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Thema:
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Diaconie

‘Diaconaat is
het hart van
de kerk’
Paul van Oosten neemt afscheid
Hij staat niet graag in de belangstelling. Paul van Oosten is liever
achter de schermen actief. Aarzelend stemt hij in met dit interview
in Kerk in Mokum. Sterker nog: het is bij zijn vertrek als directeur
van de Protestantse Diaconie Amsterdam het enige interview waar
hij ‘ja’ tegen zegt.

Toch verdient Paul van Oosten deze
aandacht, want hij was de afgelopen
25 jaar de motor achter de ontwikkeling van talrijke, zoals hij het noemt
‘hoopvolle plekken’ in de stad. Een van
de bekendste is het Wereldhuis, waar
vluchtelingen zonder papieren terecht
kunnen. Andere voorbeelden zijn het
Straatpastoraat voor dak- en thuislozen, de Sociale kruidenier voor Amsterdammers die in armoede leven. En de
nieuwste loot aan de stam: Zorgboerderij De Meent waar mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt hun draai
weer kunnen vinden.

Buiten onze
muren zijn onze
bondgenoten
Paul herinnert zich nog goed die eerste
tijd toen hij, bijna 25 jaar geleden, bij de
toch wat statige Hervormde Diaconie
aan de Prins Hendriklaan begon.
‘Er werd ontzettend veel vergaderd,
met alle mogelijke “gremia” zoals men
dat noemde. Er kwam vaak geen einde
aan. Een notulist schreef een keer: De
vergadering eindigde de volgende dag.
Die had tot na middernacht geduurd.’
Samen op weg, maar waarheen?
De diaconie heeft een lange geschiedenis die teruggaat naar halverwege de
zestiende eeuw. In die tijd was zij verantwoordelijk voor veel van (wat wij nu
noemen) het sociaal-maatschappelijk
werk in de stad. De diaconie regelde

bijvoorbeeld de zorg voor armen, wezen, ouderen en weduwen. Het toen
ontstane brede netwerk van diaconale
panden, hofjes en buurthuizen is er nog
steeds. Maar inmiddels is het diaconale
werk sterk veranderd. De laatste decennia is ook de ambtelijke organisatie mee
veranderd in een meer flexibele, lichte
organisatie die inspeelt op de behoeften van de stad. Een van de zaken die
in het begin speelde, was de samenvoeging van de hervormde en de gereformeerde diaconieën tot één diaconie.
Dat ging in een, volgens de ongeduldige
Paul, eindeloos traag tempo. Paul: ‘Het
was samen op weg, maar niemand wist
waarheen. Het waren ongelijke partners met in het begin ook nog de lutheranen erbij. De gereformeerden hadden
enkele goedlopende projecten en veel
vrijwilligers, de hervormden waren de
partij met het geld. Uiteindelijk is er
een mooi geheel gesmeed en niemand
die nog in termen van gereformeerd of
hervormd denkt.’
Niches opzoeken
Paul: ‘Ons motto was “helpen waar
geen helper is”. Maar waar en hoe?
We moesten onszelf eigenlijk opnieuw
uitvinden.’ Van de rol die de diaconie
vroeger had, was al lang geen sprake
meer. Paul: ‘Daarom zijn we eigenlijk
al sinds de jaren zestig steeds meer
de niches gaan opzoeken, de mensen
en groepen in de marge van de samenleving waar nog niets voor is. Mensen
in de verdrukking waar we, op kleine
schaal, wel degelijk iets voor kunnen
betekenen.’ Daarvoor moest wel de
organisatie op de schop. Het projectmatig werken ontstond. Nieuwe initiatieven ontwikkelen of bestaande initiatieven ondersteunen tot ze zelfstandig
verder kunnen.
Lees verder op pagina 2
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Mirjam Nieboer

Directeur van de Protestantse Diaconie Amsterdam Paul van Oosten gaat met pensioen.
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Roeptoeteren en lijntjes leggen
Diaconale rol van de kerk in Noord en Zuid
Els van Swol

