewezen asielzoekers bevolkt de stra-
ten van de steden, burgemeesters wor-
den met de problemen van dakloze 
asielzoekers geconfronteerd, maar ont-
vangen geen staatshulp voor een op-
lossing. De BBB's die zij nu op eigen 
kosten organiseren zijn een noodop-

lossing en niet bedoeld 
om de onvolkomenhe-
den van het asielbeleid 
permanent op te los-
sen. Circa 250 afgewe-
zen asielzoekers mani-
festeren zich in Am-
sterdam onder de naam 
Wij Zijn Hier, en trach-

ten via een herhaald asielverzoek als-
nog een verblijfsvergunning te verkrij-
gen. Het grote aantal toekenningen 
(van 74 van hen is dit verzoek alsnog 
ingewilligd) laat zien dat er structureel 
fouten worden gemaakt bij de afwij-
zing van  eerste asielaanvragen.  
  
Bij dezen vragen wij uw aandacht voor 
de impasse waar een groep afgewezen 
Eritrese-Ethiopisch asielzoekers in ver-
keert. Het gaat hier om mensen van 
gemengd Eritrese-Ethiopische af-
komst,  de ‘Amiches’, in Ethiopië op-
gegroeid, maar tijdens de Eritrees-
Ethiopische oorlog van 1998-2000 
naar Eritrea gedeporteerd. Daar waren 

 
Tot nog toe is er geen 

enkele partij of regering 
met voorstellen gekomen 
om het asielgat sluitend 

te krijgen 
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zij echter niet welkom, en werden zij 
ernstig gediscrimineerd; zij zijn daar 
ook niet geregistreerd. Velen van hen 
zijn gevlucht, en een aantal van hen is 
in Nederland terechtgekomen.  Zij 
vormen een relatief beperkte groep: in 
Amsterdam gaat het om zo’n 40 perso-
nen, landelijk schatten wij hun aantal 
op 150 à 200 personen. 
  
Hun situatie is uitzichtloos om de vol-
gende redenen:  
Zij bezaten bij hun asielaanvraag geen 
bewijsstukken van hun Eritrese natio-
naliteit. Daarom werd hun het asiel 
onthouden dat aan wèl gedocumen-
teerde asielzoekers uit Eritrea onmid-
dellijk  wordt verleend vanwege de 
grootschalige mensen-
rechtenschendingen in 
dat land; 
Ook de Taaltoets van 
de IND gaf geen uit-
sluitsel over hun Eritre-
se identiteit, aangezien 
zij in Ethiopië op 
school zijn geweest, en 
dus de landstaal, het Amhaars, spre-
ken; hun beheersing van het Eritrees, 
het Tigrinya, voorzover zij dat met hun 
ouders hebben gesproken, is rudimen-
tair;  
De Eritrese ambassade is niet bereid 
hun een Eritrees nationaliteitsbewijs te 
verschaffen, ze worden vaak niet eens 
ontvangen — de ambassade is niet ge-
neigd illegaal uitgereisde ingezetenen 
van dienst te zijn;  
Nederland kan deze asielzoekers niet 
uitzetten naar Eritrea, aangezien Ne-
derland niet samenwerkt met de Eritre-
se overheid — weer met het oog op de 
mensenrechtensituatie in dat land;  

Familieleden of andere getuigen in Eri-
trea kunnen niet opgespoord worden, 
omdat het Rode Kruis geen onderzoek 
doet in dat land vanwege de risico’s 
die zo’n onderzoek zou betekenen 
voor mogelijke getuigen. 
De Ethiopische ambassade erkent deze 
asielzoekers niet als onderdanen, en 
weigert hen op te nemen, ondanks 
herhaalde pogingen van de DT&V. 
Het Buitenschuldcriterium is niet van 
toepassing, aangezien dit criterium in 
principe alleen van toepassing is op 
vreemdelingen van wie nationaliteit en 
identiteit boven elke twijfel verheven 
is, terwijl verder de eisen zodanig ge-
formuleerd zijn dat zo goed als nie-
mand onder dit criterium valt;  

Nederland erkent deze 
asielzoekers niet als 
vluchteling, en eist dat 
zij uit Nederland ver-
trekken — maar zij kun-
nen nergens heen. 
 
Een voorbeeld: Mar-
cia’s verhaal  

(naam gefingeerd): 
 
- Geboren in Ethiopië, Eritrese vader en 
Ethiopische moeder. Moeder overlijdt 
in Marcia’s jeugd. Op haar negentien-
de met haar vader uitgewezen naar Eri-
trea, aldaar bij aankomst direct gearres-
teerd, en na twee weken op straat ge-
zet; haar vader heeft ze nooit meer te-
ruggezien; 
 
-  In Eritrea uitgebuit, mishandeld en 
verkracht, gevlucht naar Soedan, daar 
gedurende zes jaar illegaal als 
schoonmaakster gewerkt, veelvuldig 
seksueel misbruikt; besluit te vluchten, 

 
De Ethiopische  

ambassade erkent deze 
asielzoekers niet als on-

derdanen, en weigert 
hen op te nemen  
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betaalt een smokkelaar van het intus-
sen verdiende geld; 
 
- Zonder papieren in Nederland ach-
tergelaten in een supermarkt, door de 
politie aldaar naar Ter Apel gestuurd, 
asiel aangevraagd; Zij spreekt  Am-
haars, de taal van Ethiopië waar ze 
gewoond heeft voor ze naar Eritrea 
werd gedeporteerd. Haar verhaal en 
identiteit en nationaliteit worden niet 
geloofd en het asielverzoek wordt af-
gewezen; 
 
- Naar de Eritrese ambassade geweest 
waar zij zonder pardon werd wegge-
stuurd. Door de Dienst Terugkeer en 
Vertrek DT&V aan Ethiopische en Soe-
danese ambassades gepresenteerd 
kreeg zij ook daar nul op het rekest, 
zonder dat de DT&V daaruit conclu-
deert dat ze niet kan worden terugge-
stuurd. 

 
- Met het Rode Kruis geprobeerd haar 
vader of andere familieleden op te spo-
ren, zonder resultaat; 
 
- Sinds 2012 leeft Marcia op straat. Zij 
heeft alles geprobeerd om haar natio-
naliteit en haar identiteit te bewijzen, 
zij is onder behandeling bij Equator 
vanwege ernstige psychische klachten. 
 
Er moet iets gedaan worden aan de 
uitzichtloze situatie van deze relatief 

beperkte groep. Een heroverweging van 
hun asielaanvraag, afgewezen in een 
periode waarin het ontbreken van 
identiteitspapieren zwaarder woog dan 
in de sinds 2015 herziene procedure, 
waarin de integrale geloofwaardigheid 

van het asielrelaas gewogen wordt, is 
op zijn plaats. 
 

