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Burgemeester Femke Halsema houdt op zondag 10 november de Preek van de Leek. 
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Femke Halsema houdt 
Preek van de Leek

CULTURELE PLEISTERPLAATS

Prachtige cantates van Bach, films & ge-
dichten, lezingen over Rembrandt, stilte 
en koren – met de Uitmarkt start ook het 
culturele seizoen van de Protestantse 
Kerk Amsterdam. In onze wijkkerken en 
op enkele pioniersplekken is er van alles te 
beleven als het gaat om muziek, literatuur 
en zingeving. Ook als je geen lid van de 
kerk bent is er van alles te vinden in deze 
Uitladdder wat je kan boeien en verwon-
deren. Daar gaat het ons immers om bij de 
Protestantse  Kerk Amsterdam: we willen 
voor iedereen een pleisterplaats voor de 
ziel zijn. Om even tot rust en op andere ge-
dachten te komen in de dagelijkse hectiek 
van het bestaan. Geniet ervan. Een goed 
cultureel seizoen toegewenst! 

ZONDAG 25 AUGUSTUS
Orgelvespers in Oude Kerk
Muzikaal avondgebed met Matthias 
Havinga op het orgel.  
Oudekerksplein 13, 18.00 uur, 
oudekerk.amsterdam
 
DINSDAG 27 AUGUSTUS
Bloeiklas - Welke kracht biedt 
kwetsbaarheid?
Wat gebeurt er als je eerlijk je kwetsbaar-
heid deelt? Ontdek het in deze bloeiklas 
van de Kwekerij. Verwacht andere twinti-
gers (doelgroep 18-35 jaar), inspirerende 
theorie en praktische oefeningen.

De Kas, Nieuwe Herengracht 18, 
19.30 uur, kwekerijamsterdam.nl

WOENSDAG 28 AUGUSTUS
Samen zingen in Westerkerk
Zingen van Engelse kerkliederen onder 
leiding van cantor-organist Jos van der 
Kooy. Hij vertelt over de achtergrond van 
de liederen en hun plek in de kerkdiensten.
Prinsengracht 281, 20.00 uur, 
westerkerk.nl

VAN ZATERDAG 31 AUGUSTUS 
TOT ZONDAG 29 SEPTEMBER
400 jaar Remonstranten 

In het Rijksmuseum (in Ruimte 2.7, 
het Prentenkabinet) is een kleine ten-
toonstelling over Uyttenbogaert en 
de Remonstranten. Deze predikant 
(1557-1644) staat aan het begin van de 
Remonstrantse Kerk. O.a. Rembrandt 
maakte van hem een portret.
Museumstr. 1, openingstijden 
Rijksmuseum via rijksmuseum.nl

ZONDAG 1 SEPTEMBER 
Evensong in Oude Kerk 
Muzikaal avondgebed met het Vocaal 
Kerkmuziek Ensemble. Oudekerksplein 
13,  18.00 uur, oudekerk.amsterdam

VRIJDAG 6 SEPTEMBER
Film op Vrijdag in Keizersgrachtkerk
Goede films met een lichtvoetige toets. 
Napraten na afloop en vrijdagmiddag-
borrel.
Keizersgracht 566, vanaf 14.15 uur 
koffie/thee, € 2,50, start film 14.30 
uur, keizersgrachtkerk.nl

ZATERDAG 7 SEPTEMBER
Open Monumentendag: Rembrandt en 
de Sloterkerk
Ga eens kijken in het prachtige kerkje 
van het dorp Sloten. Een dorpskerk 
waarvan de geschiedenis teruggaat tot 

de tiende eeuw. Rembrandt maakte in 
de 17e eeuw een pentekening  van de 
kerk. Met gedurende de middag twee 
orgelconcerten en een mini-expositie 
over de band  tussen Rembrandt, Sloten 
en de Sloterkerk.
Osdorperweg 28, kerk open van 
12.00-16.00 uur, sloterkerk.nl

ZONDAG 8 SEPTEMBER
Abdijvespers in Oude Kerk
Muzikaal avondgebed met ruimte voor 
stilte.
Oudekerksplein 13, 18.00 uur, 
oudekerk.amsterdam

NACHT VAN DE BIJBEL

Ieder jaar vertellen verrassende gasten van 
buiten de kerk over de Bijbel. Welke passa-
ges raken hen? Dat levert boeiende en in-
spirerende gesprekken over liefde, leven en 
zingeving op. Soms staat daarbij een thema 
centraal, zoals kunst of literatuur en er is 
muziek. De sfeer is informeel, wat mede 
komt door het sfeervolle Thomastheater 
aan de Zuidas. Reserveer vast de datum: 
vrijdagavond 15 november. De gasten wor-
den later bekend gemaakt. Eerdere deelne-
mers waren o.a. Sanne Wallis de Vries, Huub 
Oosterhuis, Franca Treur, Jan Paternotte, 
Carola Schouten en Yvonne Zonderop. 
Thomastheater in Thomaskerk,
Prinses Irenestraat 36, 19.30 uur, 
Thomaskerk.nl. 

Burgemeester Femke Halsema beklimt op 
zondag 10 november de kansel om als eerste 
dit jaar de Preek van de Leek te houden. Zij 
gaat voor in een protestantse kerkdienst die zij 
naar eigen inzicht maar volgens de bestaande 
traditie mag invullen. Met muziek, Bijbellezing, 
gebed en preek. De gedachte erachter is dat 
in deze tijd politici, ondernemers en zelfs koks 
de rol van predikanten lijken over te nemen. 
Zij krijgen daarom de gelegenheid om als leek 

zonder geloofsovertuiging een kerkdienst te 
leiden in de sfeervolle Doopsgezinde kerk aan 
het Singel. 

