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Kerstreis thuis beleven
De kinderkerstreis door de Jordaan, die jaarlijks wordt georganiseerd door de Noorderkerk, is ieder
jaar een belevenis voor veel kinderen en gezinnen in de wijk. In een drie uur durend programma maken kinderen een reis langs het kerstverhaal door de straten van de Jordaan. De reis start in de kerk,
waar ze een lampion knutselen en na afloop samen eten. Dit jaar kan de kerstreis als gevolg van de
coronacrisis niet doorgaan, maar daar heeft de Noorderkerk iets op bedacht. Met een Knutsel-KerstKadobox brengt de Noorderkerk de kerstreis naar gezinnen toe.
De Kadobox is een speciaal kerstpakket voor kinderen, zodat ze thuis met hun ouders iets kunnen
proeven van kerst. De Kadobox is gevuld met verschillende spullen waarmee kinderen de elementen
uit het programma van de kerstreis samen met hun ouders thuis kunnen beleven. De kerstreis wordt
elk jaar druk bezocht door kinderen en gezinnen uit de buurt die normaal gesproken niet in de kerk
komen. Op deze manier hoopt de Noorderkerk hen toch iets mee te geven van de boodschap van
kerst.
Er is een beperkt aantal Kadoboxen beschikbaar. Wil jij ook zo’n box? Mail je naam en adres naar
kinderwerk@noorderkerk.org. Aanmelden kan zolang de voorraad strekt.

Het Verhaal van Kerst
De Nieuwe Poort, huis voor ontmoeting en inspiratie op de Zuidas, viert jaarlijks kerst op geheel eigen wijze met Het Verhaal van Kerst. De viering, die de afgelopen jaren werd gehouden
in de Thomaskerk, wordt elk jaar door veel mensen bezocht. Dat zal dit jaar noodgedwongen
anders zijn vanwege de coronamaatregelen. Aanmelden om fysiek bij de viering op 23 december aanwezig te zijn, is daarom dit jaar helaas niet mogelijk. Wel is Het Verhaal van Kerst
online vanuit huis te volgen.
Predikant-ondernemer Ruben van Zwieten vertelt een geëngageerd en persoonlijk verhaal, afgewisseld met muziek, waarbij hij reflecteert op de huidige tijd.
Woensdag 23 december, 20.30 tot 21.45 uur. Actuele informatie over hoe u de viering kunt
volgen via: denieuwepoort.org
Kinderkerstreis door de Jordaan in andere tijden.

(Schijn)heilig:
Top2000-kerkdienst

Kerstkunstmarkt
in de Noorderkerk

Op 27 december houden de Keizersgrachtkerk, Osdorp-Sloten en de Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden gezamenlijk een Top2000-kerkdienst met als thema ‘(schijn)heilig’. De dienst, onder leiding van ds.
Martijn van Leerdam, gaat over het doorprikken van schone schijn en de zoektocht naar wat écht heilig
is. De band Ithaka speelt bekende Top2000-nummers die passen bij het thema. Het is een toegankelijke
dienst, ook wie niet gewend is om in de kerk te komen zal veel herkennen. Vanwege de coronamaatregelen is de Top2000-dienst te volgen via een livestream. Informatie daarover vindt u op de website van
de Keizersgrachtkerk, Osdorp-Sloten of de Pelgrimskerk.
Zondag 27 december, 10.00 uur. Livestream via: keizersgrachtkerk.nl; osdorpsloten.nl;
pelgrimskerk.org.

Kerststal in de Baarsjes
Inwoners van de Baarsjes kunnen alvast de kerstsferen komen proeven in de Jeruzalemkerk. Vanaf 11
december is er in de kerk namelijk een grote kerststal
te vinden. Het kerkgebouw is regelmatig geopend
om de stal te bewonderen. De actuele openingstijden
worden aangegeven op een bord voor de ingang van
de kerk. De stal blijft staan tot tweede kerstdag.
De kerststal is open van 11 tot 26 december in de
Jeruzalemkerk, Jan Maijenstraat 14. Kijk voor
openingstijden op het bord voor de kerk. Meer info:
jeruzalem-kerk.nl

foto: Jaco Klamer RD

De dagen tussen kerst en oud en nieuw staan bij NPO Radio 2 in het teken van de Top2000, de hitlijst
die jaarlijks door luisteraars wordt samengesteld. De bekende hits uit deze lijst zijn ook te horen in de
ruim 150 Top2000 kerkdiensten die in Nederland worden georganiseerd. In de Top2000 kerkdiensten
laten bezoekers zich inspireren door bijvoorbeeld The Beatles, Queen of Claudia de Breij. Veel van de
liederen in de Top2000 raken aan belangrijke levensthema’s en zijn voor veel mensen van betekenis.
Ds. Martijn van Leerdam over de Top2000-kerkdienst van 2019 in Amsterdam: ‘Het is mooi om aan het
einde van het jaar met elkaar stil te staan bij de bijzondere overgang van oud naar nieuw en dat te doen
met nummers uit de Top2000 die veel mensen deze dagen luisteren.’

Organisator van de kunstmarkt Coby de Groote geeft de deelnemers van Second Step een workshop sieraden maken.

Op 18 en 19 december is er een kerstkunstmarkt de Noorderkerk, georganiseerd door kunstenaars uit
het centrum in samenwerking met Second Step en de Noorderkerk. Wie op zoek is naar een mooi kerstgeschenk voor een ander of zichzelf, vindt er onder meer schilderijen, sieraden en kunstnijverheid.
Prijzen variëren van 20 tot ongeveer 100 euro. De opbrengst van de markt biedt lokale kunstenaars, die
afgelopen maanden hard getroffen zijn door de coronacrisis, een steuntje in de rug. Daarnaast wordt
met de kunstmarkt ook het werk van Second Step gesteund.
Second Step is het winkel-werkproject van Scharlaken Koord, waar vrouwen met een afstand tot de
arbeidsmarkt werkervaring op kunnen doen. In de winkel in de Willemsstraat wordt kleding verkocht,
maar ook handgemaakte producten zoals accessoires. Coby de Groote, edelsmid en organisator van de
kunstmarkt, verzorgde er onlangs een workshop sieraden maken voor de deelnemers van Second Step.
Zo ontstond het initiatief om in samenwerking met Second Step een kunstmarkt te organiseren, om het
project te ondersteunen. Naast het werk van diverse kunstenaars, zullen er ook producten te koop zijn
die door de deelnemers van Second Step zijn gemaakt. De kunstmarkt vindt plaats in de Noorderkerk,
waar in het voorjaar de winkel in de Willemsstraat naartoe zal verhuizen.
De kunstmarkt is open op 18 december van 12.00 tot 18.00 uur en op 19 december van 10.00 tot
18.00 uur. Toegang is gratis, in verband met de coronamaatregelen wordt er een deurbeleid gevoerd. Kijk voor actuele informatie op: scharlakenkoord.nl
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PLEISTERPLAATSEN
verhalen over Jaël en Ester aan het feminisme van vandaag? En wat zouden social media kunnen betekenen voor Jaël en Ester? Mochten de musea weer open gaan, dan kunnen we dit thema hopelijk afsluiten
met een bezoek aan het Tropenmuseum voor de tentoonstelling What a genderful world.

