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In het hier-en-nu zijn
Rosaliene Israël
Het liefst zouden we 2020 - het jaar van COVID-19, de intelligente lockdown en het stilvallen van het
sociale en culturele leven in onze stad - zo snel mogelijk uit ons collectieve geheugen wissen. Om met
2021 aan een spiksplinternieuw hoofdstuk te beginnen. Maar helaas, een nieuw jaar betekent niet het
einde van de pandemie. Terwijl ik dit schrijf, is er sprake van een nieuwe besmettingspiek en wordt onverminderd een beroep gedaan op ons uithoudingsvermogen en het - ook kerkelijk gezien - roeien met
de riemen die we hebben.
Alle plannen die in 2020 geen doorgang vonden, de projecten die tot stilstand kwamen en de feesten
die we niet samen konden vieren: als we het afgelopen jaar iets hebben geleerd, dan is het wel dat in
de toekomst leven relatief is. Deze tijd - schrijven bekroonde tijdschriftmakers Astrid van der Hulst
en Irene Smit - doet een beroep op kwaliteiten als veerkracht, meebewegen, creativiteit en leven bij
de dag. Ook in dit nieuwe jaar worden we uitgedaagd om het uit te houden in complexiteit en ons te
verhouden tot niet-weten. Een behoorlijke uitdaging voor iemand als ik, die houdt van in control zijn
en visie ontwikkelen voor de lange termijn.
De evangelielezing uit het Evangelisch Lutherse Dienstboek voor de viering van oud en nieuw, is Lucas 12.
Een perikoop die ons oproept om in de startblokken te staan en onze lampen brandend te houden, want
je weet maar nooit wanneer de Mensenzoon - van wie we de geboorte met kerst herdachten - onder ons
verschijnt. Zo zie je maar weer hoe een tekst van een aloud rooster opeens bijzonder actueel kan zijn. Ik
wens ons allemaal in dit nieuwe jaar - die ‘in het hier-en-nu zijn’ - kwaliteit van Lucas 12 toe.
Rosaliene Israël is scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam.

Happy Blue Monday
Bij het ter perse gaan van dit
nummer werd bekend dat een

Het wordt wel de somberste dag van het jaar genoemd: Blue Monday, de tweede maandag van het nieuwe jaar. De feestdagen zijn voorbij, het is nog winter en een lang jaar
ligt voor ons. Zeker in 2021. Zal het virus overwonnen worden door het vaccin? Hoelang
duren de COVID-maatregelen nog? Wat is het perspectief?

lockdown van kracht is tot
19 januari 2021.
Dit heeft mogelijk gevolgen voor

Om de moed niet op te geven en hoop te houden, willen we op 18 januari Happy Blue
Monday vieren. Vanuit de Protestantse Kerk en Diaconie willen we op die dag ‘bakkies
troost’ gaan schenken. Kerken en pioniersplekken worden uitgenodigd hun deuren open
te zetten voor een leuke activiteit of gewoon om een kaarsje te branden, een kop koffie
te schenken en een luisterend oor te bieden. Wellicht dat burgemeester Halsema, die de
kerken nadrukkelijk vroeg te helpen om hoop te houden in de stad, ook nog iets gaat doen.
Meer informatie volgt via onze social media. Laten we er samen een gelukkige maandag
van maken! Wil je meedoen? Meld je aan bij communicatie@protestantsamsterdam.nl.
Onder voorbehoud van coronamaatregelen.

activiteiten die in dit nummer
worden aangeboden.
Checkt u s.v.p. eerst de website
van de betreffende locatie
voordat u op pad gaat.
De Protestantse Kerk Amsterdam wil Happy Blue Monday vieren om de
moed niet op te geven en hoop te houden.

STADSPREDIKANT
Driewijzendag

Paus Benedictus omschrijft de wijzen uit het Oosten ergens als ‘mensen van de innerlijke onrust,
mensen van de hoop, mensen die uitkijken
naar wat werkelijk zalig maakt’. Dat maakt hen
ook voor hedendaagse Amsterdammers tot
geschikte identificatiefiguren.

Tim Vreugdenhil is stadspredikant bij
de Protestantse Kerk Amsterdam
Reageren? Mail naar
redactie@protestantsamsterdam.nl

Onlangs volgde ik een online college van Neil
MacGregor, oud-directeur van het British
Museum. Die opende mijn ogen voor iets dat
ik niet eerder had gezien. De ‘wijzen’ worden
in de loop van de Westerse kunstgeschiedenis
steeds nadrukkelijker als ‘koningen’ afgebeeld.
Dat is omdat oudtestamentische profetieën van
koningen spreken die zich buigen voor God.
Maar ook omdat de zoektocht naar wijsheid van

het Oosten werd ingeruild voor de honger naar
macht van het Westen.

taal en natie moet zich immers buigen voor
‘onze’ Jezus.

Ten eerste – ik volg MacGregor – had de troon
er belang bij. De opkomende koningsdynastieën
in het Westen hadden niet per se de ambitie om
wijs te worden, maar wel machtig. Fijn dus als
er ‘koningen’ bij de kribbe staan. In een door het
christelijke verhaal gedomineerde cultuur maak
je met zo’n buiging je troon een stuk sterker. Niet
alleen iets van vroeger. Ook Trump deed het zo.

Nu we toch in een periode leven waarin we ons
bezinnen op een ‘reset’, lijkt me dit de moeite
van het overwegen waard.
Kunnen we de weg terug in slaan?
Hoe worden we in het Westen een beetje minder
koning en een beetje meer magiër?
Durven we het aan om een deel van onze macht
los te laten, om zo in wijsheid te groeien?
Zullen we Driekoningen in de toekomst weer
driewijzendag gaan noemen?