De leken van dit jaar zijn na burgemeester 
Femke Halsema (10 november), ondernemer 
en eigenaar Westergasterrein Duncan Stut-
terheim (17 november) en topkok Joris Bij-
dendijk van restaurant Rijks (24 november). 
Toegang: gratis. Aanvang: 17.00 uur. 
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Het Nieuw Vocaal Amsterdams Talentenkoor treedt zaterdag 12 oktober op in de Thomaskerk. Zie in de Uitladder onder 12 oktober.   
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DINSDAG 10 SEPTEMBER
Lunchconcert in Thomaskerk
Mattias Spee, piano. 
Prinses Irenestr. 36, 12.30-13.00 uur, 
thomasopen.nl

Liefde voor… eten!
Avond over eten. In de groene stadsoase 
van de Tolhuistuin worden je zintuigen 
geprikkeld en kun je leren genieten! Or-
ganisatie: de open community voor zin-
geving in Amsterdam-Noord.
Tuin van de Tolhuistuin, ingang: Tol-
huisweg 3, 18.30-21.30 uur, € 15,-, 
voor minima: € 10,-, aanmelden nood-
zakelijk via: info@zinnignoord.nl, 
06 485 190 00

Bloeiklas - Hoe verspeel je je leven?
Is er nog wel speelruimte over? Maak 
de homo ludens in je wakker en ontdek 
wat spelen je op kan leveren. Dit is een 
bloeiklas van de Kwekerij voor millen-
nials (18-35 jaar) die open staan voor 
reflectie en bezinning.
De Kas, Nieuwe Herengracht 18, 
19.30 uur, kwekerijamsterdam.nl
 
WOENSDAG 11 SEPTEMBER
Taizé-gebed in De Ark Slotervaart
Meditatief avondgebed in de stijl van 
Taizé: samen zingen, samen stil zijn, 
aansluitend op de  ‘Eet met je Buur-
Maaltijd’. Organisatie: jongeren Regen-
booggemeente en Leefgemeenschap 
Slotervaart.
Van Ollefenstraat 9, aanvang Buur-
Maaltijd: 18.30 uur, aanvang Taizége-
bed:  20.00 uur, regenbooggemeente.nl 

DONDERDAG 12 SEPTEMBER
ThomasBoek in Thomaskerk
Het Oude Land van Dörte Hansen wordt 
besproken o.l.v. ds. Evert Jan de Wijer.   
Prinses Irenestr. 36, 20.00 uur, 
thomaskerk.nl

DINSDAG 17 SEPTEMBER
De Verdieping - Identiteit & Werk 
Loop jij wel eens rond met vragen als: 
Wat is belangrijk voor mij? Hoe kan ik 
het verschil maken? Wie ben ik en waar 
wil ik écht voor gaan? En wil je hier ac-
tief mee aan de slag? Doe dan mee aan 
de Verdieping van de Kwekerij voor mil-
lennials (18-35 jaar).
LAB111, Arie Biemondstraat 111, 18.30 
uur, kwekerijamsterdam.nl/verdieping

DINSDAG 24 SEPTEMBER
Lunchconcert in Thomaskerk
Lisette Calebur, viool. Victor Baena, orgel.
Prinses Irenestr. 36, 12.30-13.00 
uur, thomasopen.nl

Leergang Levenskunst 
Waar word je nou echt gelukkig van? Dr. 
Sonla Lyubomirsky deed 20 jaar onder-
zoek naar geluk: je kunt er zelf veel aan 
doen. Ontdek jouw persoonlijke geluks-
activiteit en ga aan de slag met jouw 

dromen. Begeleiding: psycholoog Eva 
van Groeningen en theoloog Arjette 
Kuipers. Organisatie: de open communi-
ty voor zingeving in Amsterdam-Noord. 
Boekhandel Over het Water, Van 
der Pekstraat 59, 19.45-22.00 uur,   
€ 125,- voor 3 avonden, aanmelden 
via: info@zinnignoord.nl, 06 132 142 03

WOENSDAG 25 SEPTEMBER
Samen zingen in Westerkerk
Zingen van liederen over vrede en ge-
rechtigheid onder leiding van cantor-
organist Jos van der Kooy. Hij vertelt 
over de achtergrond van de liederen en 
hun plek in de kerkdiensten.
Prinsengracht 281, 20.00 uur, 
westerkerk.nl

VRIJDAG 27 SEPTEMBER
ZINema, filmavond in kerk De Ark
Serie van drie filmavonden rond het 

thema: ‘Het einde – voorbij?’ Organisa-
tie: Oecumenisch filmhuis in Amsterdam 
Noord. Goede films met nagesprek en 
een hapje en drankje. Op 27 september: 
Melancholia van regisseur Lars von Trier.
Banne Buikslootlaan 63c, 19.30 uur, 
vrijwillige bijdrage, arkmiddennoord.nl

ThomasFilm in Thomaskerk
ThomasFilm is er iedere laatste 
vrijdagavond van de maand. Na een 
korte inleiding door predikant van de 
Thomaskerk Evert Jan de Wijer kijken 
bezoekers gezamenlijk naar een film. 
Daarna gesprek. Film: Werk ohne Autor. 
Prinses Irenestr. 36, 19.30 uur, 
thomaskerk.nl

Horror stories in de Bijbel in kerk 
De Binnenwaai
Een serie van Bijbelstudieavonden over 
vreemde, bizarre en soms ook angst-
aanjagende Bijbelverhalen. Van botten 
die tot leven komen, bovenmenselijke 
en gewelddadige  reuzen, slechte en-
gelen en je eigen dochter offeren. Het 
staat allemaal in de Bijbel.
Moeten deze teksten worden gene-
geerd? Of zoeken we naar een uitleg 
waar we in onze tijd mee uit de voeten 
kunnen? 
Ed Pelsterpark 2, 19.30-21.00 uur, 
info via voorganger@debinnenwaai.nl 
en debinnenwaai.nl

