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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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Welkom in deze eerste KidS van het nieuwe kerkelijke seizoen. De Startzondag 
staat dit jaar in het teken van een ‘kerkenproeverij’ en ‘inspiratie delen’. In dat 
kader was ik getroffen door Thérèse Elfrink, over wie Gerhard Scholte een mooi 
in memoriam schreef voor deze KidS. Zij liet zich, zo begrijp ik, in haar leven in-
spireren door kunst. En in het bijzonder door de Russische schilder Ilja Repin.  
 
Ik herinner mij dat ik als eerstejaarsstudent kunst- en architectuurgeschiedenis 
een tentoonstelling van Ilja Repin bezocht in het Groninger Museum. Ik was 
overdonderd door de intensiteit van de Russische taferelen die hij schilderde. De 
manier waarop hij onbewaakte ogenblikken of onverwachte momenten in het 
Russische leven wist te vangen is indrukwekkend. Als ik geraakt wordt door zo-
iets moois, dan voel ik mij inderdaad geïnspireerd: dan gaan er als het ware luik-
jes open in mijn hoofd. Ik kan het niet anders omschrijven!  
 
Ik kan mij dus goed voorstellen dat Thérèse Elfrink een Repin nodig had in haar 
leven. En ik denk dat dat voor veel mensen geldt, al zullen anderen weer geïnspi-
reerd raken door een boek, een gedicht, muziek, door het theater of door een 
mooi lied. Ik wens u een mooi seizoen, vol bezieling!    
 
 
 
 
Coverfoto: deze foto is gemaakt door Ineke Visser tijdens de Groeiruimtedienst: de bouw van 
de ark van Noach.  
 

 

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. 319 verschijnt op zondag 29 okt. (kopijdatum woensdag 18 oktober 2017) 
KidS nr. 320 verschijnt op zondag 10 dec. (kopijdatum woensdag 29 november 2017) 
 
 
 
 
 
 
 

  Van de redactie Henriette Sanders 

 
 
 
 Kopij- en verschijningsdata Kerk in de Stad 
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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 of per e-mail via: krantje@keizersgrachtkerk.nl 
 

 
 

 

Datum          Thema                                                    Uitleg  
 

10-9-2017 Startzondag Gerhard Scholte 

17-9-2017 Groeiruimte 4/5 
 

24-9-2017 Ithaka Pete Pronk 

1-10-2017 Kunst over god, hemel en hel 
 

8-10-2017 Kunst over god, hemel en hel Esther van der Panne 

15-10-2017 Kunst over god, hemel en hel Gerhard Scholte 

22-10-2017 Doopdienst Gerard Scholte 

29-10-2017 Groeiruimte 5/5 
  

 
 
 

 
 

• Predikant: 
 Gerhard Scholte, 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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Deel je inspiratie 

Ziehier het thema waarmee we het sei-
zoen 2017-2018 openen. De 10e sep-
tember is alle kerken gevraagd hun 
kerkgebouw en hun kerkelijke ge-
meenschap voor een ‘kerkproeverij’ 
open te stellen. Ook voor de Startzon-
dag hopen we daarom veel mensen te 
kunnen verwelkomen om eens te rui-
ken aan of nog beter te proeven van 
onze activiteiten. Deel je inspiratie? Ja, 
dat gebeurt nu al veelvuldig. Iemand 
beveelt je een roman aan en het blijkt 
je diep te raken. Zelf ben je geïntri-
geerd door een filosoof of een theoloog 
en je kan het niet laten erover te vertel-
len bij de koffie! Met in mijn hoofd het 
net geschreven ‘in memoriam’ voor 
Thérèse Elfrink (zie elders in de KidS) 
herinner ik me van haar bijvoorbeeld 
haar grote liefde voor Ilja Repin, de 
Russische schilder uit de 19de eeuw. 
Als Therese en ik een afspraak maakten 
gebeurde dat vaak in een van Amster-
dams musea. Ik herinner me die keer 
dat ze me zei: ‘Ik heb een Ilja Repin 
nodig om in mijn leven overeind te 
blijven!’ Ze vertelde me toen iets van 
hem, noemde diens ‘Wolgaslepers’: 
Nog onlangs was die te zien in het 
Drents Museum in Assen: een groepje 
sloebers trekt een schuit voort, brede 
banden om de schouders, de een do-

delijk vermoeid, de ander volstrekt 
apathisch... In het midden van de sle-
pers verheft zich een jongeman, die 
begint de schouderbanden van zich af 
te trekken. Die trekschuit staat model 
voor de kerk of de maatschappij! De 
jongeman voor de nieuwe revolutio-
nairen. ‘Ik heb een Repin nodig om 
overeind te blijven’, zei Thérèse ooit. 
Inspiratie! 

Ook voor onze praktische inzet op 
straat, voor de Soepbus, voor de men-
sen van We Are Here, voor eenzame 
buurt- of wie weet kerkgenoten, zonder 
inspiratie bloedt het al snel dood. En 
we hebben daarbij hele concrete inspi-
ratie nodig. Op de nieuwe gespreks-
groep, ‘Ontmoeting op de Dinsdag-
morgen’ , zullen we bijvoorbeeld het 
pas uitgekomen prekenbundeltje van 
Janneke Stegeman bespreken. En we 
hopen elke morgendienst u telkens 
heel specifieke inspiratie te bieden. De 
bijbelleeshuizen, de avonden voor 
jonge ouders, de kindernevendiensten, 
maar ook de concrete inzet voor dia-
conie het werkt allemaal als brandstof 
voor inspiratie!  
En altijd weer blijkt onze uitnodiging 
‘iedereen is welkom aan de Tafel van 
de Heer’ aan de basis van dit alles te 
staan. 
Iedereen is welkom, ook jij, ook u! 