Ten tweede had de kerk er belang bij. Ook de
kerk ging liever het pad van de macht dan van
de wijsheid. Het verhaal van de magiërs liet zich
heel goed imperialistisch gebruiken. Elke koning,
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PLEISTERPLAATSEN
extra hard getroffen werden. Mede door deze geweldige sleutelfiguren hebben we toegang tot een nog
veel groter deel van Amsterdam Noord. Meer info vind je op: diaconienoord.org.

Jeruzalemkerk West
Maarten Sijpestein voorzitter kerkenraad Jeruzalemkerk
jeruzalem-kerk.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.
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.

Westerkerk Centrum
Cristina Pumplun missionair vicaris Westerkerk
westerkerk.nl
Thuiswerken is het nieuwe werken geworden. Ontbijtborden worden aan de
kant geschoven en de laptop komt tevoorschijn. Als de mailbox eenmaal
geopend is, begint de werkdag zoals het vóór corona was: opgestapelde
mails beantwoorden en de taken doen die op die dag aan de orde zijn. En
toch schuurt er wat. Waar je vroeger op de fiets naar het werk ging, of met
tram of trein, waar je vroeger de gedachten langzaamaan kon losmaken van
thuis en gaandeweg de ontmoetingen en taken op het werk in beeld kwamen, is die overgang er nu niet
meer. Privé en werk gaan abrupt in elkaar over. Inmiddels zijn mensen alsnog een stuk gaan fietsen of
wandelen alvorens aan het werk te gaan. Wat ook kan: de dag in de Wester beginnen met het Morgengebed (maandag tot en met vrijdag, 9.00-9.15 uur), met goede woorden bij een brandende kaars: ‘Die de
morgen ontbood en het licht hebt geroepen, zegen ons ook met uw licht.’

Noorderkerk Centrum
Johan Visser predikant Noorderkerk
noorderkerk.nl
Voorzichtig beginnen de gedachten over de tijd na corona op te borrelen.
Veel is nog onzeker, juist omdat we niet zomaar terug zullen keren naar
de tijd voor de pandemie. In de kringen van het World Economic Forum
spreekt men over ‘The Great Reset’, een initiatief om de coronacrisis aan
te grijpen voor een wereldwijde nieuwe start. Het klinkt groots en het
is niet vreemd dat complotdenkers daardoor worden geprikkeld — wat
willen deze rijke, machtige mensen allemaal gaan resetten? Hoe dan ook vind ik ‘reset’ wel een
spannende beeldspraak voor deze tijd. Kunnen we opnieuw beginnen, het anders doen — zowel in
het klein als in het groot?
In de Noorderkerk zullen we in enkele verdiepingsdiensten op zondagavond inspiratie zoeken in de Bijbelboeken Ezra en Nehemia, waar het gaat over de reset van het volk van God na de crisis van Israëls
ballingschap. Meer informatie over data en thema’s zijn te vinden op noorderkerk.nl.

Keizersgrachtkerk Centrum
Robert Jan Nijland-Beltman pastor Keizersgrachtkerk
keizersgrachtkerk.nl
We hoopten dat we corona achter ons konden laten in 2020. Helaas wordt
verwacht dat we nog tot de zomer met maatregelen te maken hebben. Een
vooruitzicht waar ik niet blij van wordt. Maar toch is het licht aan het eind
van de tunnel zichtbaar. 2021 heeft ons veel te bieden, de dagen dat we
elkaar weer in groten getale ontmoeten, komen er weer aan! Dat wij weer
samen kunnen vieren en elkaar kunnen omhelzen. In 2021 verwachten we
in de Keizersgrachtkerk nog veel andere mooie zaken mee te maken.
Zo hopen we dat onze beleidsplannen voor de kerk voor de toekomst (Keizersgrachtkerk2030) concreet
gemaakt worden en verwachten wij een nieuwe dominee! Er is veel moois te verwachten in 2021. Vanuit
de Keizersgrachtkerk wensen we u alle goeds en zegen voor dit nieuwe jaar!

Gezamenlijke kerken Noord
Huub Waalewijn diaconaal opbouwwerker kerken Noord
diaconienoord.org
Toen ik vanochtend de tafels neerzette voor de Noordas (noordas.nl) kon
ik me moeilijk voorstellen dat we vroeger, ‘voor corona’, met twee mensen
aan zo’n tafel zaten. De ruime ‘Verenigde Naties’-opstelling is zowaar normaal geworden! Alle projecten zijn weer van start bij Diaconie Noord. De Sociale Kruidenier met een beperkt assortiment, In.Kas met kleinere groepen,
TaalCafé met een mondkapje en de Luistergroepen in een kleinere vorm.
Sinds corona is ook een nieuw project ontstaan: de Buurtverbinders. Het is ontstaan vanuit het herverdelen van voedseloverschot. Dit is door sleutelfiguren uitgedeeld aan buurtgenoten die door corona

In de Jeruzalemkerkgemeente is een eigen antwoord op de ontzeggingen
van de tweede golf opgekomen. Daar waar we eerder voorzichtig manoeuvreerden om de bestaande activiteiten binnen de coronaregels vol te houden, is daarnaast nu een keur aan nieuwe activiteiten ontstaan. Een online
pub quiz, triades, een Emmaüswandeling, een extra dienst waarin de kinderen elkaar weer allemaal konden zien. De drijvende kracht daarachter is dat
we zo graag met elkaar in contact willen zijn en willen blijven. Nu nog meer dan anders. Een wijze les
voor de organisatoren onder ons, onder wie ik mijzelf ook reken. We kunnen zulke mooie structuren bedenken, waarin we alles wat we doen netjes ordenen. Maar het gaat erom dat er ruimte komt om dingen
te laten ontstaan. Dat heeft soms een zetje nodig, maar dan kan er zomaar veel moois gebeuren! Ook
in deze coronatijd dus!