ZATERDAG 28 SEPTEMBER
Korenfestival
‘Halleluja Amsterdam!’ is het thema van 
het Korenfestival dat de Raad van Ker-
ken Amsterdam organiseert. Koren die 

deelnemen zijn afkomstig uit kerken die 
bij de Raad aangesloten zijn, zoals de 
protestantse Keizersgrachtgemeente, 
Vrijburg en de Waalse Kerk.  
Oude Lutherse Kerk aan het Spui, 
14.00-16.30 uur

Symposium met minister Sigrid Kaag
Een symposium n.a.v. de nieuwe bundel 
Tolerantie in turbulente tijden, uitgege-
ven in het kader van 400 jaar Remon-
stranten. Hoofdspreker is Sigrid Kaag, 
minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking.    
Auditorium Rijksmuseum, Muse-
umstraat 1, 14.00-17.00 uur, € 20,-, 
aanmelden via: info@remonstranten.org, 
info: joostroselaers@remonstranten.org

ZONDAG 29 SEPTEMBER
Cantatedienst in Westerkerk
Sinds 1952 worden in de Westerkerk 
cantatediensten gehouden. De formule 
van deze diensten - een samenspel van 
gebed, muziek en een korte overden-
king door de predikant die aansluit bij 
het onderwerp van de cantate - heeft 
in zestig jaar niet aan kracht ingeboet.  
Op zondag 29 september ‘Bringet dem 
Herrn Ehre seines Namens’ van J.S. 
Bach. Uitgevoerd door het Westerkerk-
koor onder leiding van Jan Joost El-
burg, Ensemble ’t Kabinet en diverse 
solisten.
Prinsengracht 281, 10.30 uur, 
westerkerk.nl

Orgelvespers in Oude Kerk
Muzikaal avondgebed met van Dijk en 
Havinga op de orgels.
Oudekerksplein 13, 18.00 uur, 
oudekerk.amsterdam

MAANDAG 30 SEPTEMBER
Teksten voor toeschouwers
O.l.v. dramaturg en schrijver Jessica 
Kuitenbrouwer lezen deelnemers tek-
sten van theaterproducties, die de ko-
mende maanden op de Amsterdamse 
planken komen. Voorbereiden op Vau-
deville IV gespeeld door Theatertroep. 
Prinses Irenestr. 36, 10.30 uur, 
leerhuisamsterdam.nl

DINSDAG 1 OKTOBER
Bloeiklas over de liefde
Plannen kun je maken, maar de liefde 
overkomt je. Tijdens deze avond ga je 
onder leiding van Maarten Vogelaar en 

Olga Verbeek de diepte in. Begin bij je-
zelf en kies wie en wat je lief is! Voor 
millennials (18-35 jaar).
De Kas, Nieuwe Herengracht 18, 
19.30 uur, kwekerijamsterdam.nl

Over schrijver Joost Zwagerman in 
Thomaskerk
Inleider Martin Brinkman (theoloog) 
spreekt over schrijver Joost Zwager-
man. Met voordracht en muzikale bij-
dragen. Brinkman publiceerde al twee 
boeken over moderne Nederlandse 
dichters en hun verhouding met het on-
uitspreekbare. 
Prinses Irenestraat 36, 20.00 uur, 
leerhuisamsterdam.nl

WOENSDAG 2 OKTOBER
Bijbeltafel van Nassaukerk
Aan de Bijbeltafel lezen deelnemers de 
Bijbel als cultureel erfgoed. Met aan-
dacht. Zonder claim of taboe. Wat is de 
kracht van deze verhalen en teksten? 
En wat deden kunstenaars uit heden en 
verleden er op hun beurt mee? Onder 
leiding van de predikant van de Nassau-
kerk Klaas Holwerda. 
Openbare Bibliotheek Amsterdam De 
Hallen, Hannie Dankbaarpassage 10, 
19.00-21.00 uur, € 5,- (met stadspas 
€ 2,-), nassaukerk.nl

VRIJDAG 4 OKTOBER
Muziek op de sterfdag van Rembrandt
Op deze dag, 350 jaar geleden overleed 

Rembrandt van Rijn in zijn huis vlakbij 
de Westerkerk. De Westerkerk gedenkt 
de grote schilder op deze avond, in de 
kerk waar hij op 8 oktober 1669 werd 
begraven, met een uniek concert waar-
op muziek klinkt uit zijn tijd. Ensemble ’t 
Kabinet brengt muziek ten gehore van 
o.a. Johan Schop (1590-1667), William 
Lawes (1602-1645) en Dietrich Buxte-
hude (1637-1707).
Prinsengracht 281, 20.00 uur, 
westerkerk.nl

ZONDAG 6 OKTOBER
Matinee concert in Sloterkerk
Het mannenkwartet La Notte brengt 
een gevarieerd liedprogramma dat is 
afgestemd op een aantal schilderijen 
met als thema: ‘Schipbreuk en redding’. 
Een origineel concert rondom ‘zingen-
de schilderijen’. 
Osdorperweg 28, 15.00-16.00 uur, 
€ 10,-, sloterkerk.nl

Kunstvesper in Nassaukerk
Beeldende kunst, muziek, poëzie en 
Bijbel gaan met elkaar een dialoog aan 
in een sfeer van verstilde aandacht. Ie-
dere keer is er een ander thema.
De Wittenkade 111, 16.00 uur, € 5,-,
nassaukerk.nl

Evensong in Oude Kerk
Muzikaal avondgebed met het Vocaal 
Kerkmuziek Ensemble.  
Oudekerksplein 13,  18.00 uur, 
oudekerk.amsterdam

DINSDAG 8 OKTOBER
Lunchconcert in Thomaskerk
Micheael Jon Bennett, orgel.  
Prinses Irenestr. 36, 12.30-13.00 
uur, thomasopen.nl

WOENSDAG 9 OKTOBER
Taizé-gebed in De Ark Slotervaart
Zie woensdag 11 september.