 
 

Actie Nette Toiletten op Koningsdag   Reiny van Twillert 
 
Op Koningsdag, 27 april, is de Keizers-
grachtkerk open van 12.00 tot 18.00 
uur om ‘Nette toiletten’ aan te bieden. 
Voor een euro mag je de kerk in en 
gebruik maken van het toilet. Maar er 
is ook een standje met leuke spulletjes, 
koffie en thee en misschien een brood-
je kroket. Wil je de kerk bekijken? Het 
kan allemaal. De opbrengst is voor het 
goede doel. We hebben de ervaring 
dat dit door de gebruikers heel erg op 
prijs wordt gesteld. Zij komen graag 
terug en het zijn echt ‘nette toiletten.’ 

Ook dit jaar zal het KGK-
Solidariteitsfonds deze euro’s gebrui-
ken voor diverse projecten zoals wa-
terpompen in Zambia en Mozambique, 
noodhulp aan de hongersnood in Ni-
ger, waterfilters voor Nicaraqua, en 
toiletblocks voor grootouders in Zuid-
Afrika. De mensen van de projecten in 
al die landen ervaren de sponsoring als 
een steun voor hun enorme inzet daar. 
Dus ook deze Koningsdag bent u/jij 
van harte welkom in het kleinste ka-
mertje van de Keizersgrachtkerk. 
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Groene Blaadjes  Groene Kerk-groep 

 
Door de Groene Kerk-groep (tevens Klimaat- en Geloofgroep). Met deze keer bijdragen van Christien 
Visch, Elske Scholte,  Janne van den Akker en Hermen Jan Rijks. 

 
Het is lente, we zouden de hele KidS 
wel kunnen vullen met groene blaad-
jes, zoveel is er te vertellen! Maar we 
houden het beknopt. 
 
Eerst een korte terugblik. Op 28 februa-
ri hadden we Titus Bolten van Amnesty 
te gast, die kwam vertellen over de Eer-
lijke Bankwijzer en de Eerlijke verzeke-
ringswijzer (zie 
 www.eerlijkegeldwijzer.nl). Het was 
ontzettend leuk dat er zoveel mensen 
waren gekomen! Titus liet zien wat het 
idee is achter deze website. Het gaat 
om een initiatief van Amnesty in sa-
menwerking met verschillende andere 
maatschappelijke organisaties. Zij ma-
ken voor consumenten transparant wat 
het investeringsbeleid — en, zo bena-
drukte Titus, ook vooral de investe-
ringspraktijk — is van de verschillende 
banken en verzekeraars. Thema’s waar 
ze op letten zijn bijvoorbeeld klimaat, 
natuur, wapens, mensenrechten en die-
renwelzijn. Je kunt vervolgens via de 
site je eigen bank een bericht sturen 
om je kritiek, of juist je waardering uit 
te spreken. 
 
Als u toch de computer hebt aangezet 
voor de Eerlijke Geldwijzer, ga dan 
meteen even naar 
www.energiecommissie.nl. Op die site 
kunt u uw handtekening zetten als u 
ook wilt dat er een ‘Nationale Energie-
commissie’ wordt ingesteld door het 
nieuwe kabinet. Die commissie zou 
moeten gaan zorgen voor een versnel-

de overgang naar duurzame energie. 
 
Klimaatmars 
Meer doen voor het klimaat? Goed 
nieuws. Op 29 april is er weer een gro-
te internationale klimaatdemonstratie, 
de People’s Climate March. In verschil-
lende wereldsteden, en ook in Amster-
dam: Museumplein, 14-17 uur. Schrijf 
het alvast in uw agenda. Waarom ook 
weer? Klimaatverandering gaat niet al-
leen om milieu en ijsberen, het gaat 
over het welzijn van miljarden men-
sen. Klimaatverandering treft de meest 
kwetsbare mensen het eerst. We lopen 
met een Groene Kerken-groep vanuit 
de Oude Lutherse Kerk.  
 
Groene Bijbel en nieuwe ideeën 
En bent u niet goed ter been of hele-
maal moe van al het actievoeren, dan 
kruipt u toch gewoon met de Groene 
Bijbel op de bank? In deze nieuwe uit-
gave van de Nieuwe Bijbelvertaling 
zijn alle teksten over schepping, natuur 
etc. groen gemarkeerd. Bovendien zijn 
er extra pagina’s opgenomen met na-
tuurfoto’s, citaten, verdiepingsartikelen 
over geloof en duurzaamheid, en por-
tretten van mensen die vanuit hun ge-
loof proberen duurzaam te leven en 
daarover vertellen. Wij hebben als 
Groene Kerk-groep ons een exemplaar 
laten toesturen en we zijn van plan de-
ze Groene Bijbel door de gemeente te 
laten rouleren met een schriftje erbij 
waarin u als u dat leuk vindt uw erva-
ringen en gedachten kunt noteren voor 
de volgende lezer. 
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Op onze oproep in de vorige KidS 
(‘Rond welk onderwerp zullen we als 
Groene Kerk-groep onze volgende bij-
eenkomst organiseren? Wat spreekt u 
aan?’) kwam welgeteld 1 reactie, he-
lemaal uit het verre Stoutenburg. Maar 
we zijn geduldig: mail uw idee gerust 
naar groen@keizersgrachtkerk.nl 
 
Hoop ondanks Trump 
Toen Trump president van de VS werd, 
sloeg ieder mens die zich bezorgd 
maakt om het klimaat, de schrik om 
het hart. En ja:  een van de eerste din-
gen die de nieuwe president van Ame-
rika deed, was een flink 
aantal duurzame energie-
maatregelen terugdraaien 
(‘very expensive … bull-
shit’). En dat terwijl Ame-
rika op de tweede plaats 
staat in de uitstoot van 
CO2 in de wereld. 
Zulk verschrikkelijk 
nieuws kan je verlammen. 
Een artikel van Adam Levy stemde wat 
hoopvoller en daarmee neemt ook de 
strijdbaarheid weer toe. Adam Levy is 
klimaatwetenschapper en schrijft in het 
wetenschapsblad ‘Nature’. Levy meent 
dat de besluiten van Trump om de 
Amerikaanse CO2-maatregelen (het 
Clean Powerplan) terug te draaien en 
om opnieuw fossiele brandstoffen te 
gaan delven,  een tegenbeweging geeft.   
Mensen, die bezorgd zijn over het kli-
maat, zijn strijdbaarder worden. Ook 
in de VS: 
California, de rijkste staat, heeft zich 
opgemaakt om het voortouw te nemen 
in het verzet en weerstand te bieden 
tegen de plannen.  Ze zien de maatre-