Nassaukerk West
Luc Tanja voorzitter wijkkerkenraad Nassaukerk
nassaukerk.nl
De mensen in de Nassaukerk denken na over de toekomst. We ontkomen
daar nu ook niet aan. Onze predikant vertrekt en, net als veel andere gemeenten, hebben we grote moeite de begroting sluitend te krijgen en mensen te vinden voor de verschillende taken. Het denken over de toekomst levert boeiende gesprekken op. Het is wel even merkwaardig om elkaar in een
videovergadering te treffen, maar dat went snel. We spraken over hoe mooi
de vieringen in de kleinere groep nu zijn, hoezeer het koffiedrinken gemist wordt en ook over hoezeer
we ook nu ons met elkaar verbonden voelen. Voor de toekomst kwam de vraag langs of we niet zonder
predikant verder zouden kunnen gaan.
Hoe we het kerkgebouw nog meer voor de buurt open kunnen zetten. En over hoe de toekomst met
vertrouwen tegemoet wordt gezien. Ik geniet van deze gesprekken. Er zijn volop creatieve ideeën. In
deze fase is elk idee buiten de lijntjes ook welkom. Uiteindelijk zullen we vast weer een wijkpredikant
beroepen en manieren vinden om duurzaam te begroten. Nu kan er nog even wijd nagedacht worden.
Het is mooi daarbij te zijn.

Osdorp-Sloten Nieuw-West
Herman Bouma diaconaal opbouwwerker Osdorp-Sloten
osdorpsloten.nl
In december mocht ik helpen met het planten van bollen in het Piet Wiedijkpark aan de rand van Osdorp. In het Wiedijkpark ligt natuurtuin de Wiedijk,
misschien wel het kleinste vogelreservaat van Nederland. Het is een verborgen pareltje van Nieuw-West, met allerlei bijzondere inheemse planten en,
als je geluk hebt, kun je er een ijsvogel tegenkomen. Het planten van bollen
is niet alleen leuk, maar het is ook een hoopvolle, verwachtingsvolle bezigheid: bij iedere bol die de grond in gaat, zie ik uit naar wat er uit gaat komen. Nu lijkt het nog weinig,
maar ik heb goede hoop dat dat over een poosje heel anders zal zijn. Die hoop is iets wat in bijna alle
gesprekken met mensen nu terugkomt. Misschien zien we op sommige plekken de eerste groene puntjes
al boven de grond uit komen.

Elthetokerk Oost
Martijn van Laar predikant Elthetokerk
elthetokerkamsterdam.nl
‘Wat is het moedigste dat je ooit hebt gezegd?’, vroeg de jongen. “Help”,
antwoordde het paard.’ Dit is een quote uit het mooie prentenboek van
Charlie Mackesy, De jongen, de mol, de vos en het paard. Het boek staat
vol met prachtige ruwe tekeningen en ontroerende korte gesprekjes over
vriendschap, liefde en verlangen. Dit citaat trof mij. ‘Help’ zeggen, toegeven
dat we hulp nodig hebben, dat doen we niet zo gemakkelijk. Hulp bieden ligt
ons vaak beter dan hulp vragen. Hulp vragen voelt als opgeven. Het paard van het prentenboek denkt
daar anders over: ‘Om hulp vragen, betekent niet dat je opgeeft… Het betekent dat je weigert op te geven.’ Een mooie quote zo aan het begin van een nieuw jaar. Ik hoop dat de Amsterdamse kerken ook in
2021 plekken zijn waar we ‘help’ durven zeggen, tegen elkaar en tegen God. Juist omdat we weten van
een God die niet opgeeft!

Muiderkerk Oost
Greteke de Vries predikant Muiderkerk
muiderkerk.nl
Een nieuw jaar, een nieuw geluid? In de Muiderkerk wel. Tijdens de renovatie van de kerkzaal in de eerste twee maanden van 2021 zal ook de
akoestiek worden aangepakt. Dat komt de verstaanbaarheid van gesprekken ten goede. Ontmoetingen tussen ‘ik’ en ‘jij’ in niet al te grote groepen
doen zo goed. Fijn als afleidend lawaai dan wegvalt. De Muiderkerk biedt
graag ruimte voor dialoog over spanningen rond bijvoorbeeld aanslagen
en vrijheid van expressie. En voor dialoog over nawerking slavernijverleden, eigentijds racisme, of
over onveiligheid voor LHBTIQ+. Hopelijk klinkt ook spoedig weer het vrolijke geluid van vorken en
messen wanneer we na corona als vanouds buurtmaaltijden kunnen serveren. En hartverwarmende
koffiegeluiden als gemeente en gasten weer kunnen napraten over de dienst, of weer bij elkaar komen voor een film met nagesprek. Een inhoudelijk nieuw geluid, wat zou dat kunnen zijn? Wat de
omstandigheden ook zijn die ons lezen, zingen en bidden kleuren, we blijven ook in 2021 zoeken naar
het Woord dat ons verblijdt.