BijbelWijs in Noorderkerk
Wil je meer te weten komen over wat 
geloven is, hoe je ertoe komt, waar het 
over gaat en wat het met je doet, dan is 
deze cursus voor jou: op een ontspan-
nen en open manier gaan deelnemers  
op ontdekkingstocht. 
Noordermarkt 46, 20.00 uur, 
huisvoordeziel.org, opgave via: 
paul.visser@noorderkerk.org

VRIJDAG 11 OKTOBER
Film op Vrijdag in Keizersgrachtkerk
Zie vrijdag 6 september.

ZATERDAG 12 OKTOBER
Choral Evensong in Sloterkerk 
In een Choral Evensong wordt prachtige 
verstilde muziek ten gehore gebracht in 
een sacrale omgeving. Een uur om de 
dagelijkse hectiek te vergeten en tot 
rust te komen. De opzet van de viering 
is eenvoudig, muziek speelt de hoofdrol. 
Na afloop is er gelegenheid om na te 
praten en elkaar te ontmoeten in café 
Kerkzicht of de Halve Maen in Sloten. 
Osdorperweg 28, 17.00-18.00 uur, 
sloterkerk.nl

‘Wegzeilen’ in Thomaskerk
Concert door het Nieuw Amsterdams Ta-
lentenkoor en een instrumentaal ensem-
ble. Het programma is een mix van span-
nende muziek van over de hele wereld, 
van traditionals, van Purcell  tot Bernstein. 
Prinses Irenestraat. 36, 20.00 uur, 
thomaskerk.nl

Zondag 13 oktober
Cantatedienst in Willem de Zwijgerkerk
Een cantate van Bach wordt uitgevoerd. 
Een cantate is een muzikale compositie 

Kunstvespers in Nassaukerk

Kunstenaars zijn wel eens de profeten van onze tijd genoemd. Ze laten ons 
de aardse werkelijkheid op een nieuwe manier ervaren en roepen soms in-
dringende vragen op. De kunstvespers brengen verschillende vormen van 
kunst samen: beeldende kunst, muziek, poëzie en soms ook dans of een per-
formance. Zo ontstaat een samenspel: ze ontmoeten en bevragen elkaar, ze 
resoneren met elkaar en betrekken ons in een dialoog. Dat alles gebeurt in 
een experimentele vorm en in een sfeer van verstilling die herinnert aan die 
van vespers of avondgebeden zoals ze al eeuwenlang in kloosters, kapellen en 
kerken gevierd worden. De ruimte waarin de kunstvespers gehouden worden, 
is de kerkzaal van de Nassaukerk met een expositiewand. De bezoekers zijn 
veelal mensen zonder kerkelijk paspoort. Wanneer: zondag  6 oktober en 15 
december 2019; 15 maart en 21 juni 2020 om 16.00 uur in de Nassaukerk, De 
Wittenkade 111.
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Het Strijkersensemble ‘Leden Koninklijk Concertgebouworkest’ verzorgt ieder jaar een matinee concert in de Sloterkerk.   
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voor een of meer zangers, begeleid door 
instrumenten, meestal bestaande uit 
meerdere delen. Bach heeft deze mu-
ziekvorm totaal vernieuwd en tot grote 
hoogte gebracht. 
Olympiaweg 14, 16.00 uur, 
willemdezwijgerkerk.nl

MAANDAG 14 OKTOBER
Bloeiklas - Hoe dankbaarheid je leven 
verandert
Waarom moet het altijd meer, beter, ga-
ver, sneller? Dankbaarheid kan ons hel-
pen om gelukkig te zijn met de goede 
dingen die ons gegeven zijn. Leer hoe 
jij dankbaarheid vorm kan geven! Voor 
millennials (18-35 jaar).
De Kas, Nieuwe Herengracht 18, 
19.30 uur, kwekerijamsterdam.nl

DINSDAG 15 OKTOBER
Leergang Levenskunst
Zie dinsdag 24 september.

ZATERDAG 19 OKTOBER
Lieddag Ekklesia Amsterdam in 
Keizersgrachtkerk
Samen een dag zingen en kennismaken 
met nieuwe composities op gedichten 
van Huub Oosterhuis. Daarnaast ook 
wat klassiekers. 
Deze editie staat onder leiding van di-
rigent Mark Walter, pianist Charlie Bo 
Meijering en voorganger in de Ekkle-
sia Amsterdam Mirjam Rigterink. Voor 
kerkkoren, fans van de liederen van 
Huub Oosterhuis en iedereen die graag 
wil zingen! 
Keizersgracht 566, 10.30-17.00 uur, 
€ 25,-, opgave noodzakelijk via: 
secretariaat@ekklesia-amsterdam.nl

DINSDAG 22 OKTOBER
BijbelTalk
Voor de één zijn de Bijbelverhalen 
nieuw, voor de ander zijn ze bekend. 
Onder leiding van ds. Paul Visser lezen 
deelnemers in zes avonden verschil-
lende verhalen. Opgave bij 
paul.visser@noorderkerk.org.
Noorderkerk, Noordermarkt 46, 
20.00 uur, huisvoordeziel.org

WOENSDAG 23 OKTOBER
Samen zingen in Westerkerk
Liederen zingen over herfst, verganke-
lijkheid en toekomst o.l.v. cantor-orga-
nist Jos van der Kooy. Hij vertelt over 
de achtergrond van de liederen en hun 
plek in de kerkdiensten.
Prinsengracht 281, 20.00 uur, 
westerkerk.nl