  

  Startzondag  Gerhard Scholte 
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Onze vergaderingen rond de zomerva-
kantie staan vooral in het teken van het 
voorbereiden van (activiteiten in) het 
nieuwe seizoen. De resultaten komen 
in roosters en activiteiten naar voren. 
Vermeldenswaard is wel dat we heb-
ben besloten komend najaar als Wijk-
raad, in het weekend waarin wij bij 
(delen van) het langere termijnbeleid 
van de gemeente stilstaan, gaan spre-
ken over het diaconale profiel en ka-
rakter van onze gemeente. Uiteraard 
nodigen we voor dit gesprek ook de 
diakenen uit. 
Vorig jaar hebben wij afgesproken dat 
‘bestuurlijke functies’ (waaronder Wijk-
raadsleden, diakenen en leden stuur-
groep Werkgroep MorgenDiensten) 
binnen onze gemeente slechts een be-
paalde tijd (aaneengesloten) kunnen 
worden uitgeoefend. Dergelijke afspra-
ken vragen ook duidelijkheid over de 
betreffende periode, zodat niet alleen 
tijdig vervanging kan worden geregeld 
maar dat ook duidelijk is wanneer de 
vrijwilliger met goed fatsoen haar/zijn 
taken kan neerleggen. In juni is in de 

Wijkraad een overzicht vastgesteld 
waarop is aangegeven wanneer de 
huidige ‘functionarissen’ zijn gestart. 
Een mooie klus voor de zomer is het 
samenvoegen van het jaarboekje. Een 
leuk onderdeel daarvan is, omdat we 
graag nieuwe foto’s plaatsen, we moe-
ten kiezen uit de vele plaatjes die er 
het laatste jaar van de gemeenteactivi-
teiten zijn gemaakt. We hebben dit jaar 
de opbouw van het jaarboek eens ver-
anderd en hopen dat dit de leesbaar-
heid bevordert. In ieder geval wordt 
duidelijk dat er komend seizoen weer 
heel veel binnen de Keizersgrachtkerk-
gemeente is te beleven. Het jaarboekje 
wordt samen met deze Kerk in de Stad 
verspreid. 
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. 
 
 

 Uit de Wijkraad en Moderamen                    Joost Koedijk 
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Op 2 juli 2016 zijn 21 zonnepanelen 
op de KGK in werking gesteld. 
Tot 2 juli 2017 (dus precies 1 jaar) is er 
3.390 KWh terug geleverd aan het net, 
dat is een opbrengst van 3.390 x E 
0,18 = E 610,20. 
Dat is ruim 10% van de investering van 
E 5.585,89 die dankzij vele gevers mo-
gelijk is gemaakt. 

Met het resterende bedrag dat ge-
schonken is, zijn we bezig om over te 
schakelen op LED verlichting voor nog 
meer besparing op de elektriciteitsre-
kening.  
 
Paul Vlaanderen namens de Beheer-
commissie KGK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Eén jaar zonnepanelen op de KgK 
 

Paul Vlaanderen 
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Wegwerkzaamheden Keizersgracht: 
Tot medio september zal, van maandag 
07:00 uur tot en met vrijdag 15:30 uur, 
de Keizersgracht ter hoogte van onze 
kerk afgesloten zijn voor auto’s vanwe-
ge bestrating. In het weekend en na 
15:30 uur doordeweeks is de straat 
echter gewoon voor alle verkeer be-
reikbaar. Bij de Keizersgrachtkerk zal 
de bestaande invalideparkeerplaats 
naar rechts worden opgeschoven. Op 
de parkeerplek ernaast zal voor de 
zondagochtend tussen 10:00 - 13:00 
uur een extra invalideparkeerplaats ge-
realiseerd worden. Deze plek wordt 
tevens een laad- en loshaven van 
maaandag  t/m zaterdag tussen 07:00 - 
11:00 uur.  
 
Nieuw huurder Kerkstraat 107 — 1 
hoog: 
Sinds eind augustus 2017 heeft ‘zaal 6’ 
(Kerkstraat 107- 1 hoog, a/d Kerkstraat 
kant) een nieuwe, tijdelijke, huurder. 
Tot een aantal maanden geleden werd 
deze ruimte verhuurd aan ‘Bescherm 
Jassen’ maar vanwege geluidsoverlast 
ten gevolge van  bouwwerkzaamheden 
in de Kerkstraat t/o nr. 107, heeft ‘Be-
scherm Jassen’ besloten om slechts een 
paar dagen per jaar zaal 6 te huren. 
Een nieuwe huurder bood zich recen-
telijk aan: het net gestarte bedrijfje Di-
gistudies (www.digi-studies.nl) 
Digistudies zal van maandag t/m don-
derdag zaal 6 huren, voorlopig voor 
een aantal maanden.   
 
8 juli 2017: Schoonmaakdag! 
Succesvolle schoonmaakdag achter de 
rug! Begonnen om 10:00 met een uit-

leg door Anja Scheffer over hygiëne in 
de keuken (van belang bij verhuur van 
onze locatie voor commerciële activi-
teiten). Vervolgens hard aan de slag: de 
Tuinzaal, keuken en de kamers en 
keuken in de Kerkstraat weer helemaal 
opgefrist! De versnaperingen van Juut 
(zelfgemaakt) vielen ook erg in de 
smaak. Hartelijk dank Laura, Tjada, 
Saarke, Elske, Esther, Cathrien, Montse, 
Harry, Robert en studenten van Dis-
puut Atlas studentenvereniging! Zie de 
foto’s als bewijs…))  
 
Gezocht: handige gemeenteleden  
We hebben het plan opgevat om de 
houten banken in de gang (bij Tuin-
zaal) met losse zit- en rugkussen te be-
dekken. Wie wil helpen bij het ont-
werp, inkoop van spullen en het ma-
ken van deze kussens?  
 
Nieuw in het assortiment  
Verse muntthee. Vraag ernaar bij de 
koffie- en theeschenkers op de zon-
dagochtenden. Wie weet overigens 
welke winkel of marktkraam in Am-
sterdam de beste verse munt verkoopt? 
Gratis (munt)thee voor de beste tip!  
 

BultersMekke ‘Doppenactie’: lever 
doppen van plastic flessen bij ons in! 
Stichting Bultersmekke is sinds 2013 
actief met de ‘doppenactie’: het inza-
melen van doppen van plastic flessen. 
Met de opbrengst worden assistentie-
honden opgeleid voor mensen met fy-
sieke en/of psychosociale problemen 
die geen vergoeding krijgen van de 
zorgverzekeraar voor de opleidingskos-
ten van hun assistentiehonden. 

  Nieuws uit de kosterij Henk-Jan Bustraan 
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In de hal bij de garderobe in onze kerk 
hebben we een grote ton staan waar 
we lege doppen verzamelen. Jan Boer-
hoop is in Heerhugowaard en omstre-
ken begonnen met inzamelen en ont-
vangt tegenwoordig doppen uit het he-
le land. Wilt u meer weten? Mail Jan 
op: j.mourits@stichtingbultersmekke.nl 

 
Sierra Leone! Oproep van Izzy: 
Izzy, uit Sierra Leone, is sinds 2006 in 
Nederland en wordt sinds 2012 door 
het Wereldhuis en onze Diaconie on-
dersteund bij het zich wegwijs maken 
in Nederland. Veel gemeenteleden 
kennen Izzy al jaren, hij helpt graag bij 
het onderhoud van de kerk, niet alleen 
als StuK-lid in de Keizersgrachtkerk, 
maar soms ook bij gemeenteleden 
thuis.   
 