Kerkdiensten Amsterdam - januari/februari 2021
WIJK

KERK

TIJD

ZONDAG 10 JANUARI

ZONDAG 17 JANUARI

ZONDAG 24 JANUARI

ZONDAG 31 JANUARI

ZONDAG 7 FEBRUARI

Centrum

Keizersgrachtkerk

10.30

Ds. Sietske van der Hoek

Pastor Wilna Wierenga

Ds. Sietske van der Hoek

Ds. Annemarie van Wijngaarden

Ds. Hanna van Dorssen

Noorderkerk

10.00
18.30

Ds. Johan Visser
Predikant onbekend

Ds. Johan Visser
Predikant onbekend

Ds. Johan Visser
Predikant onbekend

Ds. Arjan Markus
Ds. Johan Visser

Ds. Johan Visser
Ds. Bert-Karel Foppen

Oude Kerk

11.00
18.30

Ds. Hanna Rijken
Abdijvespers

Ds. Jessa van der Vaart
Abdijvespers

Ds. Gerhard Scholte
Abdijvespers

Ds. Jessa van der Vaart
Muziekvesper

Ds. Netty de Jong-Dorland
Choral Evensong

Oude Lutherse Kerk

10.30

Ds. Andre van der Stoel

Ds. Andreas Wöhle

Ds. Marieke Brouwer

Ds. Sietse van Kammen

Ds. Andreas Wöhle

Westerkerk

10.30

Ds. Ruurd van der Weg

Ds. Herman Koetsveld

Ds. Herman Koetsveld

Ds. Jan Offringa

Ds. Peter Verhoeff

Diensten met
Belangstellenden

19.00

Ds. Taco Koster

Ds. Taco Koster

Ds. Gert van de Meeberg

Predikant onbekend

Ds. Taco Koster

De Waalse Kerk

11.00

Pr Henk Prof. Matthias
Smalbrugge

Ds. Henk Spoelstra

René MynKong

Ds. Henk Spoelstra

Ds. Karel Blei

De Ark

10.00

Ds. Kees Zwart

Ds. Zwanine Siedenburg

Maarten Kruimer

Ds. Klaas Holwerda

Ds. Annemarie van Wijngaarden

Bethelkerk

10.00

Ds. Mart Jan Luteijn

Ds. Hans Uytenbogaardt

Drs. Arjette Kuipers,
Taizéviering (11.00)