gelen van Trump als contraproductief 
voor de economie. Bovendien zijn ze 
niet van plan de enorme industrie aan 
zonne-en windenergie terug te draaien. 
Laat staan het wetenschappelijk onder-
zoek in duurzame oplossingen. Maar 
ook elders in de wereld ziet men dat 
de duurzame energie steeds meer con-
currerend wordt ten opzichte van fos-
siele brandstoffen. Het tij valt niet meer 
te keren. China was altijd een van de 
grootste kolenleveranciers ter wereld. 
Daar is men van teruggekomen: in 
2016 heeft China haar mogelijkheid 
om zonne-energie op te wekken ver-

dubbeld en enorme inves-
teringen gedaan in duur-
zame energie. Ook India, 
hoewel nog steeds een 
grote kolen-leverancier,  is 
bezig plannen te maken 
voor duurzame energie. 
Zelfs Saudi Arabië heeft 
plannen om van oliepro-
ducerend land een ‘solar 

powerhouse’ te worden. 
Elk jaar steeg de uitstoot van CO2, de 
afgelopen 3 jaar is een kleine afname 
in de stijging te zien. Natuurlijk, zegt 
Adam Levy, blijf ik voorzichtig. De 
voorspellingen van Parijs dat als het zo 
door gaat, de temperatuur op aarde 
boven de 3 graden gaat komen en dat 
we toch echt onder de 2 graden moe-
ten blijven, blijven even urgent. Maar 
de stemming in de wereld is omgesla-
gen. Van  ‘niets doen’ is men bezig met 
verandering. De wereld is het er over 
eens dat dit probleem moet worden 
aangepakt.  
 

 
 

 
De stemming in de 

wereld is 
omgeslagen. 

Van ‘niets doen’ is 
men bezig met ver-

andering. 
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People’s Climate March Groene Kerk-groep 

 
HET KLIMAAT RAAKT ONS ALLE-
MAAL  
 
Loop mee: People’s Climate March op 
29 april 
 
Op 29 april vindt de People’s Climate 
March plaats op het Museumplein in 
Amsterdam. Wij nodigen iedereen van 
harte uit om hieraan mee te doen.  
De organisatoren schrijven:  
 
Met deze manifestatie 
maken we een brede, 
groeiende en onderne-
mende beweging in Ne-
derland zichtbaar. Van 
links tot rechts, jong tot 
oud, van het middenveld 
tot het bedrijfsleven: sa-
men maken we Nederland koploper in 
de omslag naar een klimaatvriendelijke 
economie en samenleving. Nederland 
staat op een keerpunt. Of we kiezen 
voor échte ambitie, of we kiezen voor 
uitstellen en vertragen, waarmee we de 
komende generaties opzadelen met 
enorme problemen. Wij brengen tij-
dens de People’s Climate March een 
heldere boodschap aan het aanko-
mende kabinet: ‘Ga aan de slag! Maak 
échte oplossingen mogelijk.’  
De Groene Kerk-groep van de Keizers-
grachtkerk organiseert met mensen uit 
verschillende religieuze gemeenschap-
pen een tocht naar het Museumplein. 
Je bent vanaf 11 uur welkom in de 
Oude Lutherse Kerk, Singel 411. We 
lunchen samen (zelf brood meene-
men). Voor melk, koffie en thee wordt 
gezorgd, een gift is welkom. Later ko-
men kan ook; om ongeveer half 2 ver-

trekken we in optocht richting het Mu-
seumplein.  
Informatie: groen@keizersgrachtkerk.nl 
 
Tegelijk met de manifestatie in Amster-
dam zijn er soortgelijke marsen in on-
der andere Londen, Berlijn en New 
York. De verkiezing van Trump is een 
flinke tegenslag in de strijd tegen kli-
maatverandering. Tijdens de People’s 
Climate March roepen Amerikanen in 
tientallen steden om klimaatactie. Lees 

meer: 
https://peoplesclimate.org/ 
 
Bij de Nederlandse ver-
kiezingen zijn de echt 
groene partijen in het aan-
tal zetels bijna verdub-
beld. Dat is een duidelijk 

signaal. Maar ook de partijen die zich 
niet profileren op het gebied van mili-
eu en klimaat, moeten zich houden 
aan het klimaatakkoord van Parijs. Sa-
men houden we de onderhandelaars 
scherp. Klimaat is niet links of rechts, 
het gaat iedereen aan en we hebben nu 
actie nodig.  
Is dit wel iets voor kerken om aan mee 
te doen? Natuurlijk! Zowel zorg voor 
de schepping als liefde voor je naaste: 
je brengt ze tot uitdrukking door mee 
te helpen aan het tegengaan van kli-
maatverandering. 
 
INFORMATIE 
- 29 april 14.00-17.00 
- Amsterdam. Verzamelen op het Mu-
seumplein (of dus al eerder in de Oude 
Lutherse Kerk) 
- Route wordt nog bekendgemaakt 
 

 
‘Ga aan de slag! 

Maak échte  
oplossingen  
mogelijk.’ 
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Er was geen geld meer voor een orgel 
toen de Keizersgrachtkerk op 4 no-
vember 1888 in gebruik genomen 
werd. Dus werd er een commissie in-
gesteld, de Commissie voor een Orgel 
en een Zilveren Avondmaalsstel in de 
Keizersgrachtkerk. Eind 1890 kon het 
zilveren avondmaalsstel worden aan-
geschaft. De psalmen moesten voorlo-
pig worden begeleid op een serafine-
orgel, een kerkharmonium. 
Het serafine-orgel werd in april 1891 
vervangen door een klein pijporgel. Dit 
instrument had eerder dienst gedaan 
als hulporgel in de Funenkerk aan de 
Zeeburgerstraat. Intussen ging de fond-
senwerving ging door: ‘Vergete de ge-
meente echter niet, dat dit Orgel nog 
maar als nood-hulp dienst doet en al-
leen door tegemoetkoming van den 
Orgelmaker voor bepaalden tijd in 
huur is afgestaan.’ 
Er werd ook een Stuiversvereeniging tot 
afbetaling van het Nieuwe Orgel in de 
Keizersgrachtkerk opgericht. Wekelijks 
haalden de broeders C. de Visser, H. 
Broekman en H. van Lubeck de bijdra-
gen op.  
Op 1 maart 1897 begonnen de werk-
zaamheden voor de plaatsing van het 
nieuwe orgel in de kerk. ‘Het zal, een 
kunststuk van uitwendigen zoowel als 
inwendigen bouw, voorzeker den be-
kwamen bouwmeester eer aandoen, en 
de gemeente zal hare tevredenheid niet 
beter kunnen betoonen, dan door het 
zoo spoedig mogelijk te helpen afbeta-
len.’ 