Linda van der Kamp is cultureel antropoloog. Een
studie die haar van pas kwam toen ze veldwerk
ging doen in verschillende buurten in Amsterdam-Noord. Ze zag ze fasegewijs veranderen van
volksbuurten met veel sociale woningbouw naar
gewilde wijken met veel hoogbouw en duurdere
woningen. Huub Waalewijn heeft theologie gestudeerd, maar heeft niet de kerkelijke opleiding
gedaan. Wat hem vooral interesseert, is het spannende snijvlak tussen kerk en maatschappij. Hij
zoekt de breedte binnen de kerkelijke context,
naar de relevantie van kerk en geloof.
Zuidas en Noordas
Maar hoe zit dat nu met die Noordas? We weten
wat de Zuidas is: het zakendistrict rond station
Zuid in Amsterdam. Maar de Noordas? ‘De naam
is geleend van Bas Kok, bekend auteur van boeken over Amsterdam-Noord’, vertelt Waalewijn.
‘De Noordas is een actiegroep die op maandagochtend in De Ark in Noord bij elkaar komt en daar
kopzorgen door geldzorgen deelt. De verhalen die
daar worden verteld, willen we verder brengen.
Bijvoorbeeld naar de wethouder armoede en
schuldhulpverlening. We hopen op impact van die
verhalen in het politieke debat. Wij willen met andere woorden individuele verhalen koppelen aan
de structuren die eronder liggen. We willen graag
roeptoeteren, zoals tijdens het woonprotest in
het Westerpark, maar leggen ook graag lijntjes.’
Linda van de Kamp werkt niet direct aan de
Zuidas, maar in de Stadionbuurt vanuit de Willem
de Zwijgerkerk. ‘Toch hebben de ontwikkelingen
van de Zuidas direct hun weerslag op de buurt
rond de Willem’, zegt ze. ‘Er wonen mensen die
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Je hebt de Zuidas, maar sinds kort
ook de Noordas. De stadsdelen Zuid
en Noord hebben meer met elkaar gemeen dan je op het eerste gezicht zou
denken. Kerk in Mokum gaat hierover
in gesprek met twee diaconaal opbouwwerkers: Linda van de Kamp (Zuid) en
Huub Waalewijn (Noord).

Linda van de kamp is diaconaal opbouwwerker in Zuid, Huub Waalewijn in Noord.

op de Zuidas werken. Maar er is van oudsher ook
veel sociale woningbouw, waar veel oudere Amsterdammers wonen die nu moeilijk een geschikte woning kunnen vinden met voorzieningen voor
ouderen.’
Bovendien kom je overal in Amsterdam dezelfde
vraagstukken tegen. ‘Er is zoveel eenzaamheid,
naast allerlei andere problematiek bijvoorbeeld
met betrekking tot de opvoeding van kinderen.
Dat is in de coronatijd alleen maar duidelijker geworden. We zijn in die tijd zoveel mogelijk doorgegaan met koffie-inloopochtenden. Als we die
niet hadden gehad, was het met heel wat mensen nog veel slechter gegaan. Een kerk is groot
qua oppervlakte en dan is die anderhalve meter

het probleem niet. Veel groepen klopten in coronatijd juist daarom aan bij de kerk. Zo faciliteerden we kleine buurtkamerbijeenkomsten en gespreksgroepen. Ook is een serie buurtconcerten
gestart. Er wonen rond de Willem de Zwijgerkerk
veel musici, die tijdens de coronacrisis opeens
werkloos werden.’
Huub: ‘In Noord wordt een Diaconaal Centrum
verder ontwikkeld. We zijn nu in gesprek over hoe
die plek eruit gaat zien en wat er te vinden zal
zijn. We gaan De Ark zo opnieuw invullen.’
Nieuwe vormen van kerk-zijn
Huub vervolgt: ‘Zo komt er veel tevoorschijn en
ontstaan nieuwe (diaconale) gemeenschappen en

stijlen. Hiermee krijgt de kerk een veelkleuriger
gezicht. Hoe die nieuwere gezichten zich verhouden tot andere gezichten van kerk-zijn die wat bekender zijn, is een leuke vraag, eentje waarover
we in Noord mooie gesprekken voeren.’
Linda vult aan dat de kerk een rijke traditie heeft
om te delen. Ze is hoopvol voor de toekomst. ‘Het
aantal kerkleden neemt misschien af, maar niet
de behoefte van mensen om elkaar te ontmoeten en levensvragen te bespreken. We kijken uit
naar een mooie toekomst op een nieuwe manier.’
Huub vergelijkt het graag met een Italiaanse
maaltijd: ‘Rijk van smaak, geur en kleur.’
Dat positieve geluid willen beiden graag meegeven.