Recentelijk, u zult het gezien hebben 
op TV, is Sierra Leone getroffen door 
noodweer met grote overstromingen 
als gevolg. Er zijn veel slachtoffers ge-
vallen en duizenden mensen zijn dak-
loos geworden. Izzy heeft veel contact 
met familie en vrienden in het getroffen 
gebied en hij vraagt nu hulp voor 
hen.    
 
U kunt helpen door kleding, alléén van 
echt goede kwaliteit, ter beschikking te 
stellen. De kleding zal vervolgens per 
container naar het rampgebied worden 
verstuurd en direct in de opvangkam-
pen voor ontheemden worden gedis-
tribueerd door bekenden van Izzy.  
 
Wilt u een klein steentje bijdragen? U 
kunt uw kleding bij ons in de Keizers-
grachtkerk inleveren en wij zorgen 
voor een snelle afhandeling.  
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Schilderijen van AART ontroeren en 
maken je BLIJ......  
 
September, oktober en november 2017 
hangen in de Tuinzaal kleurrijke schil-
derijen van symboliekschilder Aart de 
Lange Pzn. 
Aart de Lange Pzn laat ons beseffen dat 
‘houvast’ niet vanzelfsprekend is. Juist 
nu, in deze onzekere tijd, hunkeren 
mensen naar een schuilplaats waar je 
blijdschap, troost en hoop kan delen. 
De filosofische en spirituele verbeel-
dingskracht van de schilder/schrijver is 
voor een groot deel terug te voeren 
naar zijn jeugdjaren. Hij is geboren en 
getogen in Rhoon. 
‘Mijn herinneringen zijn misschien wel 
mijn allermooiste geschenk’, zegt hij,  
doelend op zijn christelijke opvoeding 
(NH) met aandacht voor natuur, creati- 
viteit en muziek, in het bijzonder het 
kerkorgel. En dit is altijd zo gebleven. 
   
In zijn kleurrijke landschap stuurt hij 
ons ‘stilte’ als bron voor bezinning en 

verwondering. Zijn beeldtaal is bete-
kenisvol met een overtuigende symbo-
liek en zeggingskracht. AART is een 
veel gevraagd kunstenaar en misschien 
wel een van de grootste vernieuwers 
van de hedendaagse symboliek. 
 
‘De iconografie van Aart is oorspronke-
lijk en vernieuwend. Het begrijpen van 
wat het geheim is achter zijn schilde-
rijen hangt samen met de geestelijke 
bagage van de kijker. Kunstkenners 
herkennen in zijn werk het alomte-
genwoordige Licht. Daarmee bereikt 
zijn omvangrijke werk de kwaliteit van 
een geschilderde parabel’. (Uit ‘VEN-
STERS NAAR HET LICHT’, kunstbe-
schouwing over het werk van symbo-
liekschilder Aart de Lange Pzn van  
drs. L. Bonnema, kunsthistoricus) 
 
Zie ook: www.worksofaart.com  
 
Voor informatie: Agnes Vlaanderen-
Jansen of Jan Boudewijn 

  

 Kunst in de Kerk 
 

Agnes Vlaanderen-Jansen 
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Lieve Kgk-ers, 
 
Hier een brief uit Stoutenburg. Zo af en 
toe laten we onze neus nog bij jullie 
zien, hoewel te weinig naar onze zin, 
maar elke keer worden we weer verrast 
door al jullie interesse in ons leven 
hier. En belangstelling naar de al zo 
lang onzekere toekomst. Nu is er 
nieuws, en dat willen we jullie graag 
vertellen. 
Wat we al lang vreesden wordt waar-
heid: het Franciscaans Milieuproject 
houdt na 27 jaar op hier in Stouten-
burg. Uiteindelijk heeft de samenloop 
van verscherpte brandweereisen, met 
een dreigende immense huurverho-
ging, in combinatie met een haperend 
verwarmingssysteem ons doen beslui-
ten ons heil elders te zoeken. De kos-
ten en de baten zouden weer voor lan-
gere tijd uit balans zijn: en dat in een 
huis waar we zo graag zouden willen 
verduurzamen (met isolatie op nummer 
1), maar waar de huiseigenaar niet aan 
meedoet. Het was hier mooi, heel 
mooi, maar de tijd is gekomen om op 
te breken en verder te trekken. 
Gelukkig diende zich daar ook een 
plek voor aan, na lang zoeken. Vier 
van de acht Stoutenburgers zijn nu 
heel blij met het nieuwe perspectief dat 
we in het Klooster van Sint Agatha 
hebben gekregen (vlak onder Nijme-
gen). Wij (Marjan Bosch en Rob Knip-
ping) gaan daar samen met Pieta en 
Marion, die resp. 1 jaar en 7 jaar op 
Stoutenburg wonen, ‘Het groene kloos-
terhuis’ starten. Weer een groene, gast-
vrije, geïnspireerde woon-
werkgemeenschap, met elf gastenka-

mers (die nog verbouwd gaan worden), 
een moestuin (die nu nog kalverweide 
is), en een herberg waar we fietsers, 
wandelaars en andere gasten blij kun-
nen maken met koffie, thee, een kop 
soep of een lekkere boterham. Waar 
we ook weer tuinweken, retraites en 
groene activiteiten kunnen organiseren. 
Het ligt vlakbij de Maas, en dat is heer-
lijk, zo’n stromende rivier binnen 
handbereik. Met als buren -in hetzelfde 
pand- de Kruisheren, en het Erf-
goedcentrum Nederlands Kloosterle-
ven. 
Het wordt een groot avontuur, dat on-
dertussen al een vliegende start krijgt 
door allemaal goedwillende mensen 
die ons tegemoet komen, ondersteu-
nen, doneren of spullen afstaan. En 
Stoutenburg krijgt een vliegend einde 
in deze fase van opruimen en loslaten, 
met veel verdrietige mensen die zo’n 
mooie kring om ons heen vormden in 
voor- en tegenspoed. Eind september 
zijn we hier weg en gaan we met een 
kleine pelgrimstocht van een dag of 
zeven lopend naar onze nieuwe be-
stemming. We hebben er enorm veel 
zin in, en hopen dat we het goede van 
Stoutenburg nieuwe vorm kunnen ge-
ven op een nieuwe plek. 
Leuk als jullie blijven meeleven! We 
komen vast wel weer eens langs, nu 
onze dochter Merel en kleinzoon Kay 
in Amsterdam gaan wonen bij de Oud-
ezijds 100. En als je onze nieuwe 
nieuwsbrief wilt ontvangen: stuur dan 
een mailtje aan post@stoutenburg.nl of 
marjan@hetgroenekloosterhuis.nl!  
 
