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Kloosterweekend in Abdij met Zinnig Noord

Heeft u behoefte aan rust en bent u nieuwsgierig naar een klooster? Ga dan met Zinnig Noord een weekend mee naar de Abdij Koningshoeven om het dagritme van de monniken te volgen en de stilte te ervaren. Kijk voor meer
informatie op de agendapagina.

God op de Gracht

Week van Gebed
De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen wereldwijd samen bidden. Door samen te bidden ervaren de deelnemers eenheid. Tegelijk tonen zij verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.
Vorig jaar deden in Nederland zo’n 200.000 mensen mee. De Bijbeltekst voor de gebedsweek
in 2020 komt uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27, vers 18 tot hoofdstuk
28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta en daar
buitengewoon vriendelijk opgevangen worden.
De schipbreuk van Paulus markeert het moment waarop het evangelie het eiland Malta bereikt.
Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken.
Op verschillende plekken in Amsterdam wordt de Week van Gebed gevierd:
• Di. 21 jan. De Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2, 20.00 uur
• Wo. 22 jan. De kerken van Oost te gast bij Het Blauwe Huis, Willy Mullenskade 13, 20.00 uur
• Do. 23 jan. De Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2, 20.00 uur
• Vr. 24 jan. Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207, oecumenisch gebed, 20.00 uur,
santegidio.nl
• Zo. 26 jan. De Opgang, Sloterkerk, Regenbooggemeente en De Ontmoeting te gast in de
Pauluskerk, Pieter Calandlaan 194, 10.00 uur
• Zo. 26 jan. Oudekerkgemeente, Oude Kerk, Oudekerksplein 23, 18.30 uur

Begin 2019 vonden in de Noorderkerk boeiende gespreksavonden plaats met prominente Amsterdammers, onder wie Mark van Eeuwen, Stefan Sanders, Ans Markus en Ton van Brussel. Zij gaven een inkijkje
in hun verrassende ervaringen met God, die voor het eerst of na een hele poos weer in beeld kwam in
hun leven. Bezoekers reageerden enthousiast.
God op het spoor
Binnenkort start weer een serie van drie gesprekken in de Noorderkerk. Opnieuw met mensen voor wie
God niet bestond of heel vaag geworden was en die Hem op het spoor kwamen. Op een eigen en originele
wijze weten zij hun ontdekking te verbinden met hun dagelijks leven. Zij laten daarmee zien dat gangbare
beelden en vooroordelen over God en geloof doorbroken kunnen worden. Laat u verrassen door de openhartige gesprekken die Paul Visser, pionier-dominee van de Noorderkerk, daarover met zijn gasten heeft.
Sprekers
Waar velen het idee hebben dat God en geloof niet rijmen met wetenschap, lijden en politiek, laten de
volgende sprekers het omgekeerde zien, doordacht en overtuigd.
• Donderdag 6 februari: Emmanuel Rutten, wetenschapsfilosoof. ‘Geloof en wetenschap: twee handen
op één wereld.’
• Donderdag 27 februari: Désanne van Brederode, schrijfster en columnist. ‘Geloof en lijden: de misère
schreeuwt om geleefd geloof.’
• Donderdag 19 maart: Diederik Boomsma, filosoof en gemeenteraadslid CDA Amsterdam. ‘Geloof en
politiek: een gewaagd of geslaagd duo?’
Er is elke avond ruimte voor enkele vragen uit het publiek. Het gesprek start om 20.00 uur en wordt om
21.15 uur afgerond. Voorafgaand is er koffie of thee, aansluitend een drankje.
Do. 6 en 27 februari, 19 maart, Noorderkerk, Noordermarkt 44, 20.00 uur, aanmelden niet nodig,
een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld, meer informatie: huisvoordeziel.org.

STADSPREDIKANT
Kanskracht

Tim Vreugdenhil is stadspredikant voor de
Protestantse Kerk Amsterdam. In deze column
doet hij verslag van wat hij zoal tegenkomt.
Reageren? Mail naar
redactie@protestantsamsterdam.nl

‘Ja leuk’, zei ze toen ik vroeg of we een keer
koffie konden drinken. Barbara Baarsma is
directievoorzitter van Rabobank Amsterdam
en hoogleraar economie aan de UvA. Bij het
jaarlijkse Prinsjesdagontbijt in De Balie had ik
een vlammende toespraak van haar gehoord.
‘Koopkrachtplaatjes zijn onzin’, zei ze, niemand
gelooft er nog in.
Onderzoeken tonen steeds opnieuw aan dat
twee dingen voor Nederlanders echt belangrijk
zijn: kansen krijgen en regie houden over je
leven. Kanskracht dus in plaats van koopkracht.
Laten we daar onze beslissingen op baseren. In
gedachten stelde ik me al een kabinet-Baarsma
voor. En een Centraal Planbureau dat kanskrachtplaatjes doorrekent.

Op mijn vraag hoe ze had geleerd om in kanskracht te gaan denken, vertelde ze verhalen
over kansen die ze had gekregen en over haar
talent om anderen waar mogelijk een kans te
bieden, ook buiten de professionele sfeer.
Toen ik vertelde hoe we bij de Protestantse
Kerk Amsterdam er onder andere mee bezig
zijn om opnieuw uit te vinden wat ‘kerk’ in deze
tijd kan betekenen, veerde ze op: ‘Dat doen we
bij Rabobank ook. Ja, niet de kerk natuurlijk,
maar de bank opnieuw uitvinden. In een vorm
waar Amsterdammers van nu iets aan hebben.
Wij noemen ons een coöperatie. Dat maakt ons
uniek. Maar hoe ziet een coöperatie er in de
21ste eeuw uit?’

Twee dagen later plofte er een envelop op mijn
deurmat. Een klein boekje met als titel: Een
lichtend voorbeeld… hopelijk. Hoe de Rabobank
zichzelf opnieuw kan uitvinden. Een boeiend
betoog met als letterlijke rode draad: waartoe
is de Rabobank op aarde? Het voor mij verrassende antwoord: ‘De bank bestaat om het leven
te beschermen en te bevorderen.’ Een statement
dat in het boekje geloofwaardig wordt uitgelegd.
Het jaar 2020 is begonnen. Waartoe ben jij op
aarde? En de kerk? Mijn persoonlijke antwoord
begint bij het pakken van de kansen die we krijgen. Bijvoorbeeld de kans om als kerk én bank samen te werken aan een voor alle Amsterdammers
leefbare stad. Waarom zijn we anders op aarde?