Paul van Oosten neemt afscheid
Vervolg van pagina 1

Dress for Succes is zo ontstaan: kledingwinkels waar werkzoekenden met
een minimuminkomen representatieve
kleding en advies krijgen om succesvol te solliciteren. Of het Amsterdams
Buurvrouwen Contact met taallessen
voor allochtone vrouwen die niet naar
buiten konden. Ook Burenhulp Amsterdam is zo’n voorbeeld, gestart op
de zolder van de diaconie. Deze organisatie, die vaak jonge vrijwilligers en
buren met een hulpvraag aan elkaar
koppelt, is inmiddels uitgegroeid tot
een zelfstandige organisatie die in coronatijd van onschatbare waarde bleek.
Sommige projecten hebben een tijdelijk
karakter, zoals de Vluchtkerk die er in
2015 voor zorgde dat het thema vluchtelingen op de politieke kaart kwam
te staan. De Vluchtkerk verdween, de
vluchtelingenproblematiek staat nog
steeds hoog op de agenda van de diaconie. Paul: ‘Die werkwijze van prototypes ontwikkelen die op een gegeven

moment verzelfstandigen, hebben we
steeds meer uitgewerkt. Het initiatief
nemen en als het aanslaat ook weer
loslaten, past bij mijn karakter. Ik ben
nooit zo goed geweest in het beheersmatige.’

Geloven in een
betere wereld

Nieuwe diakenen
Een van de zaken waar Paul zich mede
voor heeft ingezet, is het verbeteren
van de samenwerking tussen kerk en
diaconie. Hij stelde jonge, enthousiaste diaconaal opbouwwerkers aan die
als scouts in de diverse stadsdelen de
wijkkerken gingen ondersteunen bij

hun diaconale taken. Daarnaast, in het
centrum van Amsterdam, op het Corvershofterrein achter de Hermitage,
trokken de Protestantse Diaconie Amsterdam en Protestantse Kerk Amsterdam bij elkaar in. Paul hoopt dat na zijn
vertrek deze samenwerking doorgaat.
‘Kerk en diaconie kunnen niet zonder
elkaar. Diaconaat vormt het hart van de
kerk; diaconie is de kerk die zich naar
buiten wendt. Men zegt vaak: diaconaat
begint bij de avondmaalstafel, bij de liturgie, ín de kerk dus. Maar misschien
staat die Tafel van de Heer juist wel
midden in de wereld. We kwamen tot
het inzicht dat de beweging andersom
moet zijn. Niet: wij gaan vanuit ons bolwerkje naar buiten om daar wat te helpen. Nee, buiten is al van alles gaande
en daar kunnen we bij aansluiten.’ Hij
wijst energiek met zijn vinger het raam
uit. “Dáár, buiten onze muren, zijn onze
bondgenoten! Die boot heeft de kerk
nogal eens gemist. Neem de milieu-

beweging, daar moet de kerk in vooroplopen en niet zoals nu er achteraan
hobbelen. Als er één instantie is die de
strijd om een beter milieu moet omarmen, dan zijn wij dat. Bij de milieubeweging zijn allemaal mensen betrokken
die de wereld beter willen maken. Dat
zijn de diakenen van nu!’
Jonge mensen enthousiasmeren voor
de goede zaak, daar is het Paul altijd
om te doen geweest. Hij slaagde er de
afgelopen jaren goed in met het project
Social Start: een traineeship dat is ontwikkeld in samenwerking met de firma
Hoe Dan Wel. Doel is jonge mensen op
te leiden tot sociaal ondernemer en
hen vervolgens te koppelen aan maatschappelijke organisaties met een ondernemersvraag, zoals het Rode Kruis
of het Leger des Heils. Ook dit project
is intussen succesvol verzelfstandigd.
Maar ook in dit opzicht heeft hij alweer
iets nieuws bedacht: Koplopers, een