In de week voor Pasen, op maandag 12 
april 1897 — deze week precies 120 
jaar geleden — leidde ds. P. van Son de 
openbare samenkomst, waarin het or-
gel voor het eerst bespeeld werd. “Aan 
den bekwamen orgelmaker, den Heer 
D.G. Steenkuijl, bij het orgellievend 
publiek niet onbekend, werd hulde ge-
bracht voor de kracht, schoonheid en 
welluidendheid, die hij het instrument 
had weten te geven. Vooral in Ps. 98:2, 
gespeeld door den Heer Koelman, or-
ganist der Koepelkerk, kwam duidelijk 
uit wat het orgel in kracht vermocht en 
in schoonheid van toon kon 
praesteeren.” Aldus het verslag van de 
ingebruikneming in Het Orgel van mei 
1897. 
Er werd ook ‘een woord van lof gewijd 
aan de nagedachtenis van wijlen den 
Heer G.B. Salm, Architect der Keizers-
grachtkerk en ontwerper van de fraaie 
teekening van het orgel, geheel in 
overeenstemming met den stijl der 
kerk’. Hij was een week eerder gestor-
ven — onverwacht, want zo wist De 
Telegraaf, ‘een paar dagen geleden liep 
de krasse man nog zonder overjas op 
straat.’ 
Op het orgel rustte nog een schuld van 
2000 gulden, dus de fondsenwerving 
moest met kracht worden voortgezet. 
Zo verkocht J.B. Reijndorp aan de Mar-
telaarsgracht een ‘photographie in sa-
lonformaat’ (pakweg A4) van het orgel, 
voor twee gulden per stuk, ten bate van 
de afbetaling. Wie heeft die foto nog?  
 

    De Keizersgrachtkerk en haar orgel (69) Peter Dillingh 
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Zondag 14 mei 2017 10.30 uur 
    
In 2017 maken we door het jaar heen 
een ‘serie losse diensten’ onder de titel 
‘Op vleugels van muziek’. In deze serie 
vragen we bijzondere muzikanten van 
buiten de kerk om hun muziek te ver-
binden aan onze liturgie. Zo verbreden 
we onze muzikale horizon; we hopen 
op impulsen voor nieuwe muzikale en 
liturgische mogelijkheden. In ieder ge-
val willen we er verrassende diensten 
van maken. 
 
Na Jeroen Zijlstra in de eerste dienst 
van 29 januari jl., is klezmermuzikant 
en verhalenverteller Gottfrid van Eck 
onze tweede gast in de serie ‘Op vleu-
gels van muziek’.  
 
Klarinettist Gottfrid van Eck richtte in 
1994 de klezmerband Mazzeltov op en 
nam in 1998 het initiatief voor het trio 
Wilde Eend - een ensemble waarin zijn 
liefde voor Oost-Europese (joodse) 
volksverhalen, klezmer en Balkanmu-
ziek én zijn talent voor muziek en ver-
teltheater samenkomen.  Daarnaast is 
Gottfrid  betrokken bij Stadsavonturen, 
een collectief van professionele verha-
lenvertellers en muzikanten. Ook 
maakt hij vertelvoorstellingen op 
maat. Altijd zoekt hij naar een fanta-
sievolle mengeling van humor en wijs-
heid, feit en fictie, geschiedenis en ei-
gentijdsheid. Zie ook www.wilde-
eendproducties.nl   
 
Speelde in de eerste dienst met Jeroen 
Zijlstra de zee een belangrijke rol, nu is 
het vooral het bos met zijn mysterieuze 
plekken, oeroude bomen en ritselende 
bladeren.  

Toen Yisroel, de zoon van Eliëzer, nog 
een kleine jongen was, kon hij echt 
goed leren. Maar het gebeurde regel-
matig dat hij niet tussen zijn klasgeno-
ten in de les te vinden was, maar tus-
sen de bomen in het bos. Vooral in de 
lente ging hij er graag in zijn eentje 
naar toe om vol verwondering te kijken 
hoe alles tot bloei kwam en om te luis-
teren naar de vogels in de bomen. De 
blik op één boom vol nieuwe knoppen 
maakte hem intens blij, dan begon hij 
te zingen: aj-daj-daj... Een lied met al-
leen klanken, als er voor je vreugde 
geen woorden te vinden zijn. 
          
(Uit Geroepen om te zingen, verhaal 
over de Baäl Shem Tov, bewerkt door 
Gottfrid van Eck) 
 
Centraal in de dienst van 14 mei staat 
het chassidische verhaal ‘Geroepen om 
te zingen’, van waaruit muziek, lied, 
klank, stem, stilte en bovenal verwon-
dering tevoorschijn zal komen. En na-
tuurlijk dat wat de klezmermuziek zo 
kenmerkt: levensvreugde én melancho-
lie. Uiteraard spelen de muzikanten 
van de Keizersgrachtkerk een stevig 
potje mee en zal alles wat mee kan 
zingen worden uitgedaagd om tot on-
gekende hoogtes te stijgen. Ook mengt 
verteller Pete Pronk zich in het verhaal, 
wellicht als de boze wolf in het bos 
(het is nu eenmaal niet altijd rozengeur 
en maneschijn) en gaat hij met Gottfrid 
de uitdaging aan om te vertellen voor-
bij de woorden.  
 
Kortom, laat je verrassen en kom 14 
mei naar de Keizersgrachtkerk! 

‘Er hangt een verhaal in de lucht…’  
 

Anna van Beek 
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Op zaterdag 4 februari 2017 organi-
seerde de Werkgroep Morgendiensten 
(WMD) de Dag van de Morgendienst: 
“Samen de dienst uitmaken”. Deze dag 
gaf volop mogelijkheden om nieuwe 
ideeën en energie op te doen voor het 
‘maken’ van diensten. Er waren bijna 
60 deelnemers (waarvan 13 uit andere 
gemeenten) en de energie was voel-
baar aanwezig. De benedictijnse hoog-
leraar prof. dr. Thomas Quartier osb 
(thomasquartier.nl) trapte af met een 
inspirerende en overkoepelende bij-
drage over liturgische spiritualiteit: ri-
tuele impulsen voor het samen vieren. 
Daarna volgden zes workshops, waar-

van twee gevolgd konden worden. De 
dag eindigde gezamenlijk met een 
door Ferdinand Borger begeleide pa-
neldiscussie over de oogst van de 
workshops. Hier treft u korte impressies 
aan van de workshops, geschreven 
door diverse deelnemers. In de volgen-
de KidS zal een samenvatting van de 
lezing van Thomas Quartier worden 
opgenomen (de opname van de lezing 
is overigens bij Martine Koedijk op te 
vragen). Ook komen we dan terug op 
de belangrijkste punten van deze dag 
die door de WMD verder worden uit-
gewerkt. 