KERK IN MOKUM JANUARI 2020

PLEISTERPLAATSEN
‘in kas’. Naast kruidenierswaren kunnen mensen bij de sociale kruidenier terecht voor een praatje en een
kop koffie. Wanneer ze klant zijn van de voedselbank, ook voor hun voedselpakket. Want de voedselbank
is op donderdag aanwezig met een uitgiftepunt voor voedselpakketten. Het is op donderdag dan ook
een komen en gaan in De Ark. De kerken in Noord steunen de sociale kruidenier met het inzamelen van
goederen en financieel vanuit de diaconie. De sociale kruidenier kan altijd vrijwilligers gebruiken. Kom
eens langs en proef de sfeer.

Bethelkerk Noord
Trinus Hibma predikant Bethelkerk
bethelkerkamsterdam.nl

In deze rubriek laat iedere wijkkerk van de Protestantse Kerk Amsterdam een eigen geluid
horen: soms is dat een korte overdenking, een andere keer schrijft een kerk over een bijzondere activiteit. Leer de kerken van de Protestantse Kerk Amsterdam kennen, het zijn
stuk voor stuk pleisterplaatsen voor de ziel.

Het nieuwe jaar roept verwachtingen op. In elk geval voor mensen die er met
elkaar wat van willen maken. Want verwachten en verlangen is een wezenlijke kracht in wie tot een levende gemeente wil behoren, voor wie het beeld
van God niet alleen een vaste rots is, maar ook een levende metgezel. We
gaan niet een nieuw jaar van krimp en afbouw in, maar een jaar van zoeken
naar vergezichten en gedachten aan wat we nu weer eens kunnen bedenken,
ervaren en doen in deze tijd en in dit jaar. Het is verbazingwekkend, hoe er
steeds weer nieuwe mensen opdagen met een eigen invalshoek, van mensen uit de kring van de kerk en
ook van mensen uit de buurten in Noord. Als je ervoor open staat, is dat een grote bron van vreugde en
het geeft nieuwe moed. Ik zou willen zeggen: doe mee!

Op zoek naar een kerk? De kleurige bolletjes op de kaart corresponderen met de kerken in de verschillende stadsdelen,
zo heeft u een idee waar de kerk staat. Voor adressen zie: protestantsamsterdam.nl.

Nassaukerk West
Lydia Meiling tijdelijk predikant van de Nassaukerk
nassaukerk.nl

Westerkerk Centrum
Cristina Pumplun missionair vicaris Westerkerk
westerkerk.nl
Het woord ‘nieuw’: je hoort het dezer dagen - rond Oud en Nieuw en aan
het begin van een nieuw jaar vaker dan op elk ander moment. We wensen
elkaar een gelukkig nieuw jaar op en rond nieuwjaarsdag en tijdens de vele
nieuwjaarsrecepties, en er zijn, niet te vergeten, nieuwjaarsdiensten. In de
Westerkerk klinkt het woord ‘nieuw’ de afgelopen weken zo mogelijk nog
veel vaker. Want niet alleen hebben we sinds 1 december een nieuwe predikant: ds. Herman Koetsveld. Ook is eind november een nieuwe koster begonnen aan het intensieve en
prachtige werk in de Westerkerk: Kaj Brens. Bovendien heeft met ingang van het nieuwe jaar 2020 ook
een nieuwe organist plaats genomen op de orgelbanken: Evan Bogerd. Dan hebben we nog het weliswaar
eeuwenoude, maar helemaal nieuw gerestaureerde en geschilderde kerkgebouw, waar zij aan het werk
zijn. Zo gaan we als Westerkerkgemeente het jaar 2020 in: op de schouders van wie ons voorgingen en
met het oog op een nieuwe toekomst.

Noorderkerk Centrum
Paul Visser pionier-predikant Noorderkerk
noorderkerk.nl
2020
Als dubbel getal
wekt het als vanzelf
de magie van verwachting,
dat deze markering in de tijd
iets nieuws belooft
anders dan anders
hoe dan ook

Wie weet...!
Een ding is zeker
bij al wat onzeker is:
Hij, eeuwig Dezelfde
zal er elke dag zijn
en maakt van dit jaar
een unieke ervaring
hoe dan ook

Zegen en vrede uit én in de Noorder!

Keizersgrachtkerk Centrum
Daan Schut gemeentelid Keizersgrachtkerk
keizersgrachtkerk.nl
In de module ‘Religieuze existentie in Amsterdam’ onderzoeken tweedejaarsstudenten theologie elk jaar drie historische kerkgebouwen en de
geloofsgemeenschappen die daarvan gebruik maken. Dit jaar zijn dat de
Keizersgrachtkerk, de Uilenburger sjoel en de Engelse Kerk op het Begijnhof. Vier studenten bezochten onze gemeente, spraken met leden, bestudeerden de geschiedenis en alle aspecten van het gebouw. Ook spraken zij
mensen buiten onze gemeente, die van het gebouw gebruik maken. Begin december gaven zij tegenover hun docenten een mondelinge presentatie, ds. Gerhard Scholte en ik waren daarbij aanwezig. Als
u dit leest, hebben wij hun werkstuk inmiddels ontvangen. Hier alvast twee observaties van de studenten: de Keizersgrachtkerkgemeente is aan het gebouw gehecht, maar heeft het kunnen aanpassen
aan hoe de gemeente er gebruik van wil maken. De huurders ervaren het gebouw als een mooie en
warme omgeving, mede door hoe zij er, door de koster en vrijwilligers, ontvangen worden.

De Ark Noord
Elske Hörchner voorzitter kern De Ark Midden Noord
arkmiddennoord.nl
Elke donderdag is de sociale kruidenier in De Ark geopend. Mensen met een
kleine beurs kunnen hier terecht voor bijvoorbeeld waspoeder, zeep en tandpasta.
Daarnaast zijn er niet-bederfelijke waren als rijst en pasta te koop. De sociale
kruidenier gaat uit van het diaconaal opbouwwerk, onder de bezielende leiding van Huub Waalewijn. Huub organiseert ook het taalcafé en groepen als

Ik wil in deze woorden wonen
en je daarmee zeggen dat
de ruimte tussen jou en mij
zo veilig en ook zo nabij
ons thuis is, ademt, groen is
en dan die derde ruimte: kom!
Zo begon op 1 december de buurtcantate ‘Thuis in de buurt’, geschreven, gecomponeerd en uitgevoerd
door kerkleden en buurtbewoners van de Nassaukerk. Een muziekstuk, waarin hoogte- en dieptepunten,
herinneringen en toekomstdromen van het samenleven in de buurt werden bezongen. Er gaat energie
stromen als je als kerk naar buiten stapt en daar open durft te zijn voor wat op je toekomt. Muren als
huid, ramen als ogen… Het samen oefenen van een houding van ontvankelijkheid vraagt tegelijk om
stilte, om aandacht en zorg voor eigen levensvragen. Dat geeft nieuwe inspiratie. In de donkere decembermaand hebben we onze kerk elke zaterdag letterlijk open gezet voor wie een kaarsje wilde aansteken,
aanspraak zocht of gewoon even wilde rusten in deze veilige, ademende ruimte.