Ds. Margrietha Reinders

Ds. Cor Ofman

Nieuwendammerkerk

10.00

Ds. Lútzen Miedema

Ds. Kees Zwart

Ds. Paula de Jong

Ds. Anna Hoekstra

Ds. Paula de Jong
en Huub Waalewijn

Dorpskerk Durgerdam

10.30

Ds. Bara van Pelt

Geen dienst

Geen dienst

Ds. Wilken Veen

Onbekend

Ransdorp-Holysloot

10.00

Geen dienst

Ds. Gerdien Neels

Geen dienst

Geen dienst

Ds. Gerdien Neels

Dorpskerk Zunderdorp

10.00

Ds. Taco Koster

Ds. Taco Koster

Ds. Marijke Gehrels

Ds. Johan Visser

Ds. Taco Koster

Hebron

12.00

Bas van Dieren

Ds. Jurjen de Bruijne

Daan Savert

Ds. Jurjen de Bruijne

Matt Helland

Jeruzalemkerk

10.00

Ds. Paul Visser

Ds. Richard Saly

Ds. Richard Saly

Ds. Richard Saly

Ds. Bas van der Graaf

Nassaukerk

10.30

Ds. Sietske Blok

Ds. Lydia Meiling

Ds. Elsbeth Littooij

Ds. Robert-Jan Bakker

Dr. Rinse Reeling Brouwer

Westerwijk

10.30

Geen dienst

Geen dienst

Geen dienst

Geen dienst

Geen dienst

De Opgang

10.00

Ds. Robert Jan Bakker

Samen in de Sloterkerk

Samen in de Pauluskerk:
interkerkelijke dienst

Samen in de Sloterkerk

Ds. Martijn van Leerdam
en Ds. Wieger Pantjes

Regenbooggemeente

10.00

Ds. Rinse Reeling Brouwer

Ds. Gerben van Manen,
Ds. Nellie van Voornveld

Ds. Gerben van Manen

Ds. Kees Zwart

Ds. Nellie van Voornveld

Sloterkerk

10.00

Samen in De Opgang

Ds. Martijn van Leerdam

Samen in de Pauluskerk:
interkerkelijke dienst

Dr. Anneke Mooi

Samen in De Opgang

Oranjekerk

10.00

Ds. Jantine Heuvelink

Ds. Fieke Klaver

Ds. Jantine Heuvelink

Dr. Wessel Stoker

Ds. Wielie Elhorst

Pelgrimskerk

10.30

Ds. Harmen de Vries

Dhr. Chr. Koldewijn

Ds. Harmen de Vries

Ds. K.E. Bras

Ds. Harmen de Vries

De Thomas

10.30

Ds. Evert Jan de Wijer

Ds. Evert Jan de Wijer

Ds. Evert-Jan de Wijer

Ds. Alex van Ligten

Ds. Evert Jan de Wijer

Vrijburg

10.30

Ds. Lodewieke Groeneveld

Ds. Lense Lijzen

Ds. Japke van Malde

Ds. Joost Röselaers

Ds. Japke van Malde

Willem de Zwijgerkerk

10.00

Mw. Nelly Versteeg

Ds. André Fox

Ds. Wilken Veen

Ds. Arnoldien van Berge

Ds. Rien Wattel

De Binnenwaai

11.00

Ds. Neely Kok

Pastor Alexander Noordijk

Alternatieve viering

Pastor Alexander Noordijk

Ds. Riekje van Osnabrugge

De Bron

10.00

Ds. Gerbrand Molenaar

Ds. Gerbrand Molenaar
en andere voorgangers

Ds. Gerbrand Molenaar

Ds. René Visser

Ds. Margrietha Reinders

Elthetokerk

10.00

Ds. Martijn van Laar

Ds. Martijn van Laar,
Marianus Jehandut

Ds. Eddy Reefhuis

Ds. Martijn van Laar

Ds. Martijn van Laar

Muiderkerk

10.30

Wegens renovatie geen dienst

Wegens renovatie geen dienst

Wegens renovatie geen dienst

Wegens renovatie geen dienst

Wegens renovatie geen dienst

De Nieuwe Stad

9.30

Ds. Cor Ofman

Ds. Justine Aalders e.a. (11.00 uur)
Samen in Wi Eegi Kerki

Ds. Jan v.d. Meulen

Ds. Mart Jan Luteijn

Samen in De Drie Stromen

De Drie Stromen

9.30

Samen in De Nieuwe Stad

Samen in Wi Eegi Kerki

Samen in De Nieuwe Stad

Samen in De Nieuwe Stad

Ds. Marjolein den Dulk

Noord

West

NieuwWest

Zuid

Oost

Zuidoost

Op de websites van de kerken vindt u actuele informatie en een link, als kerkdiensten online worden uitgezonden. Er is geprobeerd om het rooster accuraat te maken maar er kunnen dingen zijn veranderd, check daarom de website van
de kerk. U vindt ook een overzicht van de internetdiensten op protestantsamsterdam.nl. Op deze site kunt u ook de adressen van de kerken vinden.

AGENDA januari/februari 2021
ZATERDAG 9 JANUARI
Nieuwjaarsconcert Westerkerk
Op zaterdag 9 januari om 20.00 uur
luidt cantor-organist Evan Bogerd van
de Westerkerk het nieuwe jaar muzikaal
in. In de sfeervolle Westerkerk brengt hij
een gevarieerd en lichtvoetig programma op het grote Duyschotorgel. Zitplaatsen zijn voorlopig beperkt, meldt u daarom snel aan via de Eventbrite-link op
westerkerk.nl. Uiteraard is het ook mogelijk om dit concert mee te beleven via
het YouTube-kanaal van de Westerkerk.
Za. 9 jan. Westerkerk,
Prinsengracht 297, 20.00 uur,
info op westerkerk.nl

DINSDAG 12 JANUARI
Bloeiklas van de Kwekerij:
Waarom willen we steeds iets nieuws?
In je leven maak je oneindig veel keuzes: van wat je op je brood smeert tot
met wie je het bed deelt. Al die opties
geven ons een gevoel van vrijheid,
maar volgens filosoof Simon Gusman
hebben ze ook een keerzijde. Hij stelt

dat we verslaafd zijn aan het kunnen
maken van keuzes – we zijn dol op nieuwe uitdagingen, contacten en prikkels.
We houden het liefst onze opties open.
Maar weerhoudt ons dat er niet van om
échte verbindingen aan te gaan?
Di. 12 jan. van 19.30 tot 21.30 uur.
Nieuwe Herengracht 18. Kosten:
€12,50 (student), €17,50 (algemeen).
Meer info: info@kwekerijamsterdam.nl
of kwekerijamsterdam.nl

DONDERDAG 21 JANUARI
Bloeiklas De Kwekerij:
Ontdekken wat je werkelijk wilt
(Attentie: Engelstalig)
Opgroeien in de wereld van vandaag
is een behoorlijke uitdaging. Je hebt
veel vrijheid om keuzes te maken maar
de pandemie gooit roet in het eten.
Die maakt het steeds moeilijker om de
plannen die je hebt, waar te maken. Tijdens je studie verwerf je veel kennis,
maar niemand vraagt wat je nou werkelijk wilt. Veel grote ideeën zijn al ten
onder gegaan doordat anderen ze niet

Week van Gebed voor eenheid
2021: #blijf in mijn liefde

serieus namen. Wat zijn jouw dromen,
wat wil je nou echt, en hoe kun je ze,
ook in deze tijd, verwezenlijken?
Do. 21 jan. van 19.30 tot 21.30 uur,
Nieuwe Herengracht 18, kosten:
€ 12,50 (student), €17,50 (algemeen).
Meer info: info@kwekerijamsterdam.nl
of kwekerijamsterdam.nl

WOENSDAG 3 FEBRUARI
De Verdieping van De Kwekerij:
Werk en Identiteit
Je loopt wel eens rond met vragen...
Wat is belangrijk voor mij? Hoe kan ik
het verschil maken? Wie ben ik eigenlijk
en waar wil ik voor gaan? Tijdens ‘De
Verdieping’ ga je structureel en intensief aan de slag met deze vragen, gedurende zeven avonden met een groep
van maximaal zeven deelnemers.
De Verdieping start op wo. 3 feb. en
eindigt op woensdag 28 april. Nieuwe Herengracht 18. Kosten: €250,(student), €400,- (algemeen). Meer
info: info@kwekerijamsterdam.nl of
kwekerijamsterdam.nl

TOT EN MET ZONDAG 31 JANUARI
Verlengd: Tentoonstelling Kerken &
Slavernij in Luther Museum
Op 25 november 2020 was het 45
jaar geleden dat Suriname staatkundig onafhankelijk werd. Nederlandse
kerken speelden een belangrijke rol in
de toenmalige kolonie. Zij introduceerden (medische) zorg en educatie, maar
droegen ook bij aan het in stand houden en legitimeren van de slavernij.
In juni 2013 betuigde de Raad van
Kerken in Nederland spijt over de betrokkenheid hierbij. De tentoonstelling
Kerken & Slavernij in het Luther Museum Amsterdam gaat over de rol die
verschillende kerken speelden in het
slavernijverleden - waarbij met name
Suriname centraal staat. Ook wordt
gekeken naar de verdere stappen in
het proces van de heilzame verwerking
van dit verleden.
De tentoonstelling is samengesteld
door curator Vincent van Velsen, in
samenwerking met de EvangelischLutherse Gemeente Amsterdam, de

Evangelische Broedergemeente en
het Nationaal Instituut Nederlands
Slavernij verleden en erfenis (NiNsee).
Kerken & Slavernij is verlengd tot en
met 31 januari in het Luther Museum
Amsterdam. Donderdag t/m zondag,
11.00-17.00 uur. Nieuwe Keizersgracht
570, luthermuseum.nl
VOOR ADRESSEN VAN KERKEN
EN PIONIERSPLEKKEN EN MEER
AGENDA-ACTIVITEITEN, ZIE:
PROTESTANTSAMSTERDAM.NL

Door de coronacrisis bestaat
de mogelijkheid dat activiteiten
niet doorgaan of online plaatsvinden, zie de websites.