 
 ‘Een dienst samen laten ontstaan’ - Ferdinand Borger in de kerkzaal 
 
Impressie door Fetze Pijlman en 
Tineke Buitenhuis 
 
Als uitgangspunt voor de workshop 
over het spontaan invulling geven aan 
het vormen van een morgendienst nam 
Ferdinand zijn ervaring als voorganger 
in een Ghanees- en Nederlandse ge-
meente in Amsterdam Zuidoost. De 
uitdaging was om twee talen, twee cul-
turen en dus twee groepen in één litur-
gie bij elkaar te brengen. Ferdinand 
heeft daarvoor een vorm bedacht waar 
beiden zich in konden vinden. Terwijl 
Ferdinand dit vertelde, zaten we in een 
grote kring op het podium van de kerk, 
net zoals de gemeente in Zuidoost. Een 
ander belangrijk element van de geko-
zen vorm was de eigen inbreng. Zo 
start bijvoorbeeld elke dienst met een 
kyrie, waarbij een ieder die dat wil kan 

noemen wat ‘ie van zich af wil leggen. 
Ook bij de voorbeden komt de inbreng 
hardop uit de groep.  “Het is belangrijk 
om de ruimte open te houden voor in-
breng zonder dat er chaos ontstaat,” 
benadrukte Ferdinand. Maar dit vereist 
een goede voorbereiding en regie.  
Ferdinand liet ons een aantal 
oefeningen doen om ons iets van deze 
nieuwe opzet te ervaren en na te 
denken (in groepjes) hoe je de uitleg 
van een (bijbel)verhaal in deze ruimte 
kon vormgeven. Het was boeiend om 
op een heel andere manier naar de 
liturgie te kijken, het belang van 
onderdelen (zoals het kyrie) te zien en 
ook het zitten in de kring te ervaren. 
Een waardevolle bijdrage als het gaat 
om nieuwe aspecten in de liturgie. 
 

 
 

 Samen de dienst uitmaken 
 

Werkgroep Morgendiensten 
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‘Weten dertigers en de kerk wel raad met elkaar van Rikko Voorberg’  
- Gerhard Scholte 

	

Impressie door Anja Scheffer 
 
Rikko moest op het allerlaatste moment 
afzeggen maar deze workshop kon 
toch doorgaan omdat Gerhard Scholte 
kon inspringen. De workshop werd 
bijgewoond door ongeveer 12 perso-
nen: 50% KgK-ers en 50% anderen. 
Deze mix was goed voor het gesprek 
tijdens de workshop. 
Gerhard vertelde over de Popupkerk 
van Rikko Voorberg: over hoe hij te 
werk gaat en wat de globale opzet is 
van de bijeenkomsten. Ook vertelde hij 
over de vluchtelingenacties waar Rikko 
bij betrokken is. Aan de hand van Rik-
ko’s boekje De dominee leert vloeken 
hebben we ingezoomd op een paar 

manieren waarop de Popupkerk on-
derwerpen bespreekbaar maakt. Het 
waren tamelijk provocerende werkwij-
zen. Dit leverde een leuke discussie op 
over de mate waarin je uitdagend moet 
zijn om mensen te prikkelen en aan het 
denken te zetten. Dat de meningen van 
de deelnemers daarover verschilden 
moge duidelijk zijn. 
We eindigden met een Bijbeltekst uit 
Esther 1. We bespraken wat je met 
zo’n tekst in een kerkdienst zou kun-
nen doen, wat je insteek zou kunnen 
zijn zowel qua vorm als qua inhoud, 
wat de relatie is met de actualiteit en 
hoe zo’n tekst relevantie zou kunnen 
hebben in deze tijd.  

 
‘Verrassende diensten voor en door tieners’, -Robert Jan Nijland 
 
Impressie door Philip Bakker 
 
Robert Jan opende de workshop met 
een prikkelend citaat van Martijn Dek-
ker: 
“Jongeren stappen zondags een wereld 
in waar ze liederen zingen uit een an-
dere tijd met verouderd taalgebruik. Er 
is geen contact met de mensen onder-
ling, alleen eenzijdige communicatie 
vanuit de voorganger. De preken zijn 
lang en moeilijk te volgen en heeft 
voor jongeren weinig raakvlakken met 
wat ze maandag tot zaterdag meema-
ken. Er ontbreken visuele middelen en 
sociale media. Stuk voor stuk elemen-
ten die jongeren in hun gewone leven 
constant gebruiken. En dus wordt het 
kiezen: of in alle eerlijkheid tegen jon-
geren zeggen dat de diensten niet voor 

hen zijn - of je diensten gaan aanpak-
ken en tegen het licht gaan houden.” 
Daarmee werd een levendige gespreks-
ronde geopend waarin alle aanwezi-
gen, jong en ouder, vertelden over hoe 
zij zelf de kerk(diensten) ervoeren tij-
dens hun tienertijd. Daarin passeerde 
van alles de revue, van ‘overle-
vingstrucjes als jongere om de kerk-
dienst te overleven’, en tot langzaam 
afstand nemen tot de kerk, maar ook 
tot doorgaan in actief kerkbezoek. De 
aanwezigen herkenden allemaal het 
gevoel geen aansluiting te hebben in 
de kerk, en hebben de kerk van hun 
jeugd verlaten. 
Het delen uit de ervaring van zowel de 
jongeren als de ouderen vond ik zelf 
heel boeiend, en ook verbindend. De 
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uitdagingen voor jongeren gingen voor 
mij meer leven. Opvallend vond ik de 
opmerking van Robert Jan dat kerken 
zich vaak richten op het vormen van 
een gemeenschap, terwijl jongeren 
juist sterk bezig zijn met hoe ze als in-
dividu in het leven staan.  
Uiteraard kwam ook de ‘vernieuwen-
de’ manier van het vormgeven van de 

morgendiensten van de KGK met voor-
bereidingsgroepen aan bod. Bewust 
geschreven als ‘vernieuwend’ tussen 
haakjes, want dit gebeurt immers nu al 
weer zo’n 40 jaar! En toch blijft de 
hamvraag: wat willen we opgeven voor 
jongere generaties?  