De Ontmoeting Nieuw-West
Kees G. Zwart transitiepastor De Ontmoeting
deontmoeting-pka.nl
Levendig, woelig, veelbewogen, stormachtig, onstuimig, roerig, volatiel…
Turbulent betekent nogal veel. Het woord komt in gebruik in roerige tijden: die van de reformatie, de beeldenstorm, de Spaanse overheersing.
Het woord vat de vele veranderingen en ingrijpende gebeurtenissen samen. Turbulent dus. Onze nieuwe wijkgemeente maakt turbulente tijden
door. De eenwording van Regenbooggemeente en wijkgemeente De Ontmoeting, het afscheid van onze geliefde predikant ds. Miekie Myburgh, de afronding van een lange
bezinningsperiode over identiteit, kracht en uitdaging van onze wijkgemeente, het starten van het
beroepingsproces… en ondertussen vierden we gewoon onze feestdagen, met kerst voorop. Graag
wens ik u in de beste zin van het woord een turbulent nieuw jaar toe: gezond en zinvol, uitdagend en
uitnodigend, veranderingsgezind en bezielend, gevleugeld (volatiel) en levenslustig. Die turbulentie
wens ik ook onze nieuwe wijkgemeente toe: profetisch en betrokken, gevoelig voor wat mensen beweegt en in staat om met een ander mee te bewegen. Of in twee woorden: gedragen en dragend.

De Opgang-Sloterkerk
Nieuw-West
Martijn van Leerdam predikant Osdorp-Sloten
osdorpsloten.nl
‘Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist en
het deed.’ Met deze quote kunnen we het nieuwe jaar gerust beginnen. Er
zijn in de geschiedenis van de kerk heel wat gekke dingen gebeurd. Zoals
de kerkgroei in de tijd van de vroege kerk, terwijl de kerk door Romeinse
keizers werd onderdrukt; de heiligenverering in de Middeleeuwen en de uitvinding van de Top 2000-kerkdiensten. In De Opgang en de Sloterkerk beginnen we het nieuwe jaar met een verandering. Voortaan
kerken we samen: de ene week in De Opgang, de andere in de Sloterkerk. Dat betekent een stuk minder
kerkdiensten en wennen voor iedereen. Onbekende mensen, ander vervoer en een nieuwe liturgie. Toch
zijn de wonderen de wereld nog niet uit. We sloten het afgelopen jaar af met een pasgeboren kind, dat in
een stal geboren is. Het kind van het nieuwe begin. Dat kind zal ons helpen om een nieuwe weg te gaan.

Elthetokerk Oost
Martijn van Laar predikant Elthetokerk
elthetokerkamsterdam.nl
In de Elthetokerk hebben we samen met buurtgenoten en wijkpartners een
inspirerende avond besteed aan het bespreken van een mooi boekje van de
Vlaamse psychiater Dirk de Wachter. Het is getiteld De kunst van het ongelukkig zijn. Volgens De Wachter zijn we te veel geobsedeerd door geluk: ‘We
willen zo nodig dat alles altijd leuk, leuk, leuk is en dat lijkt me een vergissing.’

Kerkdiensten Amsterdam - januari/februari 2020
WIJK

KERK

TIJD

ZONDAG 12 JANUARI

ZONDAG 19 JANUARI

ZONDAG 26 JANUARI

ZONDAG 2 FEBRUARI

ZONDAG 9 FEBRUARI

Centrum

Keizersgrachtkerk

10.30

Robert Jan Nijland

Gerko Tempelman

Ds. Gerhard Scholte

Ds. Annemarie van Wijngaarden

Ds. Gerhard Scholte

Noorderkerk

10.00
18.30

Ds. Paul Visser
Ds. Paul Visser

Ds. Johan Visser
Ds. Paul Visser

Ds. Paul Visser
Ds. Johan Visser

Ds. Andries Zoutendijk
Ds. Johan Visser

Ds. Johan Visser
Ds. Paul Visser

Oude Kerk

11.00
18.30

Ds. Alida Groeneveld
Abdijvesper

Ds. Jessa v.d. Vaart
Muziekvesper

Ds. Netty de Jong-Dorland
Abdijvesper

Ds. Jessa v.d. Vaart
Evensong

Ds. Klaas Holwerda
Abdijvesper

Oude Lutherse Kerk

10.30

Ds. André v.d. Stoel

Ds. Marieke Brouwer

Ds. Harry Donga

Ds. Andreas Wöhle

Ds. André v.d. Stoel

Westerkerk

10.30

Ds. Hans Blom

Ds. Herman Koetsveld

Cantatedienst
Ds. Herman Koetsveld

Ds. Herman Koetsveld

Ds. Ruurd v.d. Weg

Diensten met
Belangstellenden

19.00

Ds. Taco Koster

Ds. Taco Koster

Ds. Robert-Jan van Amstel

Ds. Taco Koster

Ds. Taco Koster

De Waalse Kerk

11.00

Ds. Henk Spoelstra

Ds. Nienke Meuleman

Ds. Henk Spoelstra

Ds. Dieuwertje Zantingh

Ds. Henk Spoelstra

De Ark

10.00

Ds. Kees Zwart

Ds. Paula de Jong

Ds. Pieter Boomsma

Ds. Paula de Jong
Huub Waalewijn

Ds. Peter Verhoeff

Bethelkerk

10.00

Ds. Trinus Hibma

Ds. Herrianne Allewijn

Ds. Trinus Hibma

Samen in De Ark

Ds. Trinus Hibma

Nieuwendammerkerk

10.00

Drs. Nienke Vos

Ds. Trinus Hibma

Ds. Paula de Jong

Lekendienst

Dr. Christina Pumplun

Dorpskerk Durgerdam

10.30

Ds. Paul Kapteyn

Geen dienst

Ds. Pieter Lootsma

Geen dienst

Drs. Hanna van Dorssen

Ransdorp-Holysloot

10.00

Ds. T.C. Wielsma

Ds. Henk de Roest

Ds. Henk van Olst

Ds. Carolina Koops-Verdoes

Ds. Dirk Punt

Dorpskerk Zunderdorp

10.00

Ds. Taco Koster

Ds. Taco Koster

Ds. Johan Visser

Ds. Taco Koster

Ds. Taco Koster

Gast-huis

17.30

Heilig Vuur West
Heilig Vuur Viering

Geen dienst

Heilig Vuur West
Heilig Vuur Viering

Dr. Rinse Reeling Brouwer
(16.30)