Nieuwendammerkerk Noord
Paula de Jong predikant Nieuwendammerkerk
nieuwendammerkerk.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
The light shines on - het licht blijft stralen. Met deze woorden ging in de
zomer van 2020 het Edinburgh Festival over naar een vanwege COVID-19
volledig digitaal georganiseerd festival. Normaal is het een van de grootste culturele festivals in Europa met duizenden live optredens in en om de
Schotse stad Edinburgh. Ik moest bij dat beeld van het licht dat blijft stralen
denken aan hoe in de Westerkerk het zonlicht in de ochtend langzaam opkomt en later op de dag onstuitbaar naar binnen schijnt. Een licht dat zich niet door een pandemie laat
tegenhouden. Het is een beeld van hoop voor kerken die in deze decemberdagen - die zo anders zijn dan
we gewend zijn - licht willen blijven uitstralen met goede woorden en prachtige muziek. Live of digitaal,
wanneer en onder welke voorwaarden dan ook. Via de website en de sociale media houden we u op de
hoogte. Vanuit de Wester van harte een met licht omstraalde tijd toegewenst!

Noorderkerk Centrum
Johan Visser predikant Noorderkerk
noorderkerk.nl
Je kunt geen talkshow op televisie bekijken of er wordt over de coronacrisis
gesproken. Het mag wel wat minder, denk ik soms. Maar tegelijk hebben wij
mensen het ook nodig: met elkaar spreken over wat ons overkomt en zorgen baart. Daarom leek het ons in de Noorderkerk goed om een online gesprekskring te starten over hoe we omgaan met de coronapandemie. Daarbij
wordt het boek God en de pandemie van de Engelse theoloog Tom Wright
gebruikt als achtergrondinformatie. Wright prikt op basis van Bijbelse inzichten de gemakkelijke gelovige
en ongelovige benaderingen van een crisis door, om uit te komen bij een verrassend nuchtere én hoopvolle opdracht voor ons vandaag. Over hoe we die opdracht in de praktijk van ons leven kunnen vormgeven, gaat het in de online gesprekskring op woensdag 16 december om 20.00 uur. Aanmelden kan via
johan.visser@noorderkerk.nl.

Keizersgrachtkerk Centrum
Hanna van Dorssen interim-predikant Keizersgrachtkerk
keizersgrachtkerk.nl
Wat doe ik met kerst? Een vraag waar je meestal niet zo lang over hoeft na
te denken. In de kerstnacht of op kerstmorgen naar de kerk. Lekker koken
voor jezelf, voor familie, voor vrienden. Dit jaar is dat allemaal anders. De
kerk is maar beperkt toegankelijk. Meevieren zal voor de meesten online
zijn. Mensen thuis uitnodigen of op bezoek, het zit er niet echt in. Naar het
buitenland? Vergeet het maar. Waar kijken we eigenlijk naar uit in deze adventsperiode? Ik houd van kerst en van de tijd die eraan vooraf gaat, maar dit jaar zie ik er eerlijk gezegd
ook tegenop. Wat valt er eigenlijk te vieren in deze toch al meest donkere periode van het jaar? Ik las een
gebed waaruit ik een paar regels citeer: ‘Dagen de deur niet uit. Dagen van veel alleen. Het coronanieuws
teveel. Niet weten hoelang nog.’ Maar ook: ‘Dagen van God niet voorbij. Nachten licht genoeg. Licht aan
alle tijden voorbij.’ Hoe donker ook, dat licht van hoop brandt met kerst in de Keizersgrachtkerk.

Oude Kerkgemeente Centrum
Geke van Vliet tienerwerker Oudekerkgemeente
oudekerk.amsterdam
In de Oude Kerk is het tienerprogramma tot aan de kerstvakantie weer online. Na een paar keer in de kerk afgesproken te hebben, besloten we dat
het toch verstandig was om elkaar niet fysiek te zien. Maar ook via Zoom
kunnen we mooie ontmoetingen hebben! Alle tieners hebben een pakketje
ontvangen met spullen voor de komende tienerkringen, zoals koekjes en
thee, maar ook magneetjes die bij het thema aansluiten. Tot aan kerst gaan
we het hebben over feminisme, vrouwen in de Bijbel en gender. Aan de hand van Jaël en Ester gaat het
over rollenpatronen. De magneten uit het pakketje beelden bekende feministen uit. Hoe verbinden we de

Hét voordeel van werken in een vergrijsde gemeenschap is dat je je geen
zorgen hoeft te maken over of men deze coronacrisis mentaal aankan. Enkele grijze wijzen: ‘Ach kind, ik heb de oorlog meegemaakt. Weet je wat
erg is? Geen water. Altijd koud. Bombardementen. Ja, het is echt ontzettend saai. Eenzaam, ook. Ja, ik ben voorzichtig, want ik ben bang dat ik
het (weer) krijg. Helaas, je kunt niet komen, we zijn in quarantaine - want
de thuiszorgmedewerkster was positief getest. Het is drie keer niks, het is verschrikkelijk. Maar weet
je kind: gister heb ik gewandeld, het was práchtig/mijn buurvrouw heeft me nodig/ik bel elke dag iemand op.’ En ik denk aan de man die zei, toen ik vroeg hoe hij een moeilijke periode had volgehouden:
‘Je moet het ondergaan.’ Grijze wijzen, geoefend in het bewustzijn dat het leven niet maakbaar is.
Geoefend in vormgeven aan ‘houd moed, heb lief!’ Ik leer veel.