 
‘De kliederkerk’ - Martine Versteeg (overgewaaid uit Engeland) 
 
Impressie door Ineke Visser 
 
Het doel van de Kliederkerk is het af en 
toe betrekken van kinderen in de kerk-
dienst zelf in plaats van ze apart te zet-
ten in de kindernevendienst. In het al-
gemeen wordt zo’n kerkdienst met de 
kinderen een paar keer per jaar ’s mid-
dags georganiseerd.  
Zo’n bijeenkomst rond een bepaald 
(bijbels) thema ziet er dan als volgt uit: 
 
Eén uur wordt een thema uitgewerkt in 
creatieve werkvormen zoals: schil-
deren boven je hoofd, gebeden op een 
wandkleed naaien (hebben we zelf tij-
den de workshop gedaan), maar ook 
bij het thema tempelreiniging: sjoelen 
met geldstukken (geld is niet belangrijk 
voor Jezus). Je mag proberen zoveel 

mogelijk activiteiten te doen of langer 
aan een paar te werken. Alle werkvor-
men hangen wel samen met het thema. 
Daarna is er een korte viering van 20 
minuten. En tenslotte wordt er met el-
kaar gegeten. 
Naast de ‘kerk’-kinderen zijn uiteraard 
ook andere (kindere)n, bijvoorbeeld uit 
de buurt, van harte welkom. Er zijn nu 
zo’n 70 plekken in Nederland waar 
een ‘kliederkerk’ actief is. Eén van de 
moeders vond het fijn haar kind nu 
niet, zoals door de week, naar de crè-
che te hoeven brengen maar dat ze 
samen met haar kind naar de klieder-
kerk kan gaan. Bij ons kwam de ge-
dachte op om deze vorm van kerk zijn 
in het gemeenteweekend uit te probe-
ren. 

 
Bibliodrama - Guido de Bruin 
 
Impressie Diederick Koornstra 
 
Bibliodrama is een speelse manier om 
in een Bijbelverhaal te kruipen. In deze 
workshop oefenden we met enkele 
eenvoudige vormen die je helpen om 
je in te leven in een Bijbelse figuur en 
zo te ontdekken waar het Bijbelverhaal 
en jouw verhaal elkaar raken. We heb-
ben ons met Guido verdiept in het ver-

haal van de wonderbaarlijke spijziging. 
De procedure is als volgt:  
Nadat iedereen een eerste reactie op 
het verhaal heeft gegeven kies je een 
figuur uit het verhaal die je aanspreekt. 
Als die figuur kies je een plek in de 
ruimte. Die Jezusfiguur hoeft niet te 
worden vertolkt, maar de positie t.o.v. 
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Jezus, dichtbij of op afstand, is belang-
rijk, daarom is de plek van Jezus door 
Guido gemarkeerd. De deelnemers 
kiezen voor de rollen van Jezus, ver-
schillende discipelen, “een lid van de 
schare” en een brood, want je mag ook 
een voorwerp kiezen. Je probeert je in 
de figuur in te leven, je voor te stellen 
hoe het is om diegene te zijn in het 
verhaal, wat het bij je oproept, hoe je 
zelf zou reageren als jou zoiets zou 
overkomen. 
De discipelen, bijvoorbeeld, hebben 
verschillende houdingen: de één wil 
vooral nog meer van Jezus horen, de 
ander is bezorgd over het voeden van 
de schare. Het brood is bang dat hij 

niet in staat zal zijn om al die mensen 
te voeden. En het lid van de schare is 
gewoon nieuwsgierig.  
Bibliodrama is geen toneelstukje, het 
gaat om jouw verhaal, en hoe dat past 
in het bijbelverhaal. Het is ook meer 
dan het lezen van het verhaal, want de 
bijdrage van de ander zet ook jou zelf 
aan het denken. Het is een vorm die 
zich in eerste instantie prima leent om 
je als individu en als groep in te leven 
in een verhaal. Eenmaal goed uitge-
werkt en getraind kun je het ook ge-
bruiken in een dienst, wat we in de 
KGK meermalen hebben gedaan. Ik 
hoop dat we deze vorm nog vaak te-
rugzien in onze diensten!  

 
‘Wat muziek met tekst doet’ - Fred Tuinder 
 
Impressie door Pien Koedijk 
 
Bij de liedkeuze voor een dienst wordt 
er nu vaak gekozen op basis van de 
tekst: past de tekst bij het verhaal, bij 
de boodschap die we willen vertellen. 
De workshop van Fred was een plei-
dooi om vooral ook naar de muziek 
van het lied te luisteren en te kijken of 
dat bij elkaar past. Fred liet ons lie-
deren horen die we ook in onze kerk-
diensten zingen en die door verschil-
lende componisten op muziek zijn ge-
zet. Een voorbeeld hiervan is "Die mij 
droeg op adelaarsvleugels" van 

Löwenthal en Huiberts. De ene versie 
is bombastisch, de andere versie veel 
stiller. Welke versie je het meest aan-
sprak, leek toch ook bepaald te worden 
door je karakter. Tot slot mochten we 
zelf aan de slag als componist. Lopend 
door de kerk moesten we beginnen 
met het hardop voorlezen van gedicht-
jes, herhalen, ontdekken waar je klem-
toon lag, voorzichtig beginnen met 
zingen... En zo ontstonden er prachti-
ge, eigen liedjes. Het was een erg leu-
ke, goed voorbereide workshop! 
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Terugblik op Sirkelslag 
Sirkelslag was dit jaar weer een groot 
succes. Alhoewel we helaas niet heb-
ben gewonnen, mochten we spelen-
derwijs en vol competitie nadenken 
over ontwikkelingshulp. Als grote actie 
mochten we door het centrum van 
Amsterdam rennen, om in zo een kort 
mogelijke tijd, zo veel mogelijk houd-
bare voeding te verzamelen voor de 
voedselbank. Binnen 20 minuten had-
den we een verhuisdoos vol!  
 
Tienerdienst 
Afgelopen periode zijn we hard bezig 
geweest met de voorbereidingen van 
de tienerdienst. De dienst werd inge-
vuld als talkshow setting, waarbij Jezus 
had aangegeven tijdens de kerkdienst 
terug te komen. De tieners lieten tij-
dens verschillende gesprekrondes ons 
wat weten over verwachtingen, het ui-
terlijk en het karakter van Jezus. Uit-
eindelijk herkenden de tieners iets van 
dat karakter in zichzelf. En bleek Jezus 
misschien al lang terug te zijn, ‘in ons’ 
als kerk.  
 