Lieve groene groeten! Marjan en Rob 

 Brief uit Stoutenburg Marjan Bosch 
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Zover zijn we nog lang niet maar de 
voorbereiding is al wel gestart. Hoe de 
musical er uit gaat zien? Dat weten we 
nog niet maar iedereen mag komen 
meedenken/meewerken. Wij zijn blij 
dat Janacy van Duijn ons team is ko-
men versterken, maar meer mensen ter 
versterking zou heel fijn zijn. Vind je 
het leuk om met kinderen te werken? 

Wil je nadenken over teksten, liedjes, 
dansjes, aankleding, decors, filmpjes? 
Iedereen kan zijn/haar talenten kwijt.  
We vergaderen maar een paar keer en 
we doen veel per e-mail. In november 
en december oefenen we wel elke 
zondag na de dienst met de kinderen. 
 
Ineke Visser  

 
 

 Kerstmusical 2017  
 

Ineke Visser-Luirink 
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Reiziger Jona — een bijzondere dienst met muziekgroep Ithaka 
 

In de serie ‘Op vleugels van muziek’ is 
op 24 september de derde dienst aan 
de beurt. Die ochtend draagt de mu-
ziekgroep Ithaka de dienst. De vijf mu-
zikanten uit de Keizersgrachtkerk (Fred 
Tuinder, Joost Koedijk, Jan Krans, Anna 
Steinebach, Henk Scheffer) en Pete 
Pronk nemen ons mee in het mythische 
verhaal van Jona.  
 
Jona, die een stem hoort die hem zegt 
op weg te gaan met een missie: hij 
moet het volk van Ninevé de wacht 
aan zeggen. Die opdracht ontloopt Jo-
na liever. Hij vertrekt in tegenoverge-
stelde richting  en gaat scheep. In deze 

dienst speelt dus weer de zee een be-
langrijke rol — of is het niet zozeer de 
zee als wel de louterende hellegang in 
de buik van de vis?  
 
De muzikanten van Ithaka nemen ons 
mee op Jona’s spirituele reis. We bele-
ven met Jona hoe hij uitgedaagd wordt 
-door God?!-  om buiten zijn eigen 
grenzen te kijken — en uit zijn comfort-
zone te stappen. Dat kan niet anders 
dan een bewogen, emotionele dienst 
worden. Dus: kom op 24 september 
naar de Keizersgrachtkerk om mee te 
maken wat het is om onverwacht op 
een ander been te worden gezet.

  Een bijzondere dienst: reiziger Jona   
 

Anna Verbeek 
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In memoriam: Thérèse Elfrink  Gerhard Scholte 

 
 
Donderdag 10 augustus is Thérèse 
Elfrink na een kort ziekbed overleden. 
Zij is 90 jaar geworden. Thérèse heeft 
lange jaren deel uitgemaakt van onze 
gemeenschap, als lid van de Dinsdag-
morgengroep en later als deelneemster 
van het Bijbelleeshuis. 

Thérèse is werkzaam geweest als maat-
schappelijk werker, aanvankelijk in 
Amstelveen en later in Weesp. Daarbij 
kenmerkte ze zich als een vrouw die 
dichtbij mensen aan de zelf- en onder-
kant van het samenleven probeerde te 
staan. In de jaren na haar werkzame 
leven bleef ze begaan 
met uitgeprocedeerden 
en daklozen, of gewoon 
met mensen die ze er-
gens in Amsterdam te-
genkwam, op straat of in 
de tram. 

Onverzettelijk was 
zij,  waar zij valse auto-
riteit tegenkwam. En dan 
liet zij het weten ook! 
Juist in kerkelijke kring 
kon ze daarover fel zijn. Voor sommi-
gen wel eens te fel.  

Ik herinnerde tijdens de dankdienst aan 
die keer dat we de inleiding lazen op 
het verhaal van de Rijke Jongeling.  Als 
Jezus wordt begroet met ‘Goede Mees-
ter’,  reageert hij daar zeer wrevelig op 
met de vraag: ‘Waarom noem je mij 
goed? Niemand is goed, dan één, 
God!’ Deze ‘ontheiliging’ van Jezus 
van zichzelf verraste haar buitenmate 
en zij zei me na afloop lachend: ‘Ik zag 
al mijn vrome priestertjes, en nonnen-

vrouwkes omlaag tuimelen uit hun hei-
lige hoogten!’  Haar leven lang bleef ze 
moeite houden met het zoetige beeld 
van het ‘heilige kindeke Jezus’. Met 
kerst zag je haar zeker niet in de kerk.  

Thérèse heeft ruim dertig jaar samenge-
leefd met haar man Thieu Duindam, 
die in 1995 is overleden. Het was ei-
genlijk ook via hem dat ze de Keizers-
grachtkerk leerde kennen, want Thieu 
werkte veel samen met Bram Grandia 
inzake vluchtelingenopvang. Duindam, 
lid van de Franciscaanse Broederorde,  
was als priester werkzaam voor de 

Mozes en Aaronkerk. Ja, u 
vermoedt het al: dat was 
geen normaal huwelijk. 
Voor een deel moest hun 
verhouding in die tijd ver-
borgen blijven. Zeer tot 
hun eigen onwil en ver-
driet! Kort na het IIe Vati-
caans Concilie, begin ja-
ren zestig,  was er nog de 
hoop dat het kon: ge-
trouwd zijn en priester te-

gelijk! Maar dat viel tegen, smerig te-
gen!  

Wie Thérèse gekend heeft, heeft haar 
leren kennen als een vrouw van de ge-
sprekken en ontmoetingen. Met haar 
deftige tongval kon ze mensen even in 
verwarring brengen, zeker als ze je fel 
van repliek diende, maar al gauw raak-
te ze je van hart tot hart.   