Heilig Vuur West
Heilig Vuur Viering

Hebron

12.00

Ds. Bas van Dieren

Ds. Marinus de Jong

Ds. Jurjen de Bruijne

Ds. Jurjen de Bruijne

Ds. Martijn Rutgers

Jeruzalemkerk

10.00

Ds. Johan Visser

Ds. Richard Saly

Ds. Richard Saly

Ds. Richard Saly

Ds. Jantine Veenhof

Nassaukerk

10.30

Ds. Klaas Holwerda

Linda Ottevanger

Ds. Klaas Holwerda

Ds. Klaas Holwerda

Ds. Lydia Meiling

Westerwijk

10.30

Lunchviering
Ds. Wilna Wierenga

Geen dienst

Koffieviering
Jonne Knevel

Kliederkerk

Lunchviering
Ds. Wilna Wierenga

De Opgang

10.00

Samen in de Sloterkerk

Ds. Martijn van Leerdam

Dienst in de Pauluskerk,
Pieter Calandlaan 194

Ds. Wessel Stoker

Samen in de Sloterkerk

De Ontmoeting & Regenbooggemeente in: De Ark

10.00

Afscheid ds. Miekie Myburgh
(13.30)

Ds. Cor Ofman

Dienst in de Pauluskerk,
Pieter Calandlaan 194

Ds. Piet Kooiman

Ds. Kees Zwart

Sloterkerk

10.00

Dr. Anneke Mooi

Samen in De Opgang

Dienst in de Pauluskerk,
Pieter Calandlaan 194

Samen in De Opgang

Ds. Martijn van Leerdam

Oranjekerk

10.00

Ds. Jantine Heuvelink

Ds. Fieke Klaver

Ds. Jantine Heuvelink

Ds. Wielie Elhorst

Ds. Ditske Tanja

Pelgrimskerk

10.30

Ds. Pieter Masmeijer

Ds. Harmen de Vries

Ds. Harmen de Vries

Ds. Harmen de Vries

Ds. Jaap Doolaard

Thomaskerk

10.30

Ds. Evert Jan de Wijer

Ds. Alex van Ligten

Ds. Evert Jan de Wijer

Ds. Evert Jan de Wijer

Ds. Evert Jan de Wijer

Vrijburg

10.30

Ds. Joost Röselaers

Ds. Anniek Lenselink

Ds. Marthe de Vries

Ds. Joost Röselaers,
Ds. Japke van Malde

Ds. Joep de Valk

Willem de Zwijgerkerk

10.00

Ds. Cor Ofman

Ds. Klaas Holwerda

Ds. Anita Winter

Ds. Gerhard Scholte

Ds. Rien Wattel

De Binnenwaai

11.00

Ds. Neely Kok

Alexander Noordijk

Ds. Ditske Tanja

Ds. Neely Kok

Predikant onbekend

De Bron

10.00

Prop. René Visser

Ds. Margrietha Reinders

Ds. Dirk-Jan Thijs

Ds. Jan Scheele-Goedhart

Ds. Chris van Andel

Elthetokerk

10.00

Ds. Martijn van Laar

Ds. Martijn van Laar,
Marianus Jehandut

Ds. Eddy Reefhuis

Ds. Martijn van Laar

Alternatieve viering

Muiderkerk

10.30

Ds. Greteke de Vries

Ds. Geertien Morsink

Ds. Greteke de Vries

Ds. Bara van Pelt

Ds. Wilken Veen

De Nieuwe Stad

9.30

Ds. Jan v.d. Meulen

Samen in Wi Eegi Kerki,
Kortvoort 73 (11.00)
Ds. Justine Aalders e.a.

André Wingelaar

Samen in De Drie Stromen

Samen in De Drie Stromen

De Drie Stromen

9.30

Samen in De Nieuwe Stad

Samen in Wi Eegi Kerki,
Kortvoort 73 (11.00)
Ds. Justine Aalders e.a.

Samen in De Nieuwe Stad

Ds. Robert de Vos

Ds. Justine Aalders

Noord

West

Nieuw-West

Zuid

Oost

Zuidoost

Adressen kerken: zie protestantsamsterdam.nl/kerken.

AGENDA januari/februari 2020
DONDERDAG 9 JANUARI
Buurtmaaltijd Heilig Vuur West
Eet gezellig mee! Enthousiaste koks koken een lekkere driegangenmaaltijd.
Do. 9, 16 jan. en 9 feb. Gast-huis, Arie
Biemondstr. 103, 18.00-20.00 uur,
bijdrage € 3,- tot € 10,ThomasBoek in Thomaskerk
Zwarte schuur van Oek de Jong wordt
besproken. Een roman over leven met
een trauma en de verwerking ervan,
over de vrouwen die hoofdpersoon Ma-

ris confronteren met zichzelf en over de
kracht van een grote liefde.
Do. 9 jan. Thomaskerk, 20.00 uur,
info: thomasopen.nl

ZONDAG 12 JANUARI
Matineeconcert in de Sloterkerk
Optreden van twee musici: de aan het
Koninklijk Concertgebouworkest verbonden dwarsfluitiste Mariya Semotyuk en David Schlaffke, als organist
verbonden aan de Sloterkerk. Op het
programma staan werken van Mendels-

sohn, Bartholdy, Rinck en Van Hummel. Sprankelende muziek van begin
19e eeuw. De mooie klankkleur van het
Knipscheerorgel uit 1850 leent zich uitstekend voor deze muziek.
Zo. 12 jan. Sloterkerk, 15.00-16.00
uur, € 10,-, sloterkerk.nl

dan is deze kring iets voor u. Op een ontspannen en open manier gaan deelnemers samen op ontdekkingstocht.
Di. 14 jan. 4 en 25 feb. en 24 mrt.
aanmelden of info: paul.visser@
noorderkerk.org, 06 419 165 07

DINSDAG 21 JANUARI
VRIJDAG 17 JANUARI

DINSDAG 14 JANUARI
BijbelWijs
Wilt u meer te weten komen over wat
geloven is, hoe iemand ertoe komt, waar
het over gaat en wat het met je doet,

derkerk. Met thee en lekkernijen bijpraten over het leven.
Vr. 17 jan. Noorderkerk, 12.30 uur,
aanmelden: hightea@noorderkerk.org,
huisvoordeziel.org