Wat is een christen? 
Op zondag 26 maart was er weer een 
reguliere tienergroep in de Friendship. 
We hebben nagedacht over de vraag: 
Wat is een christen? Wanneer ben je 
wel christen en wanneer niet? De tie-
ners hebben allemaal de tijd genomen 
om over deze vraag na te denken. Na 
een moment van bezinning kwamen 
de tieners terug om te delen wat zij als 
antwoord op deze vraag hadden ge-

vonden. Het bleek een lastige vraag, 
het antwoord heeft met identificatie, 
met geboorte en opvoeding, met ge-
loof, overtuigingen en daden te maken. 
Het woord Christen bleek spannend te 
zijn. Het blijkt makkelijker te zeggen 
dat we bij de Keizersgrachtkerk horen.  
 
Vooruitblik nieuwe seizoen  
Op zondag 9 april beginnen we met 
een paasbrunch om 10:30 uur. Met 
elkaar ontbijten en nadenken over 
Goede Vrijdag en Pasen. Tieners hoe-
ven niet veel gegeten te hebben als 
ontbijt, en zullen tijdens de lunch mo-
gelijk minder trek hebben. Wanneer 

mogelijk graag € 3,- euro mee nemen. 
 
Op zondag 23 april gaan we met el-
kaar nadenken over andere godsdien-
sten. Wat geloven zij? Wat geloven wij 
dat zij niet geloven/ wat geloven zij dat 
wij niet geloven? Wat zegt dat over 
onszelf? Wat geloven we samen?  
 
Op vrijdag avond 28 april gaan we 
samen eten om 18.00 uur. Na het eten 
kijken we een film in de Friendship en 
gaan we spelletjes spelen / kletsen/ 
snacken/ genieten. De avond is offici-
eel om 22.00 uur afgelopen, wat bete-
kent dat iedereen uiterlijk om 00:00 
uur weg gaat! 
 
Op zondag 7 en zondag 21 mei gaan 
we met elkaar nadenken over de Heili-
ge Geest. Wie of wat is dat? Heeft dat 
betekenis voor ons christelijke geloof? 

 Friendshipzone 
 

Robert Jan Nijland  
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Wanneer: Woensdag 12 april 2017, 
14.00—16.30 
 
Waar: PThU-filmzaal; 1e etage Vrije 
Universiteit, Amsterdam (1E-24) 
 
Laat je in de Stille Week meenemen 
door het adembenemende, wonderlijke 
verhaal van Jezus van Nazareth, zo’n 
kleine 2000 jaar geleden bijeenge-
bracht en opgetekend door ene Marcus 
en nu voorgedragen door verhalenver-
teller Pete Pronk. 
Het Evangelie naar Marcus is het eerste 
op schrift gestelde verhaal over Jezus 
van Nazareth. In de begintijd kon ie-
dereen het in z’n geheel horen voorle-
zen, maar na verloop van tijd begon 
men het alleen in fragmenten te lezen 
en kwamen ook de uitleggingen. Nu, 
vele eeuwen later, klinkt het hele 
Evangelie opnieuw, in de Stille Week. 
Zo’n ongekende erva-
ring van tweeënhalf 
uur ononderbroken 
verhaal is de meest 
directe manier om de 

intensiteit van het leven van Jezus tot je 
door te laten dringen. Er ligt in het 
Evangelie naar Marcus een geweldige 
dynamiek besloten. Zijn taal is bij vla-
gen expressief en kleurrijk, soms heftig 
en rauw, dan weer intiem en kwets-
baar. De tijd lijkt wel stil te staan … 
 
Pete Pronk (Amsterdam, 1948) begon 
zijn loopbaan als fotograaf, studeerde 
daarna theologie en werd vervolgens 
eind jaren ’80 verhalenverteller. Hij is 
verbonden met het Roy Hart Theatre 
(voice work) en is ook o.a. gastdocent 
‘beeldend vertellen’ aan de theologie-
opleiding van Hogeschool Windes-
heim. Daarnaast heeft hij een eigen 
praktijk in Amsterdam  
 
www.petepronk.nl 
 
Toegang gratis, aanmelden via  

https://www.pthu.nl/
actu-

eel/agenda/!/3349/d
e-passie-van-marcus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De Passie van Marcus  
 
 Voorgedragen door verhalenverteller Pete Pronk 
 
 

Pete Pronk 
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Afgelopen 10 maart werd Hart op de 
Tong vijf jaar en vierden we onze 20e 
editie. De avond stond niet alleen in 
het teken van artiest Pink Oculus; er 
werd ook een verzamelalbum gepre-
senteerd met nummers van de afgelo-
pen vijf jaar. De avond begon met de 
projectie van een zelfgemaakte video 
die het publiek in de stemming voor 
het concert bracht. Onder beelden van 
dansende mensen in een fel verlichte 
club klonk een hertaling van het num-
mer ‘God is a DJ’, de bekende dancehit 
van Faithless uit de jaren ’90. Het re-
frein klonk: ‘Dit is mijn kerk, dit is 
waar ik leed verwerk’ en eindige met 
‘want vannacht, is God de DJ’. Inge-
speeld op het orgel van de Sint Bavo in 
Haarlem galmden de lage tonen mooi 
na in de houten zaal. 
Hierna trad Pink Oculus aan om de 
zaal met haar stem en gitaarspel te vul-
len. Eerst speelde ze enkele kwetsbare 
nummers, waaronder één geïnspireerd 
door Gino Cochise, haar bassist waar-
op ze onthulde heimelijk verliefd te 
zijn geweest toen ze het schreef. Bij dit 
nummer nodigde ze een stelletje in de 
zaal (onze eigen Garmt Haakma en 
Anna) uit op het podium en droeg het 
nummer aan hen op.  
Andere onthullingen kwamen tijdens 
het interview, bijvoorbeeld over haar 
artiestennaam. Pink Oculus vertelde 
hoe ze dagenlang een vervelend beeld 
op haar netvlies had dat ze maar niet 
weg kon krijgen. Op een dag ver-
scheen plotseling een roze waas voor 
haar ogen en voelde ze zich één met 
de wereld. Ze besloot voortaan met 
een roze perspectief naar de wereld te 