mentorproject waarbij ervaren rotten
(meelopers) in het vak jonge, sociale
ondernemers coachen en begeleiden.
Ook na zijn pensioen blijft hij er bij betrokken als een van die meelopers. ‘Dat
is wat ik bedoel met nieuwe diakenen.
Deze jonge mensen hebben vaak weinig of niets met de kerk, maar in hun
hart zijn ze meer diaken dan jij en ik,
ook in spiritueel opzicht. Iedereen die
de wereld beter wil maken, hoort erbij,
binnen én buiten de kerk! Je moet niet
zeggen: dan moeten ze eerst worden
zoals wij. Nee, misschien moeten wij
wel worden zoals zij.’
Rol van de kerk
Maar welke rol speelt het geloof dan
nog? Paul: ‘Geloof? Ik geloof dat God
de wereld niet aan zijn lot heeft overgelaten. Daarom is geloven voor mij
vooral geloven in een betere wereld,
dat is denk ik het Koninkrijk waar Jezus
het over had.’
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In de tram klinkt al het Groningse ‘moi!’
15e editie van Groninger kerkdienst in Amsterdam

Bouwe Feringa (l), Pia Wolthuis en koster Haro Jansen hijsen de Groningse vlag voor de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam.

Mirjam Nieboer

Zondag 24 oktober a.s. is er in de Oude
Lutherse Kerk aan het Spui voor de 15e
keer een Groninger kerkdienst.
De jubileumeditie van de Grunnenger
Dainst krijgt een extra feestelijk karakter
en er verschijnt bij deze gelegenheid een
jubileumuitgave over de afgelopen 15 jaar.
Pia Wolthuis en Hanne Wilzing, medewerkers van
het eerste uur, zien na het coronajaar uit naar
weer een live-editie. Een van de uitdagingen voor
de toekomst is, om ook jonge generaties enthousiast te maken. Pia en Hanne zijn geboren en getogen in het Groningse land. Voor studie en werk
trokken ze op jonge leeftijd naar het Westen. Pia:
‘Je vertrekt met het idee dat je vast wel weer eens
terug zult gaan. Dat heb ik ook lange tijd gedacht.
Maar het liep anders.’ Hanne herkent dit. ‘We hebben als Noorderlingen in het Westen een migrantenverhaal. Daar kom je achter als je met gastarbeiders en vluchtelingen praat. Ons verhaal is vaak
wel veel minder schrijnend. De emigratie was een
keuze die in volledige vrijheid is genomen. Maar er
zijn toch veel parallellen in de verhalen. Het verlangen dat je, zeker de eerste jaren, hebt om terug
te gaan. De weemoed die blijft.’ Pia: ‘Vanuit dat
gevoel, die weemoed, is de Groninger Kerkdienst
ontstaan. Om je hart eens per jaar te kunnen ophalen.’ Toch zijn ze zeker niet alleen met vroeger bezig. Hanne: ‘We willen wel echt, al is het maar één
keer per jaar, een kerkelijke gemeente zijn, met
alles erop en eraan. Opkomen voor rechten van
minderheden hoort daar ook bij.’ Pia vult hem aan:
‘Ik vind het fijn dat we in onze kerkdienst aandacht
besteden aan de actualiteit, zoals de aardbevingsproblematiek in Groningen. Daar voel ik een extra

verwantschap mee. Ik kan me heel goed voorstellen dat de mensen daar zich in de steek gelaten
voelen door de politiek. We willen laten merken dat
we met hen zijn begaan.’
Migranten helpen migranten
Bij dat migrantenverhaal aanhakend is het is niet
zo verwonderlijk dat het idee in de Lutherse Kerk
is ontstaan. Hanne is algemeen secretaris van de
diaconie van de Lutherse Gemeente in Amsterdam:
‘We zijn een migrantenkerk, in de 16e eeuw opgericht door Lutheranen die na de val van Antwerpen
naar Nederland zijn gevlucht. In de jaren zeventig was er intensief contact met migranten uit de
Afrikaanse en Surinaamse gemeenschap. Op een
gegeven moment dachten we: we kunnen ook wel
eens iets voor de migranten uit eigen land doen.’

We zijn een
wereldkerk geworden

Met dat idee ontstond de Groninger Kerkdienst. De
band met het migratiethema is een van de redenen
waarom er in de viering altijd wordt gecollecteerd
voor het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie
Amsterdam, een plek waar ongedocumenteerde
vluchtelingen terecht kunnen. ‘Migranten helpen
migranten.’ Pia werkte tot aan haar pensioen bij
het Nederlands Bijbelgenootschap. Ze was onder
meer betrokken bij de presentatie en promotie van
de Groningse Bijbelvertaling die in 2008 uitkwam.
De dag na de presentatie in de Martinikerk in Groningen werd de Biebel in de Groninger Kerkdienst
in Amsterdam in gebruik genomen. Pia: ‘Dat was
een mooie symboliek: de Bijbel ging meteen op
zendingsreis.’