Ladies High Tea
Vier keer per jaar zijn Jordanese en
andere Amsterdamse vrouwen, van
alle leeftijden en komaf, welkom om
naar de high tea te komen in de Noor-

Lunchconcerten in de Thomaskerk
21 jan: Illia Fialko, piano. 4 feb: Lotte
Grotholt, altviool en Tom Feltgen, cello.
Di. 21 jan. en 4 feb. Thomaskerk, 12.0012.30 uur: koffie en thee, 12.30-13.00
uur: concert, thomasopen.nl

AGENDA januari/februari 2020
DONDERDAG 23 JANUARI
De stad in de religie, religies in de stad
Vanuit de kerk werken mensen vanuit
diverse richtingen aan herbergzamer samenleven in de stad. Maar vanuit welke
beelden doen zij dit? Is de stad een ’lieve
stad’ of een Nieuw-Gomorra? Vanuit welke
inspiratie is de kerk present en wat heeft
de stad daaraan? Hoe dringt de stadse cultuur de kerkmuren binnen en hoe dringt
de kerk in woorden en daden door in het
leven van de stad? De wisselleerstoel Vrijzinnige Theologie van het Doopsgezind
Seminarium organiseert in samenwerking
met uitgeverij Skandalon een boekpresentatie en gespreksmiddag De stad in de religie, religies in de stad. Doeners en denkers,
ervaringsdeskundigen en beschouwers
worden geïnterviewd over de soms moeizame verhouding tussen spiritualiteit en
stedelijk leven - de zaal reageert. Vanuit
de Protestantse Kerk Amsterdam doet ds.
Greteke de Vries (Muiderkerk) mee.
Do. 23 jan. Singelkerk, Singel 452,
12.15-17.00 uur, aanmelden:
conferentie@doopsgezind.nl, toegang
incl. lunch en borrel € 8,-, rekeningnr:
NL41 ABNA 0243 4938 78 o.v.v. religie
en stad, info: vrijzinnigetheologie.com

Week van Gebed voor de eenheid
19 t/m 26 januari 2020

“Zij waren

buitengewoon
vriendelijk voor ons”
naar Handelingen 28 vers 2

Sirkelslag voor tieners
Sirkelslag YOUNG is een spannend en interactief spel tussen tienergroepen
(12-16 jaar) uit heel Nederland. Het gaat om creativiteit, actie en teamspirit.
Online sta je in verbinding met elkaar. Een team voor Sirkelslag YOUNG bestaat uit 4 tot 12 deelnemers. Je speelt tegen duizenden andere jongeren. Alle
teams spelen op hetzelfde moment vanaf de eigen gekozen locatie: vrijdagavond 7 februari van 19.30 tot 22.00 uur.
Het thema van Sirkelslag YOUNG is dit jaar ‘Kom in beweging’ en gaat over
het verhaal van Jona. De jongeren maken tijdens de avond hetzelfde mee als
Jona. Het verhaal begint in het donker, in de vis. Door flashbacks begrijpen
deelnemers hoe Jona erin terecht is gekomen. Met de hulp van anderen (bijvoorbeeld de zeelieden) komt Jona in beweging en trekt hij naar Nineve. Daar
komen de mensen ook in beweging die het verhaal een nieuwe wending geven.
Voor de tieners van Rock Solid, de tienergroep van de Binnenwaai, is Sirkelslag
elk jaar een hoogtepunt. De tieners vinden het superleuk en zijn erg fanatiek.
Het is ook een mooi moment om vrienden en vriendinnen van school mee te
nemen. Net als voorgaande jaren is er niet alleen een landelijke winnaar, maar
wordt er ook een Amsterdamse winnaar uitgeroepen. Geef je snel op met je
tienergroep!
Vrijdag 7 februari, 19.30 uur, opgeven met je eigen tienergroep vóór 24
januari, info of aanmelden: jop.nl/sirkelslag

VRIJDAG 24 JANUARI

Taizéreis van Taizé Amsterdam

Nieuwjaarsreceptie in Elthetokerk
Nieuwjaarreceptie van de Protestantse
Kerk en Diaconie Amsterdam. Na een kort
formeel gedeelte is er veel ruimte voor
ontmoeting. Er is een nevenprogramma
voor kinderen en tieners. Iedereen die lid
is van de Protestantse Kerk Amsterdam
of betrokken, is van harte welkom.
Vr. 24 jan. Elthetokerk, 17.00-19.00 uur

Jongerencommunity Taizé in Amsterdam gaat van 25 april t/m 3 mei a.s. naar
Taizé, een internationaal oecumenisch jongerenklooster in Bourgondië in
Frankrijk. Ben jij tussen de 17 en 30 jaar, op zoek naar verdieping en bezinning
en heb je zin om mensen van over de hele wereld te leren kennen? Ga dan
mee! Kosten incl. reis, verblijf en maaltijden € 200,-.
Aanmelden: taizereisamsterdam@gmail.com,
info: taizeinamsterdam.nl

ZONDAG 26 JANUARI
Cantatedienst in de Westerkerk
Cantatedienst Beatus vir - Delalande.
Uitvoerenden: Westerkerkkoor, solisten
en Ensemble ’t Kabinet o.l.v. JanJoost
van Elburg. Voorganger: Herman Koetsveld. Organist: Evan Bogerd.
Zo. 26 jan. Westerkerk, 10.30 uur,
westerkerk.nl, westerkerkkoor.nl

DONDERDAG 30 JANUARI
Museumuitje van de Muiderkerk
Musea voeden de ziel, voegen kennis
toe, spiegelen aan ‘het andere’ en verbinden met andere bezoekers. Daarom
organiseert de Muiderkerk maandelijks
een museumbezoek in de buurt. Met tijd
om samen na te praten. Op 30 januari
wordt Museum Perron Oost bezocht om
meer te weten te komen over (e)migratie, aankomst en vertrek in het Oostelijk
havengebied.

Kijk op de voorkant van de agenda voor meer informatie over de Week van Gebed.