Heerlijk vond ze het dat de Keizers-
grachtkerk op brede terreinen inspire-
rend bezig was. De laatste bevrij-
dingsmaaltijd in mei zat ze mee aan 

 
Onverzettelijk 

was zij,  waar zij 
valse autoriteit 
tegenkwam. En 
dan liet zij het 

weten ook! 
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tafel. En bij de Gay pride-diensten 
kwam ze ook graag. Toen ik vorig jaar 
beelden terug zag van de Gay-parade 
door de Amsterdamse grachten, zag ik 
tot mijn verrassing Thérèse meevaren 
op één van de boten, AT5 zoomde 
zelfs helemaal op haar in: breeduit la-
chend stond ze lichtjes te swingen op 
een of andere melodie. 

We verliezen in haar een markante 
vrouw en een vrolijk onverzettelijk 
medemens! Thérèse Elfrink, haar naam, 
haar verhaal zij ons tot gezegende ge-
dachtenis! 

  

 
 
 

Uit de Diakonie — Samen een Amsterdam Ina Beemster  

Vooraankondiging 
 
Op zondag 22 oktober wordt het Von-
delpark voor een middag lang een ver-
bindingsplek voor alle godsdiensten, 
religies en culturen van Amsterdam.  
Momenteel wordt een leuk interactief 
programma gepland waarbij al-
le deelnemende organisaties van Sa-
men Een Amsterdam de kans krijgen 
om hun organisatie op de kaart te zet-
ten en met voorbijgangers 
te ontmoeten, te praten en gedachten 

uit te wisselen. 
 
Nadere informatie over het programma 
volgt snel, maar reserveer alvast 22 ok-
tober in je agenda. Houd ook onze 
Facebook pagina in de gaten voor up-
dates. 
 
Nu al geïnteresseerd in deelname of 
wil je helpen met de planning van dit 
uniek evenement? Aanmeldingen kan 
via ons emailadres: sameneenamster-
dam@gmail.com 
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‘If I were a rich man’ Nico Brouwer 

 

Dit lied schoot mij te binnen toen 
Sietske van der Hoek mij de schriftle-
zing doorgaf voor de zomerdienst op 
30 juli waar ik de muziek ging verzor-
gen. Die lezing was uit Lucas 16: de 
rijke man en de arme Lazarus.  
Mijn gedachte was om het lied tijdens 
het intermezzo te spelen, zeker niet 
tijdens de viering. Het is immers best 
wel een frivool lied en gezien de set-
ting van de viering lijkt een meer inge-
togen en klassiek stuk meer voor de 
hand. 
Aldus heb ik het ook gedaan, de rich 
man voor het intermezzo en tijdens de 
viering een stuk van Buxtehude.  
Maar toch, het lied komt uit ‘Fiddler on 
the Roof’, de musical die de lotgeval-
len beschrijft van de Joodse melkboer 
Tevye in het dorpje Anatevka. Het 
speelt in de tijd van tsaristisch Rusland, 
waar tijdens het eind van de 19e  eeuw 
heftige pogroms uitbraken en veel jo-
den hebben doen vluchten naar vooral 
Amerika en Duitsland. 
Tijdens de mijmeringen van de hoofd-
figuur Tevye komt de gedachte op: Als 
ik toch eens rijk was,... Ja, als je toch 
eens rijk was, wat zou je dan wel niet 
kunnen doen,  een prachtig huis bou-
wen, je vrouw zou in status sterk stij-
gen, en je zou niet zo hard meer hoe-
ven werken! Niet zo hard meer hoeven 
werken? Is dat geen onbeschaamde 
wens tot luiheid? Nee, in dit geval, lig-
gen de kaarten net even anders. Ik 
citeer een paar regels:  
 
 
 
 

‘If I were rich, I'd have  
the time that I lack 

to sit in the synagogue and pray. 
And maybe have a seat  

by the Eastern wall. 
And I'd discuss the holy books with the 
learned men, several hours every day. 
That would be the sweetest thing of 

all.’ 
 
Rijk zijn geeft tijd en die tijd kun je ge-
bruiken voor de mooiste activiteit in je 
leven, en dat is het bestuderen van de 
Thora, the holy books. En, maar mis-
schien doe ik nu aan ongeoorloofde 
inlegkunde, in het verhaal van de rijke 
man en de arme Lazarus worden de 
rijke man en zijn metgezellen gemaand 
the holy books (Mozes en de Profeten) 
te horen.  
Misschien is dat een van de aspecten 
van dit verhaal, de rijke man heeft de 
Thora niet gehoord, daarom heeft hij 
niet naar Lazarus omgekeken en daar-
om zit hij nu in de sh***. 
Dit lied, wat ik aanvankelijk als frivool 
aanmerkte zodat ik twijfelde of het wel 
in de viering paste, blijkt een lied met 
een verrassende religieuze lading. Het 
geeft zelfs de kern van het jodendom 
op een heerlijk swingende manier weer 
en geeft stof tot nadenken. 
Het sterkt mij in de mening dat ook 
buiten de muren van de kerk, zoals 
theaters en poptempels, liederen zijn te 
vinden die ons kunnen helpen de tek-
sten waar we in de kerk mee bezig zijn 
te begrijpen, uit te leggen en er iets 
mee te doen. 
Gelukkig staan we in de Keizersgracht-
kerk open voor dit soort liederen en 
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ook voor genres buiten de kerkmuren, 
en dat moeten we koesteren. 

En dat kan vanzelfsprekend ook op or-
gel, en misschien zelfs wel tijdens de 
viering. 

 
 
 
Terugblik Zomermorgens Agnes Vlaanderen-

Jansen 

 
Elk jaar hebben we in de Keizers-
grachtkerk een zomerprogramma. De-
ze zomer waren in de Tuinzaal weer 
een vijftal goed bezochte zomermor-
gens met een gevarieerd programma.  
Van de film ‘Moonlight’, een project 
van Stichting Viva Sahel in Niger, een 
reis naar de Sunda eilanden en Su-
lawesi, Kinesiologie tot een creatieve 
ochtend met Loes van Berkel.  