Jeruzalemkerk West
Richard Saly predikant Jeruzalemkerk
jeruzalem-kerk.nl
Niets gaat zoals ze gepland hebben. Er zijn veel beperkingen. Nu eens maatregelen zus, dan weer maatregelen zo. Steeds meer wantrouwen en vijandschap richting de overheid. Is dit het zoveelste stukje over corona? Zou
kunnen, maar ik dacht eigenlijk aan Jozef en Maria. Op een heel ongelegen
moment in de geschiedenis bereiden zij zich voor op de komst van hun eerste kind. Een kind dat geroepen is om Gods nieuwe normaal te belichamen:
kwetsbare liefde. In het donker van de tijden waagt God een uitgestoken hand. Een nieuw begin dat
onverwoestbaar blijkt. Misschien heb je wel geen puf voor kerst as usual. En misschien ligt juist daar de
uitnodiging. Om tussen alle tradities die niet kunnen en alles waar je geen energie voor hebt, te ontdekken wat God in het kind in de kribbe nu precies kwam doen. ‘Een kind is ons geboren, een zoon is ons
gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.’

Osdorp-Sloten Nieuw-West
Martijn van Leerdam predikant Osdorp-Sloten
osdorpsloten.nl
There’s a new world coming, zingt Nina Simone al sinds 1971. Volgens muziekdienst Spotify luisteren zo’n 75.000 Amsterdammers nog steeds naar
haar en wordt ze door bijna twee miljoen mensen wereldwijd gevolgd. Dat is
indrukwekkend, zeker voor een zwarte zangeres uit het zuiden van de Verenigde Staten, die vanwege haar huidskleur haar muzikale opleiding niet kon
afmaken. Toch is Nina Simone slechts een van de velen die geïnspireerd is
door het krachtige en kwetsbare kind van kerst. Ook mensen uit Osdorp en Sloten voegen zich daarbij:
het veelzijdige en veelkleurige verbond van vrienden en vreemdelingen rond de voederbak. Dit jaar is
alles anders. Dat is moeilijk en hard en we zullen er nog veel bij stilstaan in de tijd die komt. Maar het is
ook oké. Crises komen en gaan. Maar de nieuwe wereld, die is nog altijd op komst.

Elthetokerk Oost
Martijn van Laar predikant Elthetokerk
elthetokerkamsterdam.nl
Deze kerst zal het wat anders zijn dan anders. Op het moment van schrijven zijn we druk bezig met plannen maken voor de kerstdagen. Als u of jij
dit leest zal het wel duidelijk zijn hoe het kinderkerstfeest in de Elthetokerk
eruit komt te zien, óf er vanaf de balkons van de leefgemeenschap boven
de kerk een engelenzang zal klinken, wat de alternatieve invulling is van
de Kerst-Inn op tweede kerstdag, enzovoort. Veel zal net wat anders zijn.
De gezellige drukte zullen we missen. Toch is niet álles anders. Ook dit jaar
staat in december de ‘Ik mis je met kerst’-boom op de stoep voor de kerk,
waar ieder de namen in kan hangen van mensen (of momenten) die hij of zij mist. Belangrijker nog is
dat we het goede nieuws van kerst blijven vieren: we zijn nooit alleen. In een kind dat al het duister
aankan, kwam God zelf het ons vertellen.

Muiderkerk Oost
Greteke de Vries predikant Muiderkerk
muiderkerk.nl
De coronakerst zal anders zijn dan anders. Hoe zullen we ons inleven in
het evangelie van de geboorte van Jezus, Gods gestalte onder ons? Misschien roepen we dit jaar wel: ‘Maria, ga niet op reis’; ‘herders, niet te
dicht bij het kindje komen’; ‘engelen, niet zingen’; ‘koningen, eerst jullie cadeaus desinfecteren!’ En dan die maatregelen afgekondigd door
de Romeinse overheid - dat Jozef zomaar ging, of protesteerde hij
toch ook wel? Misschien geeft het anders dan anders wel de kans om
het evangelie als nieuw te verstaan. Het vreemde, het niet routineuze, kan ons openen voor wat we
niet eerder hebben opgemerkt. In de Muiderkerk kijken we uit naar een met elkaar gemaakte kerstfilm in plaats van een kerstspel; naar op video opgenomen liederen door enkele cantorijleden; naar
(groot)ouders die op film het kerstverhaal voorlezen. Misschien keren we ons meer in omdat we ons
niet kunnen uiten zoals we met kerst gewend zijn? Hoe dan ook: ik wens u gezegende kerstdagen!

Kerkdiensten Amsterdam - december 2020 / januari 2021
WIJK

KERK

TIJD

ZONDAG 13 DECEMBER

ZONDAG 20 DECEMBER

KERSTAVOND 24 DECEMBER

1E KERSTDAG 25 DECEMBER

ZONDAG 27 DECEMBER

ZONDAG 3 JANUARI

Centrum

Keizersgrachtkerk

10.30

Ds. Riekje van Osnabrugge

Ds. Sietske van der Hoek

Pastor Robert Jan Nijland
(21.00)

Kerstmusical (10.30 en 13.00)

Ds. Martijn van Leerdam
(10.00) Top2000 dienst

Pastor Robert Jan Nijland

Noorderkerk

10.00
18.30

Ds. Jan Scheele-Goedhart
Ds. Johan Visser

Ds. Johan Visser
Ds. Andries Zoutendijk

Ds. Johan Visser
(zie noorderkerk.nl)

Ds. Jan Scheele-Goedhart
(zie noorderkerk.nl)

Ds. C. Blenk
Prof. dr. Gijsbert van den Brink

Ds. Johan Visser (10.30)

Oude Kerk

11.00
18.30

Ds. Jessa v.d. Vaart
Festival of Lessons and Carols

Ds. Sytze de Vries
Abdijvesper

Ds. Jessa van der Vaart
(zie oudekerk.amsterdam)

Ds. Jessa van der Vaart
(zie oudekerk.amsterdam)

Ben de Bock
(zie oudekerk.amsterdam)

Prof. dr. Marcel Barnard
Evensong

Oude Lutherse Kerk

10.30

Ds. Harry Donga

Drs. Elsa Aarsen

Ds. Marieke Brouwer (21.15)

Ds. Andreas Wöhle

Dr. Cristina Pumplun

Ds. Marieke Brouwer

Westerkerk

10.30

Ds. Herman Koetsveld

Ds. Fokkelien Oosterwijk

Kerstavond in de Wester
(zie westerkerk.nl)

Ds. Herman Koetsveld, kijk
voor tijden op westerkerk.nl

Ds. Herman Koetsveld

Ds. Herman Koetsveld

Diensten met
Belangstellenden

19.00

Ds. Taco Koster

Ds. Robert-Jan van Amstel

Online kerstavonddienst
(20.00)