VRIJDAG 25 OKTOBER
Filmavond in kerk De Ark
Op deze 100e filmavond kijken bezoe-
kers naar de tweede film in de serie 
‘Het einde -  voorbij?’. Voorafgaand een 
jubileummaaltijd om 18.00 uur, opgave 
via: pdalberts@upcmail.nl.  
Banne Buikslootlaan 63c, aanvang 
jubileummaaltijd: 18.00 uur, aanvang 
film: 19.30 uur

ThomasFilm in Thomaskerk
Een inspirerende film kijken en napra-
ten onder leiding van ds. Evert Jan de 
Wijer. Met wijnproeverij. Film: Side-
ways. 
Prinses Irenestaat. 36, 19.30 uur

ZONDAG 27 OKTOBER
Cantatedienst in Westerkerk
‘Aus der Tiefen rufe ich, Herr zu dir’ van 
J.S. Bach wordt uitgevoerd door het 
Westerkerkkoor onder leiding van Jan 
Joost Elburg, Ensemble ’t Kabinet en 
diverse solisten. 
Prinsengracht 281, 17.00 uur, 
westerkerk.nl

Koorvespers in Oude Kerk
Muzikaal avondgebed met het Vocaal 
Kerkmuziek Ensemble.
Oudekerksplein 13,  18.00 uur, 
oudekerk.amsterdam

MAANDAG 28 OKTOBER
Teksten voor toeschouwers
Zie maandag 30 september. Voorbereiden 
op Er zal iemand komen van Jon Fosse ge-
speeld door het Noord Nederlands Toneel.
Prinses Irenestr. 36, 10.30 uur, 
leerhuisamsterdam.nl

WOENSDAG 30 OKTOBER
Over Rembrandt in Westerkerk
Verhalen over liefde, dood, geld en 
kunst. Met o.a. Ludger Smit, conser-
vator van het Stadsarchief van de ge-
meente  Amsterdam.
Prinsengracht 281, 20.00 uur, 
westerkerk.nl

VRIJDAG 1 NOVEMBER
Film op Vrijdag in Keizersgrachtkerk
Zie vrijdag 6 september.

ZATERDAG 2 NOVEMBER
Simon Vestdijks gedachten over poëzie
Aan de hand van diverse gedichten laat 
theoloog en poëziekenner Wessel ten 
Boom ons kennis maken met Simon 
Vestdijks nog steeds actuele gedachten 
over poëzie.
Prinses Irenestr. 36, 10.30 uur, 
leerhuisamsterdam.nl

ZONDAG 3 NOVEMBER
Evensong  in Oude Kerk
Muzikaal avondgebed met Duodektet 
o.l.v. Christiaan Winter.
Oudekerksplein 13,  18.00 uur, 
oudekerk.amsterdam

Cantatedienst in Thomaskerk
Cantate 49 ‘Ich geh und suche mit Ver-
langen’. Uitvoerenden: Petra Stoute 
(sopraan) en Bert van de Wetering 
(bas) m.m.v. het barokensemble Giardi-
no Musicale en organist Harmen Trimp.  
Prinses Irenestr. 36, 11.30 uur, 
thomaskerk.nl

DINSDAG 5 NOVEMBER
Lunchconcert in Thomaskerk
Frank Bridge pianokwartet.
Prinses Irenestr. 36, 12.30-13.00 
uur, thomasopen.nl

Bloeiklas - Hoe bloeit vriendschap?
Goede relaties dragen bij aan gezond-

heid en levensgeluk. Wat zijn eigenlijk 
de ingrediënten voor een betekenis-
volle vriendschap? Ontdek het in deze 
bloeiklas van de Kwekerij. Open voor 
millennials (18 - 35 jaar).
De Kas, Nieuwe Herengracht 18, 
19.30 uur, kwekerijamsterdam.nl

BijbelWijs
Zie dinsdag 8 oktober.

Leergang Levenskunst
Zie dinsdag 24 september.

WOENSDAG 6 NOVEMBER
Bijbeltafel van Nassaukerk
Zie woensdag 2 oktober. 

ZONDAG 10 NOVEMBER
Matinee concert in Sloterkerk
Jubileumconcert met een optreden 
van violiste Susanne Niesporek met 
haar Trio Amsterdam - Berlin. Zij is als 
violiste verbonden aan het Koninklijk 
Concertgebouworkest. Een feestelijk 
concert omdat dit het 150ste matinee 
concert is!
Osdorperweg 28, 15.00-16.00 uur, 
€ 10,-, sloterkerk.nl

Preek van de Leek
Op drie zondagen in november beklim-
men drie leken de preekstoel van de 
Doopsgezinde Singelkerk. Mensen die 
in de samenleving van zich hebben la-
ten horen. Of ze nou gelovig zijn of niet, 
gepreekt hebben ze nog nooit. Met de 
inbreng van hun persoonlijke ervarin-
gen en het kiezen van een Bijbeltekst 
kunnen ze een stempel drukken op de 
dienst, die staat in de protestantse tra-
ditie.  Op zondag 10 november houdt 
burgemeester Femke Halsema de preek.
Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452, 
17.00 uur, preekvandeleek.amsterdam

WOENSDAG 13 NOVEMBER
Taizé-gebed in De Ark Slotervaart
Zie woensdag 11 september. 

VRIJDAG 15 NOVEMBER
Nacht van de Bijbel
Speciale gasten spreken over hun favo-
riete Bijbeltekst en wat deze tekst met 
hun doet, zie ook de voorkant.   
Prinses Irenestr. 36, 19.30 uur, 
thomaskerk.nl

ZATERDAG 16 NOVEMBER
Simon Vestdijks gedachten over poëzie
Zie zaterdag 2 november.