Zij gaf een workshop over handlette-
ring en het maken van zentangles. Het 
zijn twee verschillende manieren om te 
tekenen en daarbij te mediteren. Deze 
meditatieve vorm van tekenen zorgt 
voor rust in je hoofd. Het was een leu-
ke ontspannen ochtend waarin kleine 
kunstwerkjes gemaakt werden op pa-
piertjes van 10 x 10 cm gemaakt van 
olifantenpoep. 
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De jaarlijkse bondsdag van gerefor-
meerde meisjesverenigingen vond op 
Tweede Pinksterdag, 16 mei 1932 
plaats in Amsterdam. 4000 gerefor-
meerde meisjes uit het hele land kwa-
men die dag bijeen in het Concertge-
bouw, de Vrije Gemeente (Paradiso) en 
de Keizersgrachtkerk. Ze konden bo-
vendien een rondvaart maken of een 
uitstapje naar Schiphol. Maar ook het 
Paedologisch Instituut (Valeriusplein), 
het Bijbels Museum, het Begijnhof, de 
Wolkenkrabber en het Julianapark 
(Amsterdam-Noord) behoorden tot de 
mogelijkheden. 
Het middagprogramma in de Keizers-
grachtkerk begon met de bekende pe-
dagoog, hoogleraar aan de VU, Jan 
Waterink (1890-1966). ‘Onder dave-
rend applaus verkreeg Prof. Waterink 
het woord om zijn rede uit te spreken: 
“Verpleegsters van een kranken tijd”.’ 
Waterink ‘wees allereerst op de kwalen 
van den tijd. Deze lijdt aan levensver-
brokkeling. De eenheid des levens is 
zoek. Enerzijds worden de levensver-
banden alle losgemaakt van den le-
venswortel en anderzijds worden de 
verbanden zelf losgerukt. Het leven 
dreigt in brokstukken uiteen te vallen, 
zoowel op het terrein der theoretische 
beschouwingen (modernistische we-
tenschap) als dat van de practijk (ge-
zinsleven). Daarmee hangt ook weer 
samen de poging om een scheiding te 
brengen tusschen kennis en religie en 
tusschen religie en levenspractijk. En 
verder gaat het scheidingsproces: het 
schoone en het goede, het aesthetische 

en het ethische liggen volgens velen 
los naast elkaar en weldra wordt weer 
hetgeen het vleesch prikkelt synoniem 
genomen met hetgeen schoon en dus 
goed heet. Midden in dit proces valt 
opeens een nieuwe kwaal: die van de 
economische crisis, met gevaren als 
moedeloosheid, wanhoop; men heeft 
den deze veelszins niet geleerd uit het 
geloof te leven. 
Hierna komende tot de remedie van de 
verschillende kwalen, wees spreker op 
de remedie die door de Geref. levens- 
en wereldbeschouwing wordt gebo-
den. De levenseenheid, geworteld in 
het bestel van den Schepper en de or-
dinantie voor het leven ons door Hem 
geopenbaard, is het geheim van de 
kracht voor het leven. […] 
Ten slotte komende tot: de verpleeg-
sters met het remedie, zeide spreker, 
dat juist onze meisjes en onze vrouwen 
in dezen tijd zoo sterk zijn. De vrouw 
heeft van nature de gave de dingen als 
eenheid te zien, en zij is bij uitstek in 
staat den samenhang der dingen te be-
leven. Juist omdat zij met haar hart in 
de eerste plaats tot de dingen komt. Zij 
heeft lief en de liefde omgrijpt steeds 
het levenstotaal. […] Ook voor de cri-
sis van deze dagen mogen we veel van 
onze vrouwen en meisjes verwachten. 
Er zal veel geloofsmoed van haar wor-
den gevraagd. Maar door het geloof 
kunnen zij wonderen doen en zoo al 
meer worden wat ze van nature reeds 
is: een verpleegster van een kranken 
tijd.’ 
 

  De Keizersgrachtkerk en haar meisjes (71) 
 

Peter Dillingh 
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Van 20 september tot 20 oktober zal ik 
naar Bethlehem afreizen. Ik ben door 
de Counsil of Worlds mission uitgeno-
digd mee te doen aan een theologisch 
programma over onderdrukking en 
macht.  
De organisatie wil theologiestudenten 
helpen hun visie en theologie te ver-
breden rondom onderdrukking en 
rechtvaardigheid. Ik ben als enige Ne-
derlander als deelnemer uitgenodigd. 
Er zijn twaalf mensen van over de hele 
wereld die mee zullen reizen. Bethle-

hem staat er om bekend om ommuurd 
te zijn en mensen komen moeilijk de 
stad uit doordat de staat Israël dat niet 
veilig acht. 
Na mijn terugkomst wil ik graag mijn 
ervaringen met de jongeren en de ge-
meente delen. Momenteel denken we 
na over een geschikte vorm hiervoor  
bijvoorbeeld in een kerkdienst, een 
avond of een persoonlijk gesprek. We 
houden u op de hoogte.  
  

 

Friendshipzone Robert Jan Nijland 

 
Vooruitblik komende weken en nieu-
we seizoen  
We staan aan het begin van een nieu-
we kerkelijk seizoen! Een aantal tieners 
heeft afscheid genomen vorig jaar en 
nieuwe tieners hebben al kennis ge-
maakt! Deels een nieuwe groep, die 
elkaar weer (beter) mag leren kennen.  
Door bovenstaande studiereis van Ro-
bert Jan loopt het begin van het sei-
zoen wel vreemd! Er zullen een aantal 
jongeren zijn die de tienergroep waar-
nemen tijdens twee bijeenkomsten. 
Zodat de tieners elkaar kunnen zien en 
een nieuwe start met elkaar kunnen 
maken.  
 
Op vrijdag 29 september gaan de tie-
ners met elkaar eten vanaf 18.00 uur. 
Zij zullen hierna spelletjes spelen. De 

avond is rond 22.00 uur afgelopen. Zij 
zullen in de Friendship zitten (Kerk-
straat 107).  
 
Op zondag 8 oktober staat om 10.30 
uur de eerste echte tienergroep van het 
jaar op de planning. Dit zal groten-
deels een ontspannen bijeenkomst zijn 
waarbij de tieners elkaar ontmoeten en 
spelletjes kunnen spelen. De tieners 
zullen echter onder leiding van de jon-
geren ook nadenken welke thema’s zij 
komend seizoen willen bespreken. Het 
hoofdthema van dit seizoen rondom 
tienerwerk zal: ‘de Bijbel’ zijn. Dat be-
tekent dat er allerlei thema’s besproken 
gaan worden rondom het boek. Wat is 
die Bijbel nou? Wat is het Oude en het 
Nieuwe testament? Wie schreef het? 
Wat is de boodschap die wij er in le-

  Robert Jan Nijland naar Bethlehem   
 

Robert Jan Nijland 
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zen? Enzovoorts. Op 8 oktober gaan de 
tieners nadenken welke vragen zij 
rondom de Bijbel centraal willen stel-
len.   
 