Geen dienst

Ds. Erick Versloot

Ds. Taco Koster

De Waalse Kerk

11.00

Pr Henk Spoelstra

Pr. Henk Spoelstra

Geen dienst

Mme Liesbeth van Hilten

Pr. Richard Bennahmias

Onbekend

Stichting Citykerk
in Oosterkerk

17.00

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

De Ark

10.00

Bart Niek van de Zedde

Ds. Miekje Myburgh

Samen met de Bethelkerk

Ds. Kees Zwart

Ds. Annemarie
van Wijngaarden

Onbekend

Bethelkerk

10.00

Huub Waalewijn

Ds. Herrianne Allewijn

Ds. Annemarie
van Wijngaarden (21.00)

Ds. Klaas Holwerda

Ds. Marjan Nijman

Ds. Ole van Dongen

Nieuwendammerkerk

10.00

Ds. Lútzen Miedema

Ds. Paula de Jong

Ds. Paula de Jong (21.30)

Ds. Paula de Jong

Ds. Klaas Holwerda

Ds. Paula de Jong

Dorpskerk Durgerdam

10.30

Dr. Paul Kapteyn

Geen dienst

Lichtjestocht in Ransdorp
(17.00)

Ds. Bara van Pelt

Geen dienst

Geen dienst

Ransdorp-Holysloot

10.00

Geen dienst

Ds. Taco Koster

Geen dienst

Ds. Gerdien Neels

Geen dienst

Gemeenteleden

Dorpskerk
Zunderdorp

10.00

Ds. Taco Koster

Ds. Dirk van Duijvenbode

Ds. Taco Koster (20.00)

Ds. Taco Koster

Ds. Pieter Boomsma

Ds. Taco Koster

Hebron

12.00

Jurjen de Bruijne

Daan Savert

Geen dienst

Jurjen de Bruijne

Jurjen de Bruijne

Ditta Westerbeke

Jeruzalemkerk

10.00

Ds. Richard Saly

Jurjen ten Brinke

Ds. Richard Saly (20.00)

Ds. Richard Saly

Ds. Margriet van der Kooi

Alex de Vreugd

Nassaukerk

10.30

Linda Ottevanger

Ds. Roel Knol

Ds. Lydia Meiling (21.30)

Tienergroep i.s.m. ds. Erica
Meijers

Morgengebed

Morgengebed

Westerwijk

10.30

Geen dienst

Geen dienst

Geen dienst

Geen dienst

Geen dienst

Geen dienst

De Opgang

10.00

Prop. Tjitske de VriesMeijer

Geen dienst

Geen dienst

Ds. Martijn van Leerdam

Ds. Martijn van Leerdam
(10.00) Top2000 dienst

Geen dienst

Regenbooggemeente

10.00

Ds. Kees Zwart

Ds. Fieke Klaver

Online kerstnachtviering
(21.00)

Ds. Coosje Verkerk

Ochtendgebed (online)

Onbekend

Sloterkerk

10.00

Geen dienst

Ds. Wilken Veen

Ds. Martijn van Leerdam
(22.00)

Geen dienst

Geen dienst

Ds. Dik Fisser

Oranjekerk

10.00

Ds. Jantine Heuvelink

Ds. Piet Kooiman

Geen dienst

Ds. Jantine Heuvelink

Ds. Leon Rasser

Drs. Bart Niek van de
Zedde

Pelgrimskerk

10.30

Ds. Cor Ofman

Ds. Harmen de Vries

Mw. P.J. Versteeg
(tijd onbekend)

Ds. Harmen de Vries

Ds. P. Warners

Ds. Jaap Doolaard

De Thomas

10.30

Ds. Ruben van Zwieten

Ds. Leon van den Broeke

Ds. Evert Jan de Wijer (17.30)

Ds. Evert Jan de Wijer

Ds. Wilken Veen

Ds. Cristina Pumplun

Vrijburg

10.30

Ds. Joost Röselaers

Ds. Klaas Vos

Ds. Joost Röselaers (22.00)

Ds. Japke van Malde

Geen dienst

Ds. Joost Röselaers

Willem de Zwijgerkerk

10.00

Ds. Wilken Veen
Iconenvesper (16.30)

Ds. Anne-Meta Kobes
Iconenvesper (16.30)

Dr. Cristina Pumplun (21.30)

Pastor Nelly Versteeg

Gemeenteleden

Ds. Klaas Holwerda

De Binnenwaai

11.00

Pastor Alexander Noordijk

Ds. Wessel Westerveld

Pastor Alexander Noordijk
(19.30 uur)

Pastor Alexander Noordijk

Geen dienst

Pastor Alexander Noordijk

De Bron

10.00

René Visser

Ds. Gerbrand Molenaar

Ds. Margrietha Reinders,
René Visser (20.00)

Ds. Gerbrand Molenaar

Ds. Margrietha Reinders

Ds. Gerbrand Molenaar

Elthetokerk

10.00

Ds. Martijn van Laar

Alternatieve viering
(10.30)

Ds. Martijn van Laar (zie
elthetokerkamsterdam.nl)

Ds. Martijn van Laar

Ds. Nellie van Voornveld

Ds. Margrietha Reinders

Muiderkerk

10.30

Ds. Greteke de Vries

Alexander Noordijk

Ds. Greteke de Vries (22.30)

Ds. Greteke de Vries

Ds. Bram Grandia

Ds. Geertien Morsink

De Nieuwe Stad

9.30

Samen in De Drie Stromen

Samen in De Drie Stromen

Samen met Evangelisch Luthersche Gemeente (19.00)

Ds. Justine Aalders

Samen in
De Drie Stromen

Ds. Justine Aalders,
Nieuwjaarsreceptie

De Drie Stromen

9.30

Ds. André van der Stoel

Ds. Cor Ofman

Ds. Justine Aalders (22.00)

Samen in De Nieuwe Stad

Gemeenteleden

Samen in De Nieuwe Stad

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 december 2020 / januari 2021
VRIJDAG 11 DECEMBER

ELKE WOENSDAG

Braambosgebed Westerkerk
Op de vrijdagen in deze adventtijd is er
aan het eind van de middag een half uur
rust en bezinning met lezingen, gebed,
stilte en orgelmuziek. Voor wie van buiten onze taalgrens komen, klinkt een
enkele tekst in het Engels en zijn alle
teksten ook in het Engels afgedrukt.
Liturg: Cristina Pumplun; organist: Evan
Bogerd. In verband met COVID-19 het
dringende verzoek om u aan te melden.
Als u zich niet hebt opgegeven en er
nog plaatsen vrij zijn, kunt u zich registreren bij de ingang.
Vr. 11 en 18 dec., Westerkerk, 17.0017.30 uur. Aanmelden kan van ma.
t/m do. voor de komende vr. via: info@
westerkerk.nl of tel. 020-624 77 66