kijken, en deze via positieve gedachtes 
vorm te geven. Zo ontstond haar arties-
tennaam en maakte ze ruimte voor 
liefde in haar leven. Op de vraag wat 
liefde voor haar betekent antwoordde 
Pink Oculus ‘het (kunnen) houden van 
muziek en andere zaken en redenen 
om niet somber te zijn.’ 
Bassist Gino sloot vervolgens aan in de 
latere nummers en voorzag Pink Ocu-
lus van geniale begeleiding. Bij de 
nummers Sweat en Overdue kwam het 
publiek bijna tot dansen. Pink Oculus 
had de geest in ieder geval te pakken 
en swingde er op los.  
Aan het einde van de avond was ruim-
te voor de presentatie van het Hart op 
de Tong verzamelalbum, dat is uitge-
geven ter gelegenheid van het jubile-
um. Oprichter Guido Attema mocht 
het eerste exemplaar in ontvangst ne-
men. Hij blikte terug op hoe het idee 
was geboren om een moderne muzi-
kant te laten optreden in een kerk en 
hun inspiratie met het publiek te delen: 
niet-religieus opgevoed en afkomstig 
uit Almere (waar een overvloed aan 
Macdonalds is, maar geen zingeving) 
zocht Guido verdieping toen hij naar 
Amsterdam verhuisde. Na een rond-
tocht bij verschillende kerken vond hij 
overal verschillende verhalen, maar 
dezelfde tendens om samen te komen 
en elkaar te ontmoeten in muziek en 
het leven te vieren. Bij de Keizers-
grachtkerk vond Guido een plek om dit 
format ook voor jongeren aantrekkelijk 
te maken en een concertreeks van de 
grond te tillen. Hart op de Tong is in-
middels ook in Oudekerk aan de Am-
stel, Haarlem en Utrecht georganiseerd 

 Hart op de Tong viert feest  
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en heeft met succes veel jongeren be-
reikt. Mensen voelen zich keer op keer 
welkom in de kerk en raken verrast 
door de intieme sfeer tussen publiek en 
artiest. 
Een tweede exemplaar van de CD 
werd overhandigd aan Cor Hofman 
van het Wereldhuis, die zijn dank uits-
prak voor het feit dat 50% van de op-
brengsten naar zijn 
goede doel gaat. Hij 
sprak over het be-
lang van je mens 
kunnen voelen en 
opvang te vinden 
als niemand je met 
open armen wil 
ontvangen. Het We-
reldhuis biedt per-
spectief aan vluch-
telingen en er staan 
ook ’s avonds vrij-
willigers klaar om te 
helpen. Hij sprak de 
droom uit ooit een 
nachtkerk in Am-
sterdam te hebben 
waar men ten allen 
tijde naar binnen 
kan lopen om te 
zingen, dansen en 
spelletjes te spelen 
met vluchtelingen, 
en er voor elkaar te zijn in een mil-
joen(en)stad. 
Tot slot werd er geborreld in de Tuin-
zaal en genoot men van Hart op de 
Tong bier en de muziek van het ver-
zamelalbum. Het album was te koop 
samen met de stropdassen van Hart op 
de Tong en er werd gekeuveld met 
Pink Oculus. Eén van de bezoekers 

mocht haar zelfs een rap laten horen 
en kreeg te horen dat ze niet goed 
maar ‘hard’ was (een compliment van 
een rapper). Onder de vrijwilligers 
heerste grote tevredenheid dat het con-
cert en de organisatie zo goed was ver-
lopen, en keek men uit naar nieuwe 
edities. 
Hart op de Tong is erg erkentelijk voor 

alle hulp die zij door 
de jaren heen heeft 
gehad van allerhande 
vrijwilligers. Er raken 
steeds meer kerkgan-
gers bekend met ons 
concept en ook er lig-
gen ook samenwer-
kingen met CJP en 
Paradiso in het ver-
schiet. We nodigen u 
graag uit om één van 
de komende drie edi-
ties in 2017 te komen 
kijken en daar ook 

(niet-kerkelijke) 
vrienden mee naar 
toe te nemen. Ook 
nodigen we u van 
harte uit de CD te ko-
pen voor het goede 
doel. Daarmee kunt u 
niet alleen het We-
reldhuis ondersteunen 

maar ook lekker meez(w)ingen met de 
prachtige nummers, waar ook zes op 
ons eigen kerkorgel op te horen zijn. 

Fysieke exemplaren zijn voor €15 be-
schikbaar in de Tuinzaal, digitale 

exemplaren zijn voor €10 aan te down-
loaden via iTunes en Googleplay. 
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Bijbelleeshuis-woe 
Joh. Verhulststr.15-2hg 
 
wo 05 apr- 20.00 
wo 19 apr- 20.00 
 
Neem voor meer data  
contact op met Gerhard 
Scholte 
 

Bijbelleeshuis-za 
Kerkstraat 107 — zaal 5 
 
za 8 apr- 10.00 
za 22 apr 10.00 
 
Neem voor meer data  
contact op met Gerhard 
Scholte 
 

Wijkraadsvergadering 
Kerkstraat 107 
 
Do 11 mei — 20.00 
Do 15 juni — 20.00 

Tieners 
Kerkstraat 107, Friendship 
 
zo 09 apr- 10.30 
zo 07 mei- 10.30 
zo 21 mei- 10.30 
zo 28 mei- 10.30 
zo 04 juni- 10.30 
zo 18 juni- 10.30 
 

Kindercatechese 
KGK: Tuinzaal 
 
zo 09 apr- 10.30 
zo 07 mei- 10.30 
zo 21 mei- 10.30 
zo 28 mei- 10.30 
zo 04 juni- 10.30 
zo 18 juni- 10.30 
 

Maandelijke maaltijd 
Tuinzaal 
 
wo 26 apr. 18.30  
wo 31 mei. 18.30 
 
 

Vrouw en Geloofgroep 
 
do 11 mei - 20.00u 
do 22 juni - 20.00u 
 

 
 
  

 

Overig 
MAG — Elke maandagavond — 20.00u — Kerkstraat 107: zaal 9 
Zanggroep (repetitie) — Elke woensdag — 20.00u — Kerkzaal KGK 
 
wo. 12 apr. Passie van Marcus door Pete Pronk — 14.00-16.30 uur — VU- PThU-filmzaal 
do. 13 apr.  Samen kijken naar The Passion — 20.00 uur — Tuinzaal 
do. 27 apr.  Koningsdag en Nette Toiletten in de keizersgrachtkerk 
za. 29 apr.  Afscheid van Omar Aguilera - 15.00-18.00 uur — Tuinzaal 
za. 29 apr.   People Climate’s March — 14.00- 17.00  
vrij.  5 mei.  5 mei voorstelling Guido De Bruin — 15.30 — Keizersgrachtkerk 
vrij.  5 mei.  Vrijheidsmaaltijd — 17.30 uur — Tuinzaal  
zon 14 mei. Benefietconcert 19.30 uur - Keizersgrachtkerk 
 

 
  

 Agenda voor de komende weken 
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