ZONDAG 17 NOVEMBER
Preek van de Leek
Zie zondag 10 november. Ondernemer 
en eigenaar van het Westergasterrein 
Duncan Stutterheim houdt de preek. 
Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452, 
17.00 uur, preekvandeleek.amsterdam

DINSDAG 19 NOVEMBER
Lunchconcert in Thomaskerk
Jasper Iturrospe, gitaar. 
Prinses Irenestr. 36, koffie, thee van 
12.00-12.30 uur, concert van 12.30-
13.00 uur, thomasopen.nl

Bloeiklas - Wat doe je met je opvoeding?
Naar de stad kom je alleen, maar je 
opvoeding neem je altijd met je mee. 
Leer jezelf nog beter begrijpen door je 
opvoeding onder de loep te nemen. Wat 
neem je (on)bewust mee? Voor millen-
nials (18-35 jaar).
De Kas, Nieuwe Herengracht 18, 
19.30 uur, kwekerijamsterdam.nl

BijbelTalk
Zie dinsdag 22 oktober. 

VRIJDAG 22 NOVEMBER
Horror stories in de Bijbel in kerk 
De Binnenwaai 
Zie vrijdag 27 september. 

ZONDAG 24 NOVEMBER
Cantatedienst in Westerkerk
Op zondag 24 november wordt ‘Kaiser-
requiem’ van Fux uitgevoerd door het 
Westerkerkkoor onder leiding van Jan 
Joost van Elburg, Ensemble ’t Kabinet 
en diverse solisten.
Prinsengracht 281, 17.00 uur, 
westerkerk.nl

Preek van de Leek
Zie zondag 10 november. Topkok Joris 
Bijdendijk van restaurant Rijks houdt 

de preek.
Doopsgezinde Singelkerk, 
Singel 452, 17.00 uur, 
preekvandeleek.amsterdam

MAANDAG 25 NOVEMBER
Teksten voor toeschouwers
Zie maandag  30 september. Voorbe-
reiden op De Thuiskomst van Harold 
Pinter.

DINSDAG 26 NOVEMBER 
BijbelWijs
Zie dinsdag 8 oktober.

VRIJDAG 29 NOVEMBER
ZINema, filmavond in kerk De Ark
De laatste film in een serie van 3 rond 
het thema: ‘Het einde – voorbij? Met 
nagesprek. 
Banne Buikslootlaan 63c, 19.30 uur

ZATERDAG 30 NOVEMBER
Simon Vestdijks gedachten over poëzie
Zie zaterdag 2 november.

ZONDAG 1 DECEMBER
Buurtcantate ‘Thuis in de buurt’
Wat maakt onze buurt tot jouw buurt 
en jouw buurt tot onze buurt? Over 
deze vraag schreven buren onder bege-
leiding van Gert Jan Slump eigentijdse 
teksten. Nico Ph. Hovius maakte er een 
muzikale compositie van die wordt uit-
gevoerd door een buurtkoor en instru-
mentalisten onder leiding van Josefine 
Straesser.
De Nassaukerk, De Wittenkade 111, 
14.00 uur, € 5,- of meer, info: Jaap 
Buning via 
buningja@xs4all.nl, 06 147 487 99

DINSDAG 3 DECEMBER
Bloeiklas - Hoe kan rust je ritme  
bepalen?
Druk zijn lijkt een statussymbool waar-
mee je laat zien dat je het goed voor el-
kaar hebt. Maar drukte kan niet zonder 
rust. En jij ook niet! Ontdek wat rust is 
en hoe jij tot rust komt. Voor millennials 
(18-35 jaar).
De Kas, Nieuwe Herengracht 18, 
19.30 uur, kwekerijamsterdam.nl

Lunchconcert in Thomaskerk
Brassmuziek van CvA Brass. 
Prinses Irenestr. 36, 12.30-13.00 
uur, thomasopen.nl

WOENSDAG 4 DECEMBER
Bijbeltafel van Nassaukerk
Zie woensdag 2 oktober.

Taizégebed in De Ark-Slotervaart
Zie woensdag 11 september.

VRIJDAG 6 TOT ZONDAG 8 
DECEMBER
Kloosterweekend 
Heb je behoefte aan rust en ben je 
nieuwsgierig naar een klooster? Ga dan 
een weekend mee naar een klooster om 
het dagritme van de monniken te vol-
gen en de stilte te ervaren. Een bijzon-
der contrast met ons dagelijks leven. 

Workshops van de Kwekerij, een plek voor millennials (18-35 jaar)

De Kwekerij is een bloeiplek voor millennials om samen levenswijsheid te ont-
dekken en in de praktijk te brengen. Door middel van zogenaamde bloeiklas-
sen (workshops) worden thema’s besproken die gaan over de liefde, het leven 
en persoonlijke ontwikkeling. Enerzijds wil de Kwekerij de ruimte bieden om 
stil te staan bij belangrijke thema’s in het leven. Anderzijds is het de bedoeling 
een aanjager te zijn om mensen in beweging te brengen en nieuwe perspectie-
ven te bieden. Wanneer: dinsdag 27 augustus, 10 september,  1 en 14 oktober, 
5 en 19 november, 3 en 10 december om 19.30 uur in De Kas, Nieuwe Heren-
gracht 18. Zie voor meer informatie de uitladder en kwekerijamsterdam.nl.
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UITLADDER 2019/2020

Bijbelstudie over  ‘Horror stories in de Bijbel’ in kerk De Binnenwaai, zie in de Uitladder 

onder vrijdag 27 september.

Organisatie: de open community voor 
zingeving in Amsterdam-Noord. Meer 
informatie op zinnignoord.nl en via: 
info@zinnignoord.nl . Heb je interesse, 
mail dan arjette@zinnignoord.nl. 