Troostcafé in De Thomas
Wekelijks is er op woensdagmiddag
een Troostcafé in De Thomas. Tussen
12.30 en 14.30 uur is iedereen welkom
om binnen te lopen voor een kop koffie
of thee en een gesprek. Gastvrouwen/heren zijn aanwezig om je (coronaproof) te ontvangen.
Wo. 12.30-14.30 uur, De Thomas,
dethomas.nl

ELKE VRIJDAG
Stiltemoment en Orgelpunt5
Sloterkerk
Deze tijd zit vol hectiek, drukte en
gaat door de coronacrisis gepaard met
angst, onzekerheid en vertwijfeling.
Hierdoor hebben mensen behoefte
aan stilte om even tot jezelf en op
adem te komen. De Sloterkerk is iedere vrijdag geopend van 16.30-18.00
uur voor stilte, meditatie, het branden
van een kaars en luisteren naar mooie
orgelmuziek. David Schlaffke zal het
orgel bespelen van 17.00-17.30 uur, de
start van het Orgelpunt5 iedere vrijdagmiddag in de Sloterkerk. Een mooi
en inspirerend begin van het weekend!
De bijeenkomsten worden volgens de
coronamaatregelen
georganiseerd.
Reserveren van tevoren is niet nodig,
toegang is gratis.
Elke vr. in de Sloterkerk, 16.30-18.00 uur

Bloeiklas van De Kwekerij:
Wanneer is liefde goed genoeg?
De verwachtingen zijn hoog. Zoals
relatietherapeute Esther Perel opmerkt, is het ongelooflijk wat mensen
van elkaar verlangen. Je partner(s)
moet(en) én je anker én je beste
vriend én je vurige liefde zijn. Wat
mag je van de liefde verwachten? En
wat verwacht de liefde van jou? Wat
is jouw ideaalbeeld in de liefde en hoe
verhoudt die zich tot het zogenaamde
‘perfecte’ plaatje? Een inspirerende
en interactieve workshop van pioniersplek De Kwekerij voor millennials
die ruimte wil faciliteren om samen levenswijsheid te ontdekken en in praktijk te brengen. € 12,50 / € 17,50.
Di. 15 dec. 19.30 uur, De Kas, Nieuwe
Herengracht 18. Info en tickets via:
kwekerijamsterdam.nl

WOENSDAG 16 DECEMBER
Online gesprekskring God en de
pandemie
Hoe ga je om met de coronacrisis? Wat
vraagt dit van je? Aan de hand van
de inzichten van Tom Wright gaan we
online in gesprek over hoe je gelovig
en concreet in deze crisis je weg kunt
gaan en keuzes maken.
Wo. 16 december, 20.00 uur.
Aanmelden via
johan.visser@noorderkerk.nl,
meer info: noorderkerk.nl

T/M 16 DECEMBER
Kunsttentoonstelling Bijbels Museum in Westerkerk Nieuwe Aarde
verlengd

Aan het begin van de lockdown nam het
Bijbels Museum samen met de Westerkerk Amsterdam en kunstenaarscollectief The Turn Club het initiatief tot
de Nieuwe Aarde: verbeeld je visioen.
Ruim 260 kunstenaars stuurden werk
in. In een tijd waarin een fysieke tentoonstelling voor publiek onmogelijk
was, waren en zijn 90 inzendingen online te zien op nieuweaarde.nu.
Bekijk een deel van de kunstwerken
live op de tentoonstelling Nieuwe
Aarde: 12 visioenen in de Westerkerk
Amsterdam. De meest spannende,
inspirerende en bijzondere kunstwerken zijn daar voor publiek te bewonderen.
Verlengd t/m wo. 11 dec., Westerkerk,
11.00-15.00 uur, gratis entree, RIVMrichtlijnen van toepassing, reserveren verplicht, bijbelsmuseum.nl

foto: Peter Lowie

DINSDAG 15 DECEMBER

Sfeerbeeld van de Oude Kerk in het centrum van Amsterdam.

ELKE WERKDAG
VRIJDAG 18 DECEMBER

WOENSDAG 23 DECEMBER

Kunstmarkt in de Noorderkerk
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 december
is er een kunstmarkt in de Noorderkerk,
georganiseerd door kunstenaars uit het
centrum i.s.m. Second Step en de Noorderkerk. Er zijn diverse soorten kunst
te koop van verschillende kunstenaars,
prijsrichtlijn: € 20,- tot € 100,-. Een deel
van de opbrengst gaat naar Scharlaken
Koord. Toegang is gratis, i.v.m. coronamaatregelen is er een deurbeleid.
Vr. 18 dec. van 12.00 tot 18.00 uur,
za. 19 dec. van 10.00 tot 18.00 uur,
Noorderkerk

Het Verhaal van Kerst
De Nieuwe Poort viert kerst op geheel
eigen wijze met Het Verhaal van Kerst:
een geëngageerd en persoonlijk verhaal van ds. Ruben van Zwieten, waarbij
hij reflecteert op de huidige tijd, afgewisseld met muziek. Aanmelden om bij
de viering op 23 december aanwezig
te zijn, is dit jaar in verband met de
coronamaatregelen helaas niet mogelijk. Wel is Het Verhaal van Kerst online
thuis te volgen. Houd de website van De
Nieuwe Poort in de gaten.
Wo 23 dec. 20.30, gratis. Info en online mee- of terugkijken via:
denieuwepoort.org

MAANDAG 21 T/M WOENSDAG
23 DECEMBER
Westerkerk open voor bezoekers
Bezoek deze dagen de sfeervolle Westerkerk tussen 11.00 en 15.00 uur. U bent
van harte welkom!
Ma. 21 t/m woe. 23 dec. Westerkerk,
11.00 tot 15.00 uur.
Keizersgrachtkerk: kleinschalige
feestelijke kerstontmoeting
Dit jaar kunnen we de traditionele grote
kerstavond-gemeentemaaltijd niet organiseren. Als de corona-richtlijnen
rond kerst het toestaan, kun je wel intekenen op een gezellig samenzijn in
kleine groepen in de dagen voor kerst.
Coronaproof! Meer informatie over
tijdstippen en aanmelden vind je op de
website van de Keizersgrachtkerk.
Ma. 21 dec., di. 22 dec., wo. 23 dec.
Keizersgrachtkerk. Uitsluitend als je
een bevestiging van je aanmelding
hebt gekregen. Meer informatie en
aanmelden via: keizersgrachtkerk.nl