Luisterronde

#blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week
van Gebed voor eenheid van christenen, die dit jaar plaatsvindt van zondag
17 t/m zondag 24 januari. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het
evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus
als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van
de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan
eenheid en gebed.
Terugkerende week
De Week van Gebed voor eenheid van christenen 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. In Nederland doen ongeveer 200.000 mensen mee. MissieNederland
organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken.
Kijk voor meer informatie op weekvangebed.nl.
In luistergroepen worden persoonlijke verhalen gedeeld.

Op verschillende plekken in Amsterdam-Noord worden Luistergroepen
georganiseerd, bijvoorbeeld in De Ark.
Dit is een initiatief van Diaconie Noord,
een samenwerking van de Protestantse
Diaconie Noord en de stichting Hart
voor Noord, die zich inzet voor een samenleving waarin mensen goed en eerlijk leven, en omzien naar anderen.
Hoe het eraan toegaat in een Luistergroep? We zitten in een kring. Twaalf
mensen zijn gekomen om verhalen die
knellen als een steentje in de schoen te
delen. Of gewoon om te luisteren. In het
midden ligt een kleed met daarop een
vaas met bloemen, een stressballetje,
een schaaltje druiven. Eromheen liggen
kaartjes met daarop geschreven: Geen
lange verhalen. In de ik-vorm spreken.

Geen oordelen en adviezen. Liedjes,
grapjes, gedichten mag. Geen grote
geheimen. Een van de begeleiders heet
iedereen welkom in deze Luisterronde.
Een ruimte en tijd waar we praten over
onze dagelijkse ervaringen en leren van
de ervaringen van anderen. Voordat
we onze zorgen delen, is er eerst een
moment waarin we het leven vieren:
‘Wie heeft er de afgelopen week iets
leuks meegemaakt? Iets waar je blij van
werd?’ Na deze korte verhalen gaan
we staan voor een bewegingsoefening.
Even de benen strekken voor we naar
de verhalen gaan luisteren die knellen
als een steentje in je schoen. Die verhalen zijn er! De groepsbegeleider vat
de verhalen samen en zoekt naar welke
emotie in het verhaal een rol speelt.
Het zijn persoonlijke en soms heftige

Vanwege corona is er helaas in januari geen nieuwjaarsreceptie van de Protestantse Kerk Amsterdam. Als de
situatie het toelaat, is er in juni een halfjaarsreceptie.
De Protestantse Kerk Amsterdam, de besturen, het
team van het Kerkelijk Bureau en de redactie van Kerk
in Mokum wensen u van harte een goed, gezond en gezegend 2021.

verhalen. We kiezen een verhaal waarover we nog wat verdiepende vragen
kunnen stellen. Daarna mag degene die
het verhaal ingebracht heeft luisteren
naar de verhalen van anderen.
De groep krijgt de vraag: ‘Wie heeft iets
vergelijkbaars meegemaakt? Wat heb
je toen gedaan om het op te lossen of
om ermee om te kunnen gaan? Hierop
volgen weer nieuwe verhalen van hoop
en veerkracht. Na deze stap sluiten we
de bijeenkomst met een lied en een
korte terugblik af.
Wil je meer weten of een ronde bijwonen? Kijk op luistergroepen.org.
Jeannette de Waard, coördinator en
contactpersoon voor de luistergroepen
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Oranjekerk Zuid

Willem de Zwijgerkerk Zuid

Jantine Heuvelink predikant Oranjekerk
oranjekerkamsterdam.nl

Frans Schouwenaar diaconale werkgroep Willem de Zwijgerkerk
willemdezwijgerkerk.nl

‘Pleisterplaats voor de ziel’ heet de kerk ook wel te zijn. Al jaren beschrijf
ik op deze plek hoe de Oranjekerk voor kerkgangers en voorbijgangers een
plek is om op te laden en anderen te ontmoeten. Zo zijn de diensten, de kapel
en de maaltijden een pleisterplaats voor lichaam en ziel. Sinds 2020 is de
Oranjekerk ineens voor velen vooral een virtuele pleisterplaats geworden.
Een bestemming op internet waar je naar door kunt klikken. Van ver buiten
Amsterdam weten mensen onze onlinediensten te vinden. Er zijn online vergaderingen en bijeenkomsten
van de Oranjekerk, waarbij alle deelnemers vanuit hun huis buiten Amsterdam(-Zuid) inschakelen. Wat
betekent dat voor onze kerk? Bestaat de kerk in meerdere gedaantes, als fysieke plek én als netwerk
van mensen en hoeven die twee elkaar niet per se te overlappen? Welke rol zal ons kerkgebouw én de
betrokkenheid van mensen spelen in dit nieuwe jaar? Ik ben benieuwd.