Do. 30 jan. Museum Perron Oost, Cruquiusweg 11, 15.00-17.00 uur, aanmelden: predikant@muiderkerk.nl

Zo. 9 feb. Sloterkerk, 15.00-16.00 uur,
€ 10,-, sloterkerk.nl

WOENSDAG 12 FEBRUARI
DONDERDAG 6 FEBRUARI
Taizé-viering
Meditatieve viering in de traditie van
Taizé. Deze viering wordt georganiseerd door de jongerencommunity Taizé in Amsterdam.
Do 6 feb. Nassaukerk, 20.00 uur
(themagesprek 19.00 uur), info:
info@taize.amsterdam

ZONDAG 9 FEBRUARI
Matineeconcert in Sloterkerk
Het strijkerstrio Domenica treedt op,
onder leiding van de aan het Koninklijk Concertgebouworkest verbonden
violist Tony Rous. Op het programma:
trio’s van Beethoven, Roman Haas en
Leo Weiner.

Zinnig Eten bij Zinnig Noord
Zinnig Eten is een diner met diepgang.
Het is een plek waar zinnige (Noord-)
Amsterdammers elkaar ontmoeten en
waar goede gesprekken plaatsvinden.
Naast drie vega-gangen, staan er creatieve verrassingen op het menu: performances, muziek, speelse oefeningen
of nieuwe rituelen. Organisatie: Zinnig
Noord, open community voor zingeving
in Amsterdam Noord.
Wo. 12 feb. De Ark, Banne Buikslootlaan 63c, 18.30-21.30 uur, € 15,-, voor
minima € 10,-.
VOOR ADRESSEN VAN KERKEN EN
MEER AGENDA-ACTIVITEITEN ZIE
PROTESTANTSAMSTERDAM.NL

Kloosterweekend in Abdij Koningshoeven
Heeft u behoefte aan rust en bent u nieuwsgierig naar een klooster? Ga dan
een weekend mee om het dagritme van de monniken te volgen en de stilte te
ervaren. Een bijzonder contrast met ons dagelijks leven. Organisatie: Zinnig
Noord, de open community voor zingeving in Amsterdam Noord.
Van vr. 17 april vanaf 15.30 uur tot zondag 19 april 14.00 uur, Abdij Onze
Lieve Vrouw van Koningshoeven, Eindhovenseweg 3, Berkel-Enschot. Aanmelden: arjette@zinnignoord.nl. Info: zinnignoord.nl en info@zinnignoord.nl

Iconen bezichtigen in het Bijbels Museum
Vanuit het Iconenatelier In een zachte bries, kunt u tot 1 juni elke donderdag om
11.00 uur begeleiding krijgen van iconenkenner Thom Breukel bij een bezoek
aan het Bijbels Museum, waar de tentoonstelling Kees de Kort - Ikonen is te zien.
In deze tentoonstelling brengen traditionele en hedendaagse iconen enkele belangrijke verhalen uit het christendom tot leven.
Iedere do. vanuit Iconenatelier In een zachte bries, Handboogstr. 4, 11.00
uur, aanmelden via: th.breukel@upcmail.nl

COLUMN
De kerk overal welkom

Als stadsdeelpastor was ik de afgelopen twee
jaar werkzaam voor vier wijkgemeenten in
Nieuw-West. Ik bracht de verbinding tussen
maatschappelijke organisaties, de overheid en
de kerk. Het was een functie voor twee jaar. Vanaf 1 januari moeten de gemeenten dit zelf weer
invulling geven. Maar kun je dit nog wel vragen
van een kerk die alle zeilen moet bijzetten om
het reguliere kerkenwerk in stand te houden?
Martin de Jong was stadsdeelpastor
in Nieuw-West
Reageren? Mail naar
redactie@protestantsamsterdam.nl

De afgelopen twee jaar is de kerk overtuigd van de
waarde van de stadsdeelpastor: protestants-christelijke presentie in de westelijke tuinsteden. Een
focus op de wereld van maatschappelijk initiatief,
middenveld, burgerparticipatie tot het meer

publieke veld van de stadsdeelpolitiek. Zonder
meer hoopvol is het gegeven dat in de tijd waarin
wij leven een pastor of kerkelijk vertegenwoordiger
niet of nauwelijks meer stuit op weerstand in het
openbare circuit. Rancuneuze kerkverlaters zijn
bijna allemaal oud. De onverzettelijkheid waarmee onze moslimbroeders en zusters aan hun
identiteit vasthouden maakt, althans in NieuwWest, religie weer tot een onvermijdelijk gegeven.
Het is geen historisch restverschijnsel meer dat zo
snel mogelijk in de marge van de samenleving en
achter de voordeur moet worden gepositioneerd.
De kerk doet weer volop mee als het gaat over
de discussies over (publieke) ruimte voor religie,
4/5-mei, beleving van (religieuze) feestdagen,

dialoogtafels, normen en waarden, tolerantie en
gemeenschapszin. Natuurlijk blijft het de vraag of
het stadsdeelpastoraat een aparte functionaris
vereist. Onmiskenbaar geeft een aparte professional wat we tegenwoordig graag ‘focus’ noemen.
Het heeft ook nadelen. Extra overleg, verbinding
met binnen kost meer energie. Elke gemeentepredikant of kerkelijk werker zou moeten werken met
een bepaalde oriëntatie gericht op buiten de kerk.
De praktijk laat echter vaak zien dat de ‘zuigkracht’ van binnenkerkelijk werk groter is. Helemaal in een tijd waarin de kerk vergrijst. Een heel
belangrijk ding is zeker: buiten de kerkmuren zijn
we van harte welkom. Vooral de stadsdeelpastor!

KERK IN MOKUM JANUARI 2020

‘U slecht voelen behoort tot de gewonigheid van het leven, niet altijd en overal, maar af en toe is het
heel normaal. Verdriet is geen psychiatrische afwijking.’ De Wachter pleit voor het delen met anderen
van de ‘lastigheden en tekorten’ van het leven, voor verbinding. Naar mijn diepe overtuiging zijn kerkgemeenschappen daar bij uitstek de plekken voor. Voor het nieuwe jaar geluk en gezondheid, maar vooral
ook gezegende ‘gewonigheid’ en lieve mensen om u heen, ook als het leven niet leuk, leuk, leuk is. Ga
met God!

Muiderkerk Oost
Greteke de Vries predikant Muiderkerk
muiderkerk.nl
Wat verwachten we in het nieuwe jaar? Dat hangt ervan af. Of je het erover
hebt vanuit onze cultuur van beheersen, controleren en regelen. Of vanuit
christelijke spiritualiteit. Culturele verwachtingen liggen in het verlengde
van berekeningen op grond van het recente verleden. Gelovig verwachten
is een vorm van ontvankelijk zijn voor het onverwachte. Als ons leven anders loopt dan we meenden te kunnen verwachten, als iets ons ontregelt,
we in het duister moeten tasten door plotselinge gebeurtenissen - dan kunnen we twee dingen doen.
Of zo snel mogelijk weer de regie in handen proberen te nemen, of accepteren dat we als het ware zijn
stil gezet. Dan kunnen we de tijd nemen om in te keren, misschien ook om te keren. Immers, mogelijk
is het juist daar dat God doorbreekt in ons leven. Dat kan lastig zijn, ontregelend, maar toch valt juist
daar zegen te ontdekken: een verandering of onze acceptatie van iets belangrijks. Met als gevolg: een
nieuwe wending, nieuwe energie, nieuwe toekomst. Wie weet! Vanuit de Muiderkerk wens ik allen een
goed nieuw jaar!