ZONDAG 8 DECEMBER
Matinee concert in Sloterkerk
Eeuwenoude en beroemde Christmas Ca-
rols uitgevoerd door het Cecilia Internatio-
nal Choir uit Den Haag. Op het orgel speelt 
David Schlaffke. Na afloop glühwein.
Osdorperweg 28, 15.00-16.00 uur, 
€ 10,-, sloterkerk.nl

DINSDAG 10 DECEMBER
Bloeiklas - Waarom willen we steeds 
iets nieuws?
Waarom zijn we zo snel verveeld en 
afgeleid? Liever vernieuwing dan 
voorspelbaarheid. Volgens de socio-
loog Bauman is de moderne mens een 
toerist, zonder echt verbinding aan te 
gaan. Wat biedt jou vaste grond? Voor 
millennials (18-35 jaar). 
De Kas, Nieuwe Herengracht 18, 
19.30 uur, kwekerijamsterdam.nl

BijbelWijs
Zie dinsdag 8 oktober.

WOENSDAG 11 DECEMBER
Taizé-gebed in De Ark Slotervaart
Zie woensdag 11 september.

VRIJDAG 13 DECEMBER
Horror stories in de Bijbel in kerk 
De Binnenwaai
Zie vrijdag 27 september.

ZATERDAG 14 DECEMBER
Choral Evensong in Sloterkerk 
Zie zaterdag 12 oktober.

ZONDAG 15 DECEMBER
Kunstvespers in Nassaukerk
Zie zondag 6 oktober.  

DINSDAG 17 DECEMBER
Lunchconcert in Thomaskerk
Ramon Lormans, marimba.  
Prinses Irenestr. 36, 12.30-13.00 
uur, thomasopen.nl

BijbelTalk
Zie dinsdag 22 oktober.

WOENSDAG 18 DECEMBER
Voor kinderen: kerstreis door 
de Jordaan
In de week voor kerst speelt het kerst-
verhaal zich opnieuw af. De Jordaan 
vormt het decor voor een tocht langs 
Koning Herodes, de herders en enge-
len tot aan Jozef en Maria. Hoe zat het 
ook alweer met dat Kind, dat mensen 
bij elkaar brengt? Kom ook en loop de 
kerstreis mee. Opgave kinderwerk@
noorderkerk.org. 
Noorderkerk, Noordermarkt 44, 
16.30 uur, huisvoordeziel.org

Taizé-gebed in De Ark Slotervaart
Zie woensdag 11 september.

DONDERDAG 26 DECEMBER 
Cantatedienst in Westerkerk
Uitgevoerd wordt het ‘Weihnachts-Orato-
rium’, cantates 2 en 5 van J.S. Bach door 
het Westerkerkkoor onder leiding van 
Jan Joost Elburg, Ensemble ’t Kabinet en 
diverse solisten. Het Weihnachtsoratori-
um bestaat uit zes afzonderlijke, maar in-
houdelijk verbonden werken, geschreven 
voor de periode van kerst 1734 tot en met 
Driekoningen 1735. De teksten zijn ont-
leend aan het Evangelie volgens Lucas en 
het Evangelie volgens Matteüs.
Prinsengracht 281, 10.30 uur, 
westerkerk.nl

2020

FILM OP VRIJDAG
Film op Vrijdag in Keizersgrachtkerk
Zie vrijdag 6 september. Data 2020 
op keizersgrachtkerk.nl.

ZATERDAG 4 JANUARI
Cantatedienst in Willem 
de Zwijgerkerk
Zie zondag 13 oktober.

WOENSDAG 8 JANUARI
Bijbeltafel van Nassaukerk
Zie woensdag 2 oktober.

ZONDAG 12 JANUARI
Matinee concert in Sloterkerk
Dwarsfluitiste Mariya Semotyuk en or-
ganist David Schlaffke
Osdorperweg 28, 15.00-16.00 uur, 
€ 10,-, sloterkerk.nl

DINSDAG 14 JANUARI
BijbelWijs
Zie dinsdag 8 oktober.

DINSDAG 21 JANUARI
BijbelTalk
Zie dinsdag 22 oktober. 

ZONDAG 26 JANUARI 
Cantatedienst in Westerkerk 
‘Beatus vir’ van Delalande uitgevoerd 
door het Westerkerkkoor onder leiding 
van Jan Joost Elburg, Ensemble ’t Kabi-
net en diverse solisten.
Prinsengracht 281, aanvangstijd 
zie westerkerk.nl

VRIJDAG 31 JANUARI
Horror stories in de Bijbel in kerk 
De Binnenwaai
Zie vrijdag 27 september.

WOENSDAG 5 FEBRUARI
Bijbeltafel van Nassaukerk
Zie woensdag 2 oktober.

DONDERDAG 6 FEBRUARI 
God op de Gracht 
Godsgesprekken op en in de Jordaan. 

Amsterdammers gaan in gesprek met 
ds. Paul Visser over o.a. persoonlijk ge-
loof en over de vraag wat geloven is. 
Open gesprekken, met open mensen 
in een vrije omgeving omdat we samen 
het lef hebben het taboe op ‘spreken 
over God’ op een ontspannen en luch-
tige manier te doorbreken.
Noorderkerk, Noordermarkt 44, 
20.00 uur, huisvoordeziel.org

ZONDAG 9 FEBRUARI
Matinee concert in Sloterkerk
De strijkers van het trio Domenica tre-
den op met altvioliste Suzan Rous en 
cellist Martin Bungeroth.
Osdorperweg 28, 15.00-16.00 uur, 
€ 10,-, sloterkerk.nl

DINSDAG 18 FEBRUARI
BijbelTalk
Zie dinsdag 22 oktober.