DINSDAG 22 DECEMBER
Kerstconcert Westerkerk
Op dinsdag 22 december om 20.00 uur
speelt Evan Bogerd, organist van de Westerkerk, een speciaal kerstconcert. Bekende kerstliederen en -werken zullen de
revue passeren in een prachtig programma. Het concert is te zien en te beluisteren via het YouTube kanaal van de Westerkerk, zie westerkerk.nl Aanwezig zijn
is wellicht ook mogelijk, houd hiervoor de
website van de Westerkerk in de gaten.
Di 22 dec. 20.00 uur, Westerkerk.
Info en toegang tot de livestream via:
westerkerk.nl

DONDERDAG 24 DECEMBER
Kerstavond in de Noorderkerk
Op kerstavond, 24 december, organiseren we afhankelijk van de coronamaatregelen een of meer speciale
kerstvieringen. Kijk op noorderkerk.nl
voor (eventuele) aanmeldingsmogelijkheid of volg de viering online.
Do 24 dec., meer info via:
noorderkerk.nl
Kaarsjes in de Baarsjes
Op kerstavond is er weer Kaarsjes in
de Baarsjes, de feestelijke kerstnachtdienst in de Jeruzalemkerk. Dit jaar in
de vorm van een online productie, met
als thema: antwoord op ons hopen.
Do 24 dec. 20.00 uur. Info via:
jeruzalem-kerk.nl

Vr. 25 dec. Keizersgrachtkerk, 10.30
en 13.00 uur. Info en reserveren via:
keizersgrachtkerk.nl

T/M 26 DECEMBER
Kerststal in de Jeruzalemkerk
Vanaf 11 december staat er een grote
kerststal opgesteld in de Jeruzalemkerk. Alle inwoners van de Baarsjes zijn
van harte welkom om de kerststal te
bezoeken. Openingstijden staan op het
bord vermeld buiten bij de kerk.
Van 11 t/m 26 dec. Jeruzalemkerk.
Info: jeruzalem-kerk.nl

ZONDAG 27 DECEMBER
Top2000 kerkdienst: (schijn)heilig
The Beatles, Stones en Queen in de kerk
op een liturgisch verantwoorde manier.
In de Top2000 kerkdienst van dit jaar
prikken we de schone schijn door en
gaan we op zoek naar wat werkelijk heilig is. O.l.v. ds. Martijn van Leerdam en
m.m.v. Ithaka & friends.
Zo. 27 dec. 10:00 uur, via livestream.
Voor de link zie t.z.t. de websites van
de Keizersgrachtkerk, Osdorp-Sloten,
Pelgrimskerk.

ZONDAG 27 DECEMBER T/M
ZONDAG 3 JANUARI
Europese Ontmoeting Taizé online

VRIJDAG 25 DECEMBER
Kerstmusical: De muur!
We gaan het toch proberen, dit jaar
een kerstmusical. We gaan zingen,
dansen, acteren en een eerder opgenomen film vertonen! Een muur loopt
dwars door de stad met een rode groep
aan de ene kant en een blauwe groep
aan de andere kant.
De rode kinderen schelden de blauwe
uit en omgekeerd en ze spelen echt
niet met elkaar. De ene groep viert
de geboorte van Jezus, de andere die
van Mohammed. Als ze toch door een
gat in de muur naar elkaar kijken, blijkt
er heel weinig verschil te zijn… Er zijn
twee opvoeringen, reserveren is nodig.
Om 10.30 uur wordt de musical ook live
uitgezonden.

Open Kerk
De Jeruzalemkerk heeft doordeweeks
haar deuren geopend voor de buurt
voor een stiltemoment, om een kaarsje
te branden of voor een gesprek. Iedere
week van dinsdag tot en met vrijdag
van 15.00 tot 17.00 uur is het kerkgebouw geopend. Er zijn gemeenteleden
aanwezig.
Di. t/m vr. 15.00-17.00 uur,
Jeruzalemkerk
Open Kapel
De Kapel van de Oranjekerk is dagelijks geopend van 10.00 tot 20.00 uur.
Iedereen is welkom om binnen te lopen, het is mogelijk om een kaarsje te
branden.
Dagelijks van 10.00 tot 20.00 uur,
Kapel van de Oranjekerk
Morgengebeden Westerkerk
In de Westerkerk wordt elke werkdag
geopend met een morgengebed. Het
morgengebed is een oeroude vorm
om de dag te beginnen. De dagelijkse
taken krijgen een diepere betekenis
door de start met de verstilling van
het gebed. De vorm sluit aan bij de
getijdengebeden zoals die al eeuwenlang in de kloosters vorm krijgt: stilte,
openingstekst, lofprijzing, psalmlezing en evangelielezing en natuurlijk
krijgen de gebeden een plek. Duur:
ongeveer een kwartier. Deelnemers
zitten rond het kunstwerk Brandend
Braambos.
Elke werkdag, uitgezonderd bijzondere (feest)dagen, Westerkerk, 9.00 uur,
aanmelden niet nodig
VOOR ADRESSEN VAN KERKEN EN
MEER AGENDA-ACTIVITEITEN ZIE
PROTESTANTSAMSTERDAM.NL

Een Europese ontmoeting vanuit huis als groep van kerk, familie of kennissen
of individueel. Elke dag is er een online
programma dat wordt uitgezonden vanuit de kloostergemeenschap Taizé in
Frankrijk.
Data: 27 dec. t/m 3 jan. Meer info en
aanmelden: taize.fr

Door toename van corona
is er de mogelijkheid
dat activiteiten niet doorgaan
of online,
zie de websites.
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Oranjekerk Zuid

Willem de Zwijgerkerk Zuid

Jantine Heuvelink predikant Oranjekerk
oranjekerkamsterdam.nl

Nelly Versteeg pastoraal werker Willem de Zwijgerkerk
willemdezwijgerkerk.nl

‘Maak het lichter!’ Nadenkend over wat kerst dit jaar voor mensen zou kunnen betekenen, kwamen we in de Oranjekerk op deze oproep. Een gebed en
een opdracht ineen. Want God, wat is het nodig dat het lichter wordt. De
eenzaamheid die mensen zwaar valt, de vooruitzichten in donkere tijden, de
last van steeds niet weten waar we op kunnen rekenen. Vanaf advent delen
we lichtjes uit in de buurt. Als teken van verbondenheid, bemoediging en
hoop. Mensen mogen het lichtje doorgeven aan een ander of hun eigen leven er lichter mee maken. Wat
ook kan, is het lichtje terugbrengen naar de Oranjekerk en branden in de kapel die dagelijks open is. Als
we voor elkaar het licht aandoen, kunnen we elkaar herkennen als goede buur. Dan kunnen we ontdekken
hoe we elkaars last kunnen verlichten. Dan zijn we een goed eind op weg naar kerst. Maak het lichter!