Oranjekerk Zuid
Wielie Elhorst vervangend predikant Oranjekerk
oranjekerkamsterdam.nl
foto: Peter van der Wal

Het theater komt langs in de gebedshuizen van Amsterdam Zuid. In de
periode januari-maart wordt ook de Oranjekerk bezocht door een regisseur die zich onderdompelt in de activiteiten van de kerk en in de verhalen van de mensen die bij de Oranjekerk horen. De ervaringen van de
regisseur vormen de basis voor een ‘gemeenschaps-theatervoorstelling’
die in het weekend van 4 en 5 april wordt uitgevoerd. De voorstelling
wordt gecoördineerd door cultureel clubhuis CC Amstel. De Oranjekerk heeft al twee keer met dit
clubhuis samengewerkt. Het project heeft de titel ‘Eerst Zien Dan Geloven’ en wil met de uiteindelijke theatervoorstelling laten zien wie nu eigenlijk de mensen zijn die de gebedshuizen in Amsterdam Zuid bezoeken. Zo kunnen vooroordelen weggenomen worden en kan men laten zien hoe
de verschillende geloofsgemeenschappen die er huizen op eigen wijze bijdragen aan diversiteit en
verbinding.

Thomaskerk Zuid
Evert Jan de Wijer predikant Thomaskerk
thomaskerk.nl
Het is wel aardig dat de goede voornemens die ongetwijfeld gemaakt zijn
met het aanbreken van een nieuw jaar, gepaard gaan met de doorgaande lezing uit het boek Exodus. We maken ons op voor een ‘dry January’. Het feest
is voorbij. In Egypte, dat land dat nooit in het verleden ligt maar altijd in ons
heden, is een farao aangetreden ‘die Jozef niet gekend heeft’. Machthebbers
zijn kort van memorie en vluchtig is ook onze herinnering. Voordat je het
weet, loop je weer in cadans en als je dan nog wat verder loopt, loop je aan de leiband. Ongemerkt en
onbewust. Een slavernij terwijl je nog denkt vrij te zijn en autonoom. We gaan ons dat in de Thomaskerk
eens openbaar afvragen. Natuurlijk komt er een gebruikelijke Bijbeltafel maar daarnaast gaan we ook
openbare evenementen organiseren waar die vraag in alle concreetheid aan de orde komt. Waar zijn we
vandaag aan verslaafd? Is dat nu een gevolg of een oorzaak van onze moderne opvatting van vrijheid?
Of beide? En hoe komen we ervan af? Zouden daar dan toch die oude tien geboden bij helpen of moet
dat definitief bij het afval gezet worden bij de voltooiing van onze emancipatie? Wie wist zich persoonlijk
ergens van bevrijd en hoe ziet dat er dan uit? U hoort er beslist binnenkort meer van.

Vrijburg Zuid
Joost Röselaers predikant voor de Vereniging van Vrijzinnig
Protestanten in Vrijburg
vrijburg.nl
De filosofiegroep van Vrijburg bespreekt dit jaar het boek De kunst van het
ongelukkig zijn van psychiater Dirk de Wachter. Volgens De Wachter zijn we
in de Westerse wereld doorgeschoten in ons streven om gelukkig te zijn en
om alles maar leuk te vinden. Dirk de Wachter heeft als psychiater - in Nederland is het niet anders - eindeloze wachtlijsten. Deze mensen komen bij
hen, omdat ze niemand anders hebben om over hun ongeluk te spreken. Een lid van de filosofiegroep
observeerde: de kerk is een ruimte waar je mag spreken over verdriet. Over kwetsbaarheid. Hier is in
pastoraat, gespreksgroepen, diensten ruimte voor de keerzijde, voor verdriet dat niet over gaat. Wij
staan in een traditie en worden geïnspireerd door verhalen die ons een eerlijk beeld voorhouden van
de mens. In Psalm 139 staat geschreven: ‘God, U kent mij, U doorziet mij, U kent mijn gedachten.’ En
met die ogen kijken wij naar elkaar.

Willem de Zwijgerkerk Zuid
Hanna van Dorssen pastor Willem de Zwijgerkerk
willemdezwijgerkerk.nl
Je kunt tijd niet vasthouden. Steeds opnieuw moet je het oude loslaten en
komt er iets nieuws op je af. Hoe zal het gaan in het nieuwe jaar? Met onszelf,
met de mensen om ons heen en met de kerk waar we ons thuis voelen? We
weten het niet, het zijn nog vraagtekens aan het begin van dit nieuwe jaar.
Die onzekerheid boezemt ons soms angst in voor de toekomst. ‘Vrees niet’,
zei de engel tegen de herders in het veld, ik kom jullie goed nieuws brengen,
dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Er is eens iemand geweest, die heeft geteld hoe vaak
die woorden ‘vrees niet’ voorkomen in de Bijbel. Driehonderdvijfenzestig keer. Voor elke dag van het jaar
één keer. Met die woorden gaan we in de Willem de Zwijgerkerk het nieuwe jaar in. Stap voor stap, dag
na dag, driehonderdvijfenzestig keer. Vrees niet.

Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk
Eind januari valt bij veel kerkleden de brief van
Actie Kerkbalans 2020 op de mat. Kerkbalans
is de jaarlijkse landelijke ‘contributieactie’ van
de kerken. De opbrengsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis van het kerkelijk leven,
ook in Amsterdam. Dankzij de bijdragen van
onze leden, kunnen we kerk-zijn: voor elkaar,
voor de buurt, voor de stad. Naast de zondagse
vieringen en geloofsactiviteiten organiseren de
kerken allerlei sociale en culturele activiteiten
voor de buurt en voor de stad. Dankzij de vele
vrijwilligers die dit mogelijk maken, spelen de
kerken een belangrijke rol voor de leefbaarheid
van de stad.