‘Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe?’ ‘Wat de toekomst brengen
moge, ons geleidt de hand van de Eeuwige.’ Gefeliciteerd wie daarop vertrouwt. Met deze gouwe ouwe gaan we het nieuwe jaar in. Het oude jaar
heeft onze gemeente, ondanks het coronavirus, veel goeds gebracht. Na
drie jaar plannen maken zijn we een eind op weg. Een diaconaal opbouwwerker is in de buurt aan het werk gegaan, een pastoraal werker is aan
onze gemeente verbonden en we zijn in gesprek met een organisatie die erg geïnteresseerd is in het
opzetten van een leefgemeenschap in onze pastorie. Onderweg hebben we bovendien buurtgenoten
en anderen ontmoet die met ons mee willen werken. Dat heeft al geresulteerd in een iconententoonstelling in de kerk, een expositie van schilderijen van een buurtbewoonster in de pastorie en een serie
vespers op de adventszondagen. Het cantoraat zal in 2021 een groter aandeel in de zondagse vieringen krijgen. Het voelt als een wonder en we voelen ons gezegend.

De Thomas Zuid

Leerhuis Amsterdam

Evert Jan de Wijer predikant De Thomas
dethomas.nl

Adriaan Deurloo voorzitter Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie
leerhuisamsterdam.nl

De Drie Koningen zijn mij lief. In mijn ouderlijk huis hielden wij er een kerststal op na waarbij ik als kind bijzondere verantwoordelijkheid droeg voor
deze drie. Mijn moeder droeg mij op het hart hen niet meteen rondom de stal
te zetten, maar hen ergens vanuit een uithoek van de huiskamer langzaam
maar zeker aan hun reis te laten beginnen. Zorgvuldig kweet ik mij van mijn
taak door hen wekelijks iets dichterbij te zetten totdat zij uiteindelijk op Driekoningenavond arriveerden. Misschien zijn zij mij daarom zo lief: onmiddellijke getuigen waren zij niet. Zij
hadden de tedere boodschap niet eens van horen zeggen. Niet meer dan een vreemd vermoeden deed
hen op reis gaan. In hen herken ik ons. Wat hebben wij meer in handen dan zij? Toch is dat wat ons ook
dit jaar weer op weg doet gaan, naar pleisterplaatsen als deze. Omdat wij ernaar verlangen de duisternis
te boven te komen en ons te warmen aan Gods licht. En een kind brengt ons steeds een stukje dichterbij.

Dit jaar zullen de beste wensen wel een dringender karakter hebben dan
andere jaren! Bij alle wensen voor een spoedig einde aan de pandemie voeg
ik graag de mijne toe: dat we de lessen die corona ons leerde, maar goed
mogen onthouden en er ook naar gaan handelen. Corona maakte ons weer
duidelijk dat óns gedrag het lot van anderen bepaalt en dat wij afhankelijk
zijn van hún doen en laten. Dat ik me aan de regels hou, is fijn, maar als
anderen dat niet doen, blijft de last. We moeten het samen doen. Dus moeten we elkaar overtuigen en
elkaar de mogelijkheden geven om te doen wat goed is.
Als de rijke niet zorgt voor de arme, is er geen toekomst – ook niet voor de rijke. Die les kun je toepassen
op alle levensgebieden. Een goed 2021!

Doet u mee aan Actie Kerkbalans?

Doke Hoekstra namens Holy Hub Amsterdam, holyhub.nl

coronamaatregelen is het van groot belang dat de
kerk zich kan blijven inzetten voor de wijkgemeente en voor de buurt. Voor veel mensen, gelovig en
niet gelovig, is de kerk juist nu van groot belang.
De 18 wijkkerken en 10 pioniersplekken verspreid
over de stad zijn plekken van bezinning, inspiratie,
vieren en ontmoeten, al moet dit nu vaak online.
Het zijn plekken van omzien naar elkaar. Vindt u
dit werk ook belangrijk?

Eind januari valt bij de leden van de Protestantse
Kerk Amsterdam de brief voor Actie Kerkbalans
op de deurmat. Kerkbalans is de jaarlijkse ‘contributie-actie’ van de kerken in heel Nederland, ook
van de Protestantse Kerk Amsterdam.
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is dit jaar
het thema van de actie. Juist in deze tijd met alle

Doe dan mee aan Actie Kerkbalans. Bent u geen lid
en ontvangt u geen brief, dan is uw bijdrage meer
dan welkom op rekening NL90 RABO 03737741472
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam onder
vermelding van ‘bijdrage Actie Kerkbalans. Of u
kunt via iDeal uw bijdrage overmaken via onze
website protestantsamsterdam.nl/doneren. Krijgt
u de brief wel, dan bevelen wij de actie van harte
bij u aan. Uw bijdrage is volledig bestemd voor uw
wijkkerk.
Hartelijk dank voor uw steun!

COLUMN
Digitale spiritualiteit

Met God, geloof of spiritualiteit was Stacey Krom
(26) helemaal niet opgegroeid. Maar toen ze op
een avond in 2015 de Nassaukerk in hartje Amsterdam binnenliep voor een Taizé-gebed, werd
ze geraakt: ‘Ik was een “zoeker” en ik vond iets
waarvan ik deel wilde uitmaken. Al wist ik toen
nog niet waarnaar ik zocht.’ De spiritualiteit trok
Stacey aan. ‘En ook de mensen die ik ontmoette.
Zoveel verschillende mensen en toch hadden we
iets gemeen... Was dat God? Stacey heeft haar
plek gevonden en is inmiddels ook heel actief
geworden rondom Taizé.
Martin de Jong is pionierbegeleider bij de
Protestantse Kerk Amsterdam
Reageren? Mail naar
redactie@protestantsamsterdam.nl