Kovvie en kouke
‘Kom in t inne’ is het thema van de 15e Groningse
viering. Dat betekent zoveel als: kom overeind,
sta op. Centraal staat het verhaal van Elia die in
de stilte de Eeuwige ontmoet. Voorganger is dominee Harry Donga. Die is er al vanaf de eerste
keer bij en een groot pleitbezorger van de jaarlijks
terugkerende happening. Het thema is gekozen
ter bemoediging in deze post-coronatijd. Het afgelopen jaar kon de viering niet live doorgaan maar
gelukkig wel via een stream worden gevolgd. Dat
zorgde voor een grote verrassing: meer dan 5.000
online bezoekers in binnen- en buitenland. Hanne:
‘De stream blijkt ongekende mogelijkheden te bieden. Daar blijven we dan ook zeker mee doorgaan.
We bereiken nu ook Groningers in het buitenland
die pas echt in de verstrooiing leven. We zijn een
wereldkerk geworden!’ Maar niets gaat boven het
live erbij zijn, vindt Pia. ‘Dat begint al als je in Amsterdam aankomt. In de tram hoor je mensen elkaar in het Gronings groeten: moi! Iedereen heeft
plezier.’ Aan het eind van de viering klinkt het Groninger volkslied, dat altijd voor veel ontroering
zorgt, gevolgd door de nazit met kovvie en kouke.

De 15e Groninger Dienst is op zondag 24 oktober in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui in
Amsterdam. Vanwege corona is opgave vooraf
noodzakelijk. Dit kan via info@diaconie.com.
De dienst is vanaf 10.30 uur live via internet te
volgen. Kijk voor meer informatie op diaconie.
com. Voorafgaand aan de dienst, van 8.00 10.00 uur, is het radioprogramma Noordmannen met Wiebe Klijnstra en Erik Hulsegge te beluisteren op rtvnoord.nl/radio. Het programma
staat deze zondag in het teken van de Groninger
Dienst.

foto: Sandra Haverman

Pia, lachend: ‘De ontmoeting is heel belangrijk.
De meesten blijven zo lang mogelijk hangen.’ De
organisatie kijkt wel met enige zorg naar de toekomst en probeert ook jonge generaties bij de viering te betrekken. Bijvoorbeeld door een jongere
die een band met Groningen heeft de schriftlezing
te laten doen. Zoals twee jaar geleden Geeske
Hovingh, coördinator van het Wereldhuis, die een
Groningse opa heeft. Pia: ‘Mijn kinderen komen
ook. Ze spreken geen Gronings maar begrijpen de
taal. Er is herkenning met opa en oma, het is heel
vertrouwd.’ De viering voorziet in een behoefte
en blijft dat hopelijk doen. Pia: ‘Je eerste taal is
fundamenteel. Het zijn de eerste woorden die je
ouders je leerden. Je wordt er op een andere manier door geraakt, door aangeraakt. Dankzij deze
viering kunnen we dat met elkaar delen, rond het
Woord. Het geeft je kracht. Ik hoop dat we dat nog
heel lang kunnen blijven doen.’ Maar de viering
is er voor iedereen. Ook niet-Groningers zijn van
harte welkom, benadrukken Pia en Hanne. Hanne:
‘Er komt steevast een groep rasechte Amsterdammers uit de Pijp. Wat is het toch gezellig met al die
Groningers, hoor je dan.’

Jubileumuitgave
Ter gelegenheid van de jubileumviering wordt
de uitgave Grunn in Amsterdam uitgebracht.
Met interviews, gedichten, mijmeringen en
veel foto’s. De samenstellers hopen dat met
deze uitgave iets wordt geproefd van de liefde
voor geloof en cultuur in de Groninger taal. Het
eerste exemplaar zal tijdens de dienst worden
overhandigd aan journalist en schrijver Pauline
Broekema. Bestellen kan door € 9.50 (inclusief
€ 4,50 verzendkosten) over te maken naar NL
80INGB 0004620048 t.n.v. Penningmeester
Diaconie ELG Amsterdam o.v.v. Grunn. Bestellen
per e-mail kan via: info@diaconie.com.
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‘We helpen elkaar op eigen kracht’
Mantie Camara is oprichter van stichting Dembati

foto: Marloes van Doorn

Mantie Camara: ‘Ik mag zijn wie ik ben.’