Op zondag 22 oktober is Robert Jan 
net terug van zijn reis naar Bethlehem. 
De tienergroep komt om 10.30 uur bij 
elkaar, zij zullen hun thema’s/vragen 
voor dit seizoen presenteren. Daar-
naast praten we bij over de reis en over 
hoe het met iedereen gaat.   
 
Op vrijdagavond 27 oktober hebben 
we een filmavond. Om 18.00 uur gaan 
we weer samen eten en daarna een 

spannende film kijken. De avond zal 
rond 22.00 uur officieel afgelopen zijn, 
maar de tieners blijven weleens langer 
zitten. Om 23.45 uur wordt iedereen 
echt verzocht naar huis te gaan.  
 
Op zowel zondag 5 als zondag 19 no-
vember zal er tienergroep zijn van 
10.30 tot 12.00 uur. De eerste thema’s 
zullen dus ingebracht zijn door de tie-
ners zelf!  
 
Als u meer wilt weten over het komen-
de seizoen dan is er een concept roos-
ter voor alle bijeenkomsten van de tie-
nergroep. 
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In de natuur verkleuren de blaadjes 
langzamerhand naar geel, maar in de 
KidS blijven ze lekker groen. Wat wil 
de Klimaat&Geloofgroep jullie deze 
maand meegeven?  
 
Groene Bijbel 
Vorig jaar publiceerde het Nederlands 
Bijbelgenootschap de Groene Bijbel, 
een uitgave waarin passages die met de 
natuur te maken hebben, met een 
groene lijn gemarkeerd zijn. Bovendien 
bevat de bijbel veel natuurfoto’s, cita-
ten en erg leuke interviews met beken-
de en minder bekende mensen over 
hun manier om duurzaam te leven, en 
hun inspiratiebronnen daarbij. De bij-
bel zou gedrukt worden op papier ge-
maakt uit duizenden ingezamelde ou-
de bijbels. Helaas wist een medewer-
ker van de drukkerij hiermee te sjoe-
melen en werd er gewoon papier ge-
bruikt. Om die reden besloot het Bij-
belgenootschap de bijbels gratis weg te 
geven. Janne bemachtigde er een, en 
nu leek het ons leuk als we dit exem-
plaar zouden laten rouleren onder de 
bezoekers van de Keizersgrachtkerk. 
We hebben er een schriftje bijgestopt. 
Het idee is dat je een week in de bijbel 
leest, en hem dan doorgeeft aan ie-
mand anders, maar eerst in het schriftje 
een paar notities maakt van dingen die 
je zijn opgevallen of die je mooi vond. 
Dat mag helemaal op je eigen manier; 
Janne zal de aftrap doen als voorbeeld. 
We zijn benieuwd naar jullie ervarin-
gen! 
 
NOS komt met praktische tips 
Deze maand was er weer veel zorg-
wekkend milieu&klimaatnieuws, onder 

andere over het smelten van de perma-
frost in de Noordpool-regio. Hieruit 
zouden weer extra broeikasgassen 
kunnen vrijkomen. Naar aanleiding 
daarvan kwamen de NOS en Milieu 
Centraal met een artikel genaamd ‘Fei-
ten en fabeltjes; de do’s en don’ts voor 
het klimaat.’ Met zoektermen 
NOS+fabeltjes+klimaat is het te vin-
den; heel handig voor wie deze herfst 
graag weer wat duurzame acties wil 
ondernemen wat betreft reizen, wonen 
en eten. 
 
Boekentip 
Bijna jarig, je hebt alles al, maar men 
wil je toch per se iets geven? Vraag het 
boek ‘Climate Changed’ van Philippe 
Squarzoni. Al een paar jaar oud, maar 
vrij uniek in zijn soort: dit is een 
graphic novel (een serieus stripverhaal) 
over klimaatverandering. De auteur 
beschrijft zijn persoonlijke ervaringen 
toen hij als journalist zich voor het 
eerst ging verdiepen in de klimaatwe-
tenschap. Leerzaam, mooi, confronte-
rend en zwaar — dat laatste ook zeker 
letterlijk, dus in het kader van papier-
besparing na het lezen deze dikke pil 
lekker doorgeven aan iemand anders! 
 
Bijeenkomsten 
Er komt ook zeker weer een bijeen-
komst (een avond bijvoorbeeld) over 
een onderwerp dat past bij ons Groene 
Kerk-zijn, mogelijk samen met de (ook 
Groene) Lutherse gemeente, die we 
wat beter hebben leren kennen tijdens 
de laatste klimaatdemonstratie en die 
wel in waren voor een samenwerking. 
Hierover later meer. We hebben er 
overigens voor gekozen om de naam 

Groene Blaadjes Klimaat- & Geloofgroep 
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Klimaat-& Geloofgroep te behouden, 
alleen doen we dat wat we doen nu in 
het kader van ‘Groene Kerk.’ Zoals al-
tijd zijn ideeën voor mogelijke ver-

groenende stappen of groene acties in 
de Keizersgrachtkerk van harte welkom 
bij Janne of Elske. Mooie herfst ge-
wenst! 
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ZINspiration festival  

 
Met Hart op de Tongconcert Roos Blufpand 
 
Op 15 september komt zangeres Roos 
Blufpand de tweeëntwintigste editie 
van Hart op de Tong verzorgen tijdens 
het ZINspiration festival. ‘We lijken te 
vergeten waar het werkelijk om gaat’, 
zingt de kleinkunstenaar in haar lied ‘Ik 
ben niet bang.’ Als afsluiter van het fes-
tival in het Ill cafe op Uilenstede, zal 
Roos een akoestische set geven en in-
gaan op wat haar inspireert in het le-
ven. 
 