Dit is een van de vele verhalen van mensen die
het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd
binnen onze pioniersplekken. De Protestantse
Kerk Amsterdam heeft inmiddels een heel aantal

pioniersplekken. Taizé maakt daarvan deel uit.
Pioniersplekken die nadrukkelijk zijn ingericht
om mensen die iets willen met zingeving en spiritualiteit een huis te bieden. Waar de bestaande
kerk inmiddels door de vele jaren heen een min
of meer vast format heeft ontwikkeld, zoeken
pioniersplekken vooral naar mogelijkheden om
aan te sluiten bij specifieke doelgroepen. De
samenleving is inmiddels zo divers geworden dat
one size fits all niet meer opgaat.
2020 zal vooral herinnerd worden door de grote
digitale uitdaging die de pioniersplekken zijn
aangegaan. Zoals Stacey zomaar een kerk binnen lopen was er dit jaar bijna niet bij. Toch is er
een enorme creativiteit ontstaan. Van het platform holyhub.nl tot worship.nl Op digitale wijze

worden mensen toch bereikt en springt soms
iets van die geestelijke vonk over. Zoals een ontmoeting in een break-out room om naar elkaars
verhalen te luisteren, geestelijke inspiratie op te
doen en iets te proeven van wat een christelijke
gemeenschap in moeilijke tijden kan betekenen.
Ik ben dankbaar voor iedere pionier die zich
afgelopen jaar met hart en ziel heeft ingezet. Ik
hoop dat we als kerk al die contacten blijvende
Hoop hebben kunnen bieden voor 2021. Of om
met de woorden van Stacey te eindigen: ‘Ik
durf mijzelf nu christen te noemen. Want ik ken
mijzelf. Ik ken mijzelf door Hem en door zijn
mensen. En dát is wat ik die avond vond: een
gemeenschap waar ik mezelf mag zijn.’
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Maarten Vogelaar maakte vorig jaar zijn levensdroom waar met Gist: een ruimte voor christelijke
spiritualiteit in hartje Amsterdam. Het nieuwe
initiatief in de werfkelders van de Protestantse
Diaconie richt zich vooral op zoekende twintigers
en dertigers maar ziet vooral graag een divers publiek in de ruimtes. Op het programma staan naast
christelijke yoga en stiltemeditatie ook massage,
brood bakken en bier brouwen. ‘We richten ons op
geest én lichaam. We werken met alle zintuigen.’
Het pionieren is Maarten niet vreemd. Eerder was hij een van de
initiatiefnemers van de Kwekerij, een pioniersplek voor millennials van de Protestantse Kerk Amsterdam. Daarnaast organiseerde hij als studentenpastor allerlei activiteiten voor jongeren. Na acht jaar was hij toe aan iets nieuws. Wat dit was, wilde
hij tijdens een reis door India ontdekken. Toen kwam corona. Het
bleek een blessing in disguise (geluk bij een ongeluk). Bij de Diaconie kwamen twee werfkelders vrij en de ene na de andere deur
ging open voor Maartens enthousiaste plannen. ‘Ik zie het als
een uitnodiging en antwoord op mijn verlangen.’ Een belangrijke
drijfveer om Gist te ontwikkelen, is opmerkelijk genoeg de kerk.
Die is hem lief en gaat hem aan het hart. ‘De kerk is buiten beeld
geraakt voor een grote groep die op zoek is naar spiritualiteit.
Met Gist zoek ik naar een nieuwe vorm voor het idee ‘kerk’ dat
deze groep wel aanspreekt.’
Met de realisatie van Gist kwam de van huis uit reformatorische Maarten in een sneltrein terecht die hem nog dagelijks
ver buiten zijn comfortzone brengt. Er is moed nodig voor zo’n
onderneming. Maarten haalt lachend zijn schouders op: ‘Ik sta
er niet alleen voor, we zijn met een goed team. Dat team heeft
grote ambities. We zijn continu bezig het programma verder te
ontwikkelen en denken op de lange termijn aan een studie- en
trainingscentrum. Maar dichtgetimmerde plannen hebben we
niet, de Geest moet vooral de ruimte krijgen.’
foto: Maartje Geels
foto: Maartje Geels

HART & ZIEL

Mirjam Nieboer

COLUMN
Niet bang zijn in het nieuwe jaar

Voor mij ligt een zwart mondkapje. Een beetje
paradoxaal staat daarop: Wees niet bang, maar
spreek en zwijg niet. Geen tekst uit de sfeer
van de beweging Viruswaarheid, maar een
citaat uit de Bijbel.

Margrietha Reinders,
buurtdominee Betondorp Bloeit
Reageren? Mail naar
redactie@protestantsamsterdam.nl

Colofon

Het is, om precies te zijn, een opdracht die de
apostel Paulus ’s nachts in een visioen kreeg van
God. Hij lag onrustig te woelen in zijn bed, want
hij woonde in de Griekse stad Corinthe bij een
joods leerlooiers-echtpaar dat gevlucht was uit
Rome. De vluchtelingengemeente, waar hij zich

enthousiast bij aansloot, wilde helaas niets van
Paulus’ vurige preken weten. Ze vonden hem een
lastige, dwaze Jesus-freak. Uiteindelijk besloot
hij toen een huisgemeente op te richten en zich
helemaal te wijden aan wereldse mensen zonder
kerk en geloof. Ik kan me voorstellen dat hij zich
in de steek gelaten voelde en dat hij ‘s nachts
piekerde over zijn roeping.
Toen troostte God hem: ‘Ik ben bij je, niemand zal
een vinger naar je uitsteken, dus houdt je mond
niet!’
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Het verhaal over Paulus’ geloofsavonturen is
spannend en herkenbaar. We worden daarin
meegenomen in het leven van een bevlogen,
missionaire man die veel discussie opriep en vol
emoties zat. Elke man of vrouw met een missie
voor een nieuwe wereld kent het gevoel alleen te
staan en er niets van terecht te brengen. Ik vind
het bemoedigend dat de Geest ons dan juist aanvuurt om niet op te geven en niet bang te zijn.
Laten we het als goed voornemen meenemen
het nieuwe jaar in! Mondkapje op, maar: spreek
en zwijg niet!
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