Iconen vind je niet alleen op het bureaublad van een computer, maar ook
in de kerk. Een christelijk religieus icoon (van het Griekse eikoon - gelijkenis, beeld) is een afbeelding van Christus, de Moeder van God, heiligen of
hoogfeesten. Een icoon wil een mens met hart en ziel betrekken bij geloofsvoorstellingen. In de adventstijd richten we op verschillende manieren onze
aandacht en onze verwachting via iconen op het mysterie van de geboorte
van Christus. Er is een kerstprent beschikbaar, op mooi papier afgedrukt, die u zelf thuis kunt inkleuren.
Thom Breukel exposeert iconen in de kerkzaal. En op de vier zondagen van advent is er om 16.30 uur
een vesper rond iconen. Wat wordt hier verbeeld? Hoe spreekt het ons aan en spoort het ons aan? Een
betekenisvolle advents- en kersttijd toegewenst.

De Thomas Zuid

Leerhuis Amsterdam

Evert Jan de Wijer predikant De Thomas
dethomas.nl

Adriaan Deurloo voorzitter Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie
leerhuisamsterdam.nl

En ineens was er hoop! Licht aan het einde van de tunnel. Wie weet, hoe
zoiets ontstaat? In ieder geval tegen mijn eigen verwachting in, werd in de
VS de goede president gekozen. Er zijn goede berichten over een vaccin.
Hoop en verwachting, dat overkomt je. Daar had je niet op gerekend. Dat
is ten diepste de betekenis van een feest als advent en kerst. Het is als een
goedaardige overval van engelen in het holst van de nacht, waardoor je het
licht gaat zien. Het is de zoete verwondering die maakt dat je op weg gaat om het heil van Godswege met
eigen ogen te gaan aanschouwen. Natuurlijk zullen er altijd stemmen opgaan die zeggen dat de wereld
niet noemenswaardig beter wordt onder een nieuwe president. Of dat een vaccin de uitbraak van een
nieuw virus heus niet zal voorkomen. Niet in het minst is dat je eigen stem. Maar steeds weer is het je
mogelijk om aan te sluiten bij het koor van de engelen en bij de stem van de hoop.

Het naamloze plantsoentje achter mijn huis krijgt misschien de naam van
mijn buurjongetje dat - nog geen twee jaar oud - vermoord werd in Sobibor.
Het herinnert je aan al die kinderen die omkomen door wat volwassenen
elkaar aandoen. Het verhaal van de kindermoord in Betlehem is van een huiveringwekkende actualiteit. Kinderen zijn onze toekomst. Met hen vermoorden wij onze toekomst. Dat wij daarmee bezig zijn, is maar al te duidelijk als
je alleen maar kijkt naar hoe wij met onze aarde omgaan. ‘Red een kind’,
roepen alle hulpprogramma’s voor honger in Afrika, vluchtelingen in Syrië
en noem maar op, ons toe. Kerst leert ons dat in het kind, dat kind dat alle kinderen vertegenwoordigt,
onze redding gelegen is.

COLUMN
foto: Marloes van Doorn

Kerst is een mythe

Riekje van Osnabrugge, studentenpastor
van de Protestantse Kerk Amsterdam,
newconnective.nl
Reageren? Mail naar
redactie@protestantsamsterdam.nl

Zelfs ik, die meewarig schampert over de
kerstcommercials met bedrieglijk gelukzalig
glimlachende gezinnetjes rond cadeaus en
kerstdiner, voel - vol schaamte - een steek
in mijn hart als er rond de kerstdagen iets
misgaat in mijn eigen kring. Kerst dient immers
harmonieus en fijn te zijn! Die mythe dat een
kerst pas geslaagd is als alles perfect verloopt,
is zo sneaky krachtig dat elk smetje binnenkomt
als bijna persoonlijk falen omdat jij je daarmee
buiten het zelf-omarmde cliché plaatst.

wordt sinds jaren en er huizenhoog tegenop
zien. Niks heelheid, niks harmonie. Omdat hun
moeder net is overleden. Omdat vader toch in
november heeft besloten hun moeder in te ruilen voor die andere vrouw. Omdat dit de laatste
kerst wordt met hun doodzieke broer. Of omdat
ze niet naar familie kunnen doordat die optie
simpelweg niet bestaat. Elk idyllisch tafereel
van een compleet gezin voelt bij hen, zeker in
de aanloop naar kerst, als een opgestoken middelvinger.

Veel studenten zullen met de kerstdagen wel
‘naar huis’ gaan, vol verlangen naar zo’n perfecte en gezellige kerst, ondanks of juist binnen
de corona-beperkingen. Helaas ken ik er ook die
al bij voorbaat weten dat kerst 2020 de naarste

Mijn als gênant ervaren onbehagen bij een
barstje in het kerstgevoel én de weerzin van die
studenten om dit jaar kerst te vieren, leggen
beide iets bloot van een diep menselijk verlangen naar heelheid, harmonie, liefde, vrede. Die

hunkering linken we aan dat toch helemaal-nietzo-lieflijke-en-harmonieuze Bijbelse kerstverhaal. Waarin wel engelen zingen van vrede op
aarde en over een heelmaker die geboren is. En
waar we Maria’s jubelende lied vol verlangen
horen, over barmhartigheid en omkering van de
gewone gang van zaken. Maar waarin ook kinderen worden vermoord, mensen op de vlucht
gejaagd. De wereld van alle tijden, met mensen
vol verlangen naar heelheid, vrede en recht.
Dat wonderlijke geboorteverhaal lees ik
dan ook als een teken van hoop in ons al te
menselijk bestaan: een kwetsbaar kind als
Gods belofte van toch een nieuw begin in onze
imperfecte levens.