Het ZINspiration wordt georganiseert 
door Ziel&Zaligheid, NEWConnective 
en de Keizersgracht. Het Festival is een 
plek voor studenten om aan het begin 
van het nieuwe schooljaar Zin te vin-
den! Diepgang, gezelligheid, zingeving 
en ontmoeting met anderen! Dat alles 
is te vinden tijdens het festival. Een 
breed aanbod van organisaties en men-
sen staan paraat om studenten Zin aan 
te bieden. Met o.a.: 
- Een mobiele huiskamer; 
- Bob Venus en zijn experiences;   
- Take -a- dive & talk — about — life bal-
lenbak; 
- Het fluisterkabinet, Rikko Voorberg; 
- Een labyrinth van Corjan Matsinger; 
- Een singer-songwriter workshop van 
onze vorige artiest bij Hart op de tong; 
the Syrens. (neem je eigen instrument 
mee); 

- Een zeepkist om jou Zin met de we-
reld te delen; 
- Een Open Podium; 
- Een eerlijk eten- kook workshop; 
- De ‘dit geeft zin expositie’; 
- Heerlijk eten te koop! 
Roos Blufpand zal dit fantastische festi-
val dus afsluiten! ‘Soms wil ik weer 
denken als een kind en geloven dat 
mijn goed bedoelde woorden, worden 
doorgegeven door de wind,’ omschrijft 
Roos Blufpand haar motivatie om te 
schrijven. Maar hoe verstil je de tijd 
om zoals een kind zorgeloos te leven 
en tegelijk zorgzaam te zijn voor jezelf 
en de wereld? Deze avond geeft ruimte 
daarover te reflecteren. 
  
Het Zinspiration festival begint om 18 
uur. In en rond het Ill cafe van Uilen-
stede (op de grens van Amsterdam en 
Amstelveen). Het gratis toegankelijke 
festival wordt afgesloten met het con-
cert van Roos Blufpand rond 21 uur. 
 
Meer informatie is te vinden op: 
www.hartopdetong.com of via onze 
Facebook fanpagina:   
www.facebook.com/hartopdetong 
https://www.facebook.com/events/190
8477832773251/ 
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De Keizersgrachtkerk en NEWConnective organiseren dit najaar een 
Auschwitzreis voor jongeren en studenten (17-25+) op 3-6 november 2017. 
 
Welke wissel trekt een bezoek aan 
Auschwitz op jouw leven? 
 
Een bezoek aan concentratiekamp 
Auschwitz laat niemand koud. Nergens 
anders word je meer geconfronteerd 
met het kwaad dat mensen elkaar kun-
nen aandoen. Het laat een indruk ach-
ter die je nooit zal vergeten. Ook roept 
een bezoek veel vragen op. Daarmee 
kan het bezoek een verrijking voor je 
zijn. Dat kan, als je goed voorbereid 
weggaat, en als er tijdens de reis vol-
doende tijd is voor jezelf en om met 
elkaar onder goede begeleiding de in-
drukken te bespreken en te verwerken 
Voor de tweede keer organiseren 
NEWConnective en de Keizersgracht-
kerk een reis voor jongeren en studen-
ten (17-25+) naar Auschwitz/Krakau in 
Polen. Na een bijzondere reis met een 
groep jongeren in oktober 2016 gaan 
we van 3 t/m 6 november 2017 nog 
eens.  
 
Programma 
Voordat we op reis gaan zullen we 
meerdere keren bij elkaar komen zodat 
we goed voorbereid zijn. We zullen 
hierbij vooral ook inzoomen op de fei-
ten uit de geschiedenis, maar ook op je 
verwachtingen. Dit is vooral ook een 
kans om je reisgenoten alvast te leren 
kennen, zodat je weet met wie je op 
pad gaat. Onze eerste informatie avond 
heeft al plaatsgevonden bij het uitko-
men van deze KidS.  
De begeleiding is in handen van een 
divers team van ervaren jongerenwer-

kers en programmamakers van NEW-
Connective 
(http://www.newconnective.nl/) en de 
Keizersgrachtkerk 
(http://www.keizersgrachtkerk.nl/) 
 
Wat verwachten we van jou? 
- Bovenal een nieuwsgierige houding. 
Nieuwsgierig naar de geschiedenis en 
de verhalen, maar vooral ook naar het 
ontdekken van je eigen opvattingen en 
die van de ander. 
- Deelname aan het voorbereidingstra-
ject van de reis; 
- Bereidheid om minstens 1 keer een 
moment tijdens de reis vorm te geven, 
samen met 1 of 2 andere reisgenoten. 
 
Praktisch 
Reisdata zijn vrijdag 3 tot maandag 6 
november. Op vrijdag en maandag mis 
je mogelijk school. Vanuit de organisa-
tie nemen we graag contact op met je 
docenten om dit uit te leggen.  
Kosten: 350 euro inclusief reis, verblijf, 
bezoek Auschwitz, en 3 maaltijden per 
dag.  
Maximum aantal deelnemers: 16 
Meer informatie:  
 
Deadline aanmelden voor de reis: 
zondag 1 oktober. Aanmelding kan 
door het inschrijfformulier op te vragen 
bij info@NEWConnective.nl 
Op woensdagavond 25 oktober is een 
voorbereidingsbijeenkomst, met het 
definitieve reisgezelschap.  

    Auschwitzreis voor jongeren en studenten 
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Tip: zoek ons op Facebook en blijf op 
de hoogte van alle reis-updates! 

https://www.facebook.com/jongerenrei
samsterdam.  
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Bijbelleeshuis-woe 
 
Woe 20 sept 20.00 
Woe 04 okt 20.00 
Woe 18 okt  20.00 
 

Bijbelleeshuis-za 
Kerkstraat 107 — zaal 5 
 
Zat 16 sept 10.00 
Zat 30 sept 10.00 
Zat 14 okt  10.00 
 

Wijkraadsvergadering 
Kerkstraat 107 
 
Do 7 sept — 20.00 
Do 19 okt — 20.00 
Do 7 dec — 20.00 

Tieners 
Kerkstraat 107, Friendship 
 
Zo 24 sept  10.30 
Vr  29 sept  18.00-22.00  
(Spelavond) 
Zo   8 okt  10.30 
Zo 22 okt  10.30 
Vr  27 okt  18.00-22.00 
 
 
 

Kindercatechese 
KGK: Tuinzaal 
 
Zo 24 sept 10.30 
Zo   8 okt 10.30 
Zo 22 okt 10.30 
Zo  5 nov 10.30 
Zo 19 nov 10.30 
 

Maandelijke maaltijd 
Tuinzaal 
 
wo 28 sept 18.30  
wo 18 okt  18.30 
wo 29 nov 18.30 
 
 

 
 

 
  

 

Overig 
MAG — Elke maandagavond — 20.00u — Kerkstraat 107: zaal 9 
Zanggroep (repetitie) — Elke woensdag — 20.00u — Kerkzaal KGK 
 
Vrij 15 sept — Hart op de tong 
Zo 22 okt — Samen een Amsterdam, Vondelpark 
Vrij 3 nov - ma 6 nov — Reis naar Auschwitz 
 
 

 
 

 Agenda voor de komende weken 