‘Kerkbalans 2020’. Heeft u al vaker meegedaan?
Dan krijgt u een persoonlijk bericht over Actie
Kerkbalans. Aan alle gevers: heel hartelijk dank!
Neem voor meer informatie contact op met het
Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk Amsterdam: Mirjam Nieboer, 020 53 53 700,
mirjam.nieboer@protestantsamsterdam.nl.

Vindt u het werk van de kerk belangrijk en wilt u
financieel hieraan bijdragen? Doe dan mee met
Actie Kerkbalans door een bijdrage te doneren
op rekeningnummer NL90 RABO 0373 741 472
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v.

Loïs (10 jaar):
Wat is het mooiste dat u hebt meegemaakt met God?
In Martijn&Martijn beantwoorden twee dominees jouw vraag

Martijn: Dat is moeilijk kiezen. Misschien dat hij van me vroeg om voor dominee
te gaan studeren, terwijl ik geen idee had waar ik aan begon. Ik wilde eigenlijk zo
snel mogelijk weer weg. Maar na een tijdje ben ik toch nog goed terecht gekomen.
Martijn: Ik kan mij ook nog wel zo’n knipoog van God herinneren. Ik was somber en
onzeker. Over mijzelf, over mijn werk als jonge dominee. Waar was ik nu echt goed
in? Een beetje zegenen en mensen moed geven? Dat vond ik toen niet zo stoer.
Hardop zat ik zo wat in mijzelf te praten. Juist die dag kreeg ik van een bruidspaar
een bedankkaartje. Op de voorkant een foto die ik nog steeds zo mooi vind: van
het moment dat ik als dominee hun de handen opleg en zegen. Die foto staat nog
steeds op mijn bureau!

Daan van Oostenbrugge

Martijn: Dat is een fijn en dankbaar moment. Maar zei je nou dat je je werk als dominee niet stoer vond? Ik weet nog dat ik voor het eerst een preek moest houden
in de kerk. Ik vond het enorm spannend, en toch heb ik het gedaan. Ik denk dat God
mij op het juiste moment een zetje gegeven heeft. Anders had ik het nooit gedurfd.
Niet alleen leuk, maar ook best wel stoer, al zeg ik het zelf.
• Martijn van Leerdam, dominee van de Sloterkerk en De Opgang in Amsterdam
Nieuw-West
• Martijn van Laar, dominee van de Elthetokerk in Amsterdam Oost
Waar ben jij benieuwd naar? Mail jouw vraag aan dominee Martijn&Martijn naar
jong@protestantsamsterdam.nl.

KERK IN MOKUM JANUARI 2020

Babette Vader (24) is voor 10 uur per week als tienerwerker verbonden aan de Westerkerk. Zij doet
dit nu als student-trainee voor het tweede jaar,
naast haar studie Theologie aan de VU en woont
in Utrecht.
‘Toen ik begon in de Westerkerk, was er nauwelijks aanbod voor
tieners en jongeren. Ik heb eerst alle leden met kinderen gebeld.
Dat was een hele klus. Uiteindelijk bleek het meest behoefte
aan een groep die aansloot op de kinderkerk. Elke zondag is
er kinderkerk in de Wester voor kinderen van 4 tot 12, maar
daarna was er niets meer. Nu is er eens in de twee weken een
programma voor tieners tijdens de kerkdienst. Daar komen zo’n
zes tieners tussen de 10 en 13 jaar. Via een app-groep houd ik
de ouders op de hoogte dat er weer tienergroep is. Ik vind het
belangrijk om met de tieners over verhalen uit de Bijbel na te
denken en te stimuleren dat ze zelf een mening over de verhalen vormen.

HART & ZIEL

foto: Maartje
foto:Geels
Maartje Geels

Ik begin vaak met een spel waarin ze hun energie kwijt kunnen.
Alle tafels op zijn kant, rood lint met belletjes ertussen als een
infrarood parcours. Daar moeten ze geblinddoekt doorheen zonder iets te raken, anderen geven aanwijzingen. Het gaat dus om
communicatie. Daar hebben we het dan over. Vervolgens vertel
ik het verhaal over de toren van Babel. Als we napraten, kan
het maar zo voorkomen dat iemand vraagt: ‘Bestaat God eigenlijk?’ Ik vind het mooi te merken dat zulke vragen in die koppies
omgaan, dat er vertrouwen genoeg is om deze vraag te stellen
en er samen over na te denken. Als kerk hebben we zeker wat
te bieden. Bezinning, rust, ruimte voor de grote vragen, samen
zoeken in plaats van iemand die vertelt hoe het zit. Nu en in de
toekomst.’
Iris Stekelenburg-van Halem

COLUMN
Het licht blijft aan

Als op de eerste ochtend van het nieuwe jaar
de laatse klanken van het nieuwjaarsconcert
weg sterven, moeten we er echt aan geloven:
er is weer een heel nieuw jaar begonnen!
Steeds sneller lijkt de tijd te gaan en elk jaar
weer is het even lastig om aan het eerste prille
voorjaarslicht te wennen. Wat zal dit jaar ons
brengen?
Margrietha Reinders is buurtdominee bij
pioniersgemeente Betondorp bloeit.
Reageren? Mail naar
redactie@protestantsamsterdam.nl

Colofon

Ik moet eerlijk bekennen dat ik er niet altijd
gerust op ben. Dan zijn het soms kleine dingen
die mij weer te binnen schieten wat we met
alle zondagen rond kerst hebben gehoord in
honderden kerkdiensten in Amsterdam: het Licht

wint het van het donker! Zoals de ontmoeting
met een jonge man, een twintiger, die mij bij de
ingang van een groot warenhuis een boodschappenlijstje in de hand drukte. Er stonden blikken
soep op, een pak koffie, rijst, olie en bonen. Hij
vroeg mij vriendelijk of ik wat extra boodschappen wilde doen voor de voedselbank. Ik zag hoe
tientallen mensen gehoor gaven aan zijn verzoek
en de boodschappen binnenstroomden in de
rond hem opgestapelde kratten.
‘Waarom doe je dit belangeloos op je vrije dag?’
vroeg ik hem toen ik mijn blikken kippensoep
inleverde. Hij dacht even na en zei: ‘De economi-
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sche groei gaat aan de allerarmste huishoudens
voorbij. Maar als ik een pleister op iemands wond
kan plakken, geneest dat mijzelf ook. Het maakt
me compleet. Ach, het is moeilijk uit te leggen! Ik
vind het gewoon gaaf om te doen!’
Het gevoel dat mij bekroop, valt het beste te
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van de tijd in. Op een wereld waarin een blik
kippensoep, uit liefde gegeven, verschil kan
maken door de inzet van mensen met een groot
en jong hart.
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