ZONDAG 23 FEBRUARI 
Cantatedienst in Westerkerk
‘Jesus nahm zu sich die Zwölfe’ van J.S. 
Bach uitgevoerd door het Westerkerk-
koor onder leiding van Jan Joost Elburg, 
Ensemble ’t Kabinet en diverse solisten.
Prinsengracht 281, aanvangstijd 
zie westerkerk.nl

DINSDAG 25 FEBRUARI 
BijbelWijs
Zie dinsdag 8 oktober.

DONDERDAG 27 FEBRUARI 
God op de Gracht
Zie donderdag 6 februari. 

VRIJDAG 28 FEBRUARI
Horror stories in de Bijbel in kerk 
De Binnenwaai
Zie vrijdag 27 september.

WOENSDAG 4 MAART 
Bijbeltafel van Nassaukerk
Zie woensdag 2 oktober.

ZONDAG 15 MAART
Kunstvespers in Nassaukerk

Zie zondag 6 oktober. 

DINSDAG 17 MAART
BijbelTalk
Zie dinsdag 22 oktober.

DONDERDAG 19 MAART
God op de Gracht
Zie donderdag 6 februari. 

DINSDAG 24 MAART
BijbelWijs
Zie dinsdag 8 oktober.

VRIJDAG 27 MAART
Horror stories in de Bijbel in kerk 
De Binnenwaai
Zie vrijdag 27 september.

ZATERDAG 28 MAART
Choral Evensong in Sloterkerk 
Zie zaterdag 12 oktober.

ZONDAG 29 MAART
Cantatedienst in Westerkerk
‘Widerstehe doch der Sünde’ van J.S. 
Bach uitgevoerd door het Westerkerk-
koor onder leiding van Jan Joost El-
burg, Ensemble ’t Kabinet en diverse 
solisten.
Prinsengracht 281, aanvangstijd 
zie westerkerk.nl

WOENSDAG 1 APRIL
Bijbeltafel van Nassaukerk
Zie woensdag 2 oktober.

VRIJDAG 10 APRIL
Cantatedienst in Westerkerk
‘Johannes Passion’ van J.S. Bach uitge-
voerd door het Westerkerkkoor onder 
leiding van Jan Joost Elburg, Ensemble 
’t Kabinet en diverse solisten. De Jo-
hannes Passion  is een oratorium met 
als onderwerp het lijden en sterven 
van Jezus volgens het Evangelie van 
Johannes. 
De originele titel luidt Passio secundum 
Johannem.
Prinsengracht 281, aanvangstijd 
zie westerkerk.nl

VANAF MEI 2020
Lunchpauzeconcerten in Westerkerk
Vanaf mei 2020 gaat de Westerkerk 
na een restauratie weer open voor de 
lunchpauzeconcerten op de orgels van 
de Westerkerk.
Prinsengracht 281, wekelijks van 
13.00 tot 13.30 uur, toegang vrij, 
westerkerk.nl

WOENSDAG 6 MEI
Bijbeltafel van Nassaukerk
Zie woensdag 2 oktober.

ZATERDAG 16 MEI
Korenfestival in Muiderkerk
Op het Korenfestival Muiderkerk staan in 
mei 2019 de deuren open voor 18 koren 
uit Amsterdam en omstreken. Ieder jaar 
is de diversiteit groot. Van kinderkoor tot 
seniorenkoor, van Diemen tot Duivend-
recht, van cantorij tot buurtkoor. Ieder 
optreden duurt twintig minuten.  Zowel 
toegang als deelname is gratis.
Linnaeusstr. 37, 11.00-17.30 uur, 
muiderkerk.nl

ZONDAG 24 MEI
Cantatedienst in Westerkerk
‘Sie wirden euch in den Bann tun’ van J.S. 
Bach uitgevoerd door het Westerkerk-
koor onder leiding van Jan Joost Elburg, 
Ensemble ’t Kabinet en diverse solisten.
Prinsengracht 281, aanvangstijd zie 
westerkerk.nl

WOENSDAG 3 JUNI
Bijbeltafel van Nassaukerk
Zie woensdag 2 oktober.

ZATERDAG 20 juni
Choral Evensong in Sloterkerk 
Zie zaterdag 12 oktober.

ZONDAG 21 JUNI
Kunstvespers in Nassaukerk
Zie zondag 6 oktober. 

MAANDAG HET HELE JAAR
Stadsverlichting in Keizersgrachtkerk
Mediteren om bij te dragen aan een be-
tere wereld en een betere stad. Ervaring 
op het gebied van meditatie niet nodig.
Keizersgracht 566, elke eerste maan-
dagavond van de maand. Van 20.00 
tot 21.00 uur, stadsverlichting.nu

DINSDAG VANAF SEPTEMBER
Iconenatelier ‘In een zachte bries’ 
Kom een icoon schilderen. Er wordt 
geen les gegeven. Wel een deskundige 
aanwezig die vragen kan beantwoorden 
over de techniek en over de spirituali-
teit van iconen. Schildermateriaal aan-
wezig. De kosten zijn € 10,- per dag voor 
materiaal, koffie/thee. Beginnelingen 
en gevorderden welkom.
Handboogstraat 4 bij het Spui, 10.00 
tot 14.00 uur

DONDERDAG VANAF SEPTEMBER
Popup Choir 
Kom zingen bij het Popup Choir, waarbij 
elke keer een nieuwe popsong wordt in-
gestudeerd. 
Twee keer per maand, donderdag-
avond, in de tuin of overdekte kas van 
de Protestantse Diaconie Amsterdam, 
Nieuwe Herengracht 18, 20.00 uur, 
popupchoiramsterdam.nl 

ZATERDAG HET HELE JAAR
Concerten in Noorderkerk
Bijna elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 
15.00 uur spelen topmusici uit binnen- 
en buitenland een repertoire uit alle 
windstreken. 
Noordermarkt 44, meer info en 
tickets: noorderkerkconcerten.nl, 
noorderkerk.nl
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