Hoe zijn religies ontstaan?
(May Lin, 9 jaar)

In Martijn&Martijn beantwoorden twee dominees jouw vraag

Martijn: Een goede vraag, May Lin. Het leven heeft iets wonderlijks. Soms is het
prachtig: een kind dat geboren wordt, muziek, de mooie natuur. Soms is het verdrietig: ziekte, het sterven van mensen van wie je houdt. Steeds weer zoeken mensen
naar de zin van het leven. Ik geloof dat God dat zoeken in ons heeft gelegd. Elke
religie probeert een antwoord te geven op het geheim van het leven. Als christen
geloof ik dat God ons in ons zoeken de weg wijst door Jezus

Daan van Oostenbrugge

Martijn: Religies ontstaan omdat mensen op zoek zijn naar antwoorden. Sommige
vragen zijn makkelijk te beantwoorden, zoals: hoeveel is drie keer drie? Of: hoe plak
ik de lekke band van mijn fiets? Andere vragen, daar kan je een leven lang over nadenken. Waarom zijn we hier? Wat is er nog meer, buiten alles wat wij kunnen zien?
Wat is het verschil tussen goed en kwaad en hoe word ik een goed mens?
Elke religie is een reeks antwoorden op zulke vragen. Vaak hebben die antwoorden
de vorm van een verhaal (zoals het scheppingsverhaal), een symbool (zoals het
kruis of de vredesduif) of een ritueel (zoals bidden).
• 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.
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Trinus Hibma met emeritaat
In Amsterdam Noord is ds. Trinus Hibma 25 oktober jl.
met emeritaat gegaan. Hij was de zeer geliefde predikant
van de Bethelkerk en heeft voor het stadsdeel en voor
Mokum veel betekend. Ds. Hibma begon zijn loopbaan in
1983 als schipperspredikant bij de Nassaukerk. In 1990
nam hij het beroep aan van de Bethelkerkgemeente. In
de dertig jaar dat hij hier predikant was, sprongen zijn
betrokken vorm van pastoraat en zijn maatschappelijke
gerichtheid in het oog.

Afgelopen maanden heeft hij helaas te kampen gehadmet ziekte, maar daar herstelt hij nu van en hij ziet de
toekomst met veel vertrouwen tegemoet. In een van de
komende nummers van Kerk in Mokum kijken we samen
met hem terug op zijn bijzondere loopbaan.

Cadeautip!
De Preek van de Leek
In dit boekje staan de beste preken van tien Amsterdamse edities van Preek
van de Leek. In verband met corona kon de elfde editie van het populaire
evenement, dat jaarlijks georganiseerd wordt door de Doopsgezinde Kerk
en de Protestantse Kerk Amsterdam, dit jaar niet doorgaan. De editie 2020
krijgt in het voorjaar van 2021 een herkansing. Liefhebbers, maar ook degenen die het fenomeen nog niet kennen, kunnen zich nu tegoed doen aan
dit boekje met lekenpreken van onder meer Sigrid Kaag, Femke Halsema,
Stef Bos, Noraly Beyer, Gerdi Verbeet en Eberhard van der Laan. Het boekje is samengesteld en van een inleiding voorzien door Trouw-redacteur
Nico de Fijter. Ook leuk om cadeau te doen als opkikker of hartversterker
in deze decembermaand.
De Preek van de Leek, redactie Nico de Fijter. Walburgpers,
€ 12,50. Te koop in de boekhandel en online.

Ds. Trinus Hibma

Vandaag stuur ik je een lichtje
zomaar in een gedichtje
Voor tijdens de donkere dagen
vol kerst en welbehagen
Een lichtje om op te laden, te bezinnen
aan te steken, te beginnen
Om te stralen en te delen
los te laten en te helen
Ik wens je alle hoop in deze tijd
En berenveel gezelligheid

Vragenspel voor kerst

Voor jou van mij
zo op afstand toch nabij

Advent en kerst zijn mooie gelegenheden voor een goed
gesprek. Op protestantsamsterdam.nl/gesprekskaartjes
staan allerlei gespreksvragen. Zoals: Wie mis je juist nu?
Wat betekent kerst voor jou.
Doke Hoekstra, namens de Holy Hub Amsterdam
www.holyhub.nl

Print ze, maak er kaartjes van en bepaal zelf de spelregels. Ook leuk om online te spelen met familie, vrienden
of collega’s.

COLUMN
In alles zit een barst

There is a crack, a crack in everything. That’s
how the light gets in. (Een barst, in alles zit een
barst, dat is hoe het licht binnen komt). Anthem,
Leonard Cohen (1934-2016).
Wat zijn we als Protestantse Kerk Amsterdam
nog meer dan onze gebouwen en fysieke bijeenkomsten? Die vraag hield Hendrik-Jan Overmeer
en mij de afgelopen maanden bezig. Wij kwamen
er in de afgelopen corona-periode achter dat niet
bij elkaar komen een behoorlijke crack (barst) is
in ons kerkzijn.
Roel van Marle vormt samen met HendrikJan Overmeer het duo-voorzitterschap van
de Protestantse Kerk Amsterdam.
Reageren? Mail naar
redactie@protestantsamsterdam.nl

En eerlijk is eerlijk: ik mis onze fysieke bijeenkomsten. Een mooie dienst, een goed gesprek,
gegrepen worden, samen zingen of bidden, een
schitterend lied. En hoe lastig is het om alle
vergaderingen via Zoom te moeten doen!
Deze periode is natuurlijk een periode van veel

barsten. Maar er zijn ook mooie lichtstraaltjes
(lights). Zo blijkt uit onderzoek dat ons aanbod
op internet meer kijkers trekt dan de zondagse
kerkgangers en dat we hiermee hele andere
doelgroepen aanboren. Of de oproep van onze
burgermeester Halsema om als kerken juist nu
sociale en geestelijke ondersteuning te bieden.
Zomaar acht lichtstralen uit wijken die ik de
afgelopen periode heb gehoord:
1. Goede video-stream, zodat gemeenteleden de
diensten kunnen blijven volgen.
2. Jongeren die bloemen bezorgen bij ouderen
van de gemeente.
3. Kerk openzetten voor een ochtendgebed,
een bezinningsruimte of om een kaarsje te
branden.
4. Zoom break-out sessies om toch virtueel te
kunnen blijven koffiedrinken.

5. Een belrondje langs alle gemeenteleden om te
horen hoe het gaat.
6. Wekelijkse kindervlog als vervanging van het
kindermoment.
7. Praktisch handen en voeten geven aan zorg
voor onze naasten, zoals de Diaconie en de
Voedselbank.
8. Podcasts met een avondgebed.
Tot slot, wat zijn we als Protestantse Kerk
Amsterdam nog meer dan onze gebouwen en
fysieke bijeenkomsten? Leonard Cohen zong het
antwoord al in het nummer Anthem: een plek
waar door de barsten van het leven, het licht
kan binnenkomen. We gaan richting kerst, het
feest van het Licht. Ook dit jaar zijn we als kerk
geroepen om, te midden van alle barsten in gezondheid en samenleving, het Licht te laten zien.
That’s how the light gets in.