Hanna Blom-Yoo

Door haar werk als voedingsassistent
in het ziekenhuis, zag Mantie Camara al
vroeg hoe ziek mensen kunnen worden
van corona. Maar toen ze zelf corona
kreeg, was dat toch heel anders dan verwacht. Hanna Blom-Yoo sprak haar over
haar ervaringen als migrant in Nederland, haar inzet bij de Elthetokerk en het
werk dat zij nu doet voor de door haar
opgerichte stichting Dembati.
Wil je wat meer vertellen over je werk?
Ik ben voedingsassistent op de neurochirurgieafdeling van het Amsterdam UMC, locatie VUmc.
Er liggen veel kwetsbare patiënten op de afdeling:
mensen met epilepsie, hersenbloeding, blind- of
slechtziendheid. We verzorgen het eten van de
patiënten en stimuleren ze ook om te eten, waarbij we rekening houden met de lichamelijke mogelijkheden van de patiënten. Dat is elke dag een
uitdaging, ik weet van tevoren niet hoe mijn werkdag eruit zal zien.
Ik geniet van het contact dat ik heb met de patiënten. Ze zijn vaak geschrokken en onzeker door
hun ziekte of aandoening. Ik kan ze een luisterend
oor bieden, gewoon even een praatje maken als ik
mijn ronde doe over de afdeling. Met de collega’s
vormen we één grote familie, iedereen respecteert
de ander ongeacht elkaars functie. Geloof me, dat
heb ik ook wel eens anders meegemaakt in andere
ziekenhuizen.
Hoe heeft corona jouw werk in het ziekenhuis
beïnvloed?
Ook op onze afdeling kwamen coronapatiënten
terecht. Vooral tijdens de eerste golf overleden
er veel mensen. Het was chaotisch en indrukwek-

kend tegelijk; de patiënten kwamen binnen op de
afdeling en stierven dan, daarna kwamen er weer
mensen binnen en die overleden ook. Het ging allemaal zo snel. Dit duurde ongeveer een maand.
We moesten hier heel erg aan wennen. Op onze afdeling liggen mensen die langzaamaan herstellen.
Het gebeurt eigenlijk nooit dat er zoveel mensen
tegelijk overlijden.
Toen kreeg je corona. Wat vond je het moeilijkst
aan de tijd waarin je ziek was?
De eenzaamheid. Ik moest natuurlijk in quarantaine en thuis uitzieken. Niemand mocht mijn huis
binnenkomen, dus mensen konden hooguit wat
boodschappen voor de deur zetten. In Afrika, waar
ik vandaan kom, zet men eten voor de deur bij
mensen die er niet bij horen, vanwege vreemd gedrag bijvoorbeeld. Ik voelde me net een dier in een
kooi, maar dan in mijn huis. Daarna kreeg ik paniekaanvallen, want elke keer als ik wakker werd,
vroeg ik me af of ik nog ziek was.

De eenzaamheid
vond ik moeilijk

Vrij snel na het opheffen van de quarantaine ben
ik weer begonnen met werken. Van mijn werkgever
hoefde dat niet, maar ik wilde graag weer onder de
mensen komen en regelmaat hebben in mijn leven.
Daardoor gaat het nu een stuk beter met mij. Mijn
werk was als therapie voor mij. Mijn collega’s houden me goed in de gaten en nemen ook weleens
mijn taken over als dat nodig is. Want op mijn werk
voel ik me energiek, maar eenmaal thuis moet ik
meteen gaan slapen om bij te komen.

Je vertelde dat je uit Afrika komt. Je bent dus
ervaringsdeskundige op het gebied van immigratie. Hoe is het om als nieuwkomer een leven op
te bouwen in Nederland?
Dat is heel zwaar. Er bestaat een idee in het hoofd
van migranten, maar ook de achtergebleven familie, dat alle westerlingen rijk zijn en dat het geld
gaat binnenstromen vanaf aankomst in het nieuwe
land. In werkelijkheid moet je de taal en cultuur
leren kennen, zit je maandenlang in het asielzoekerscentrum, moet je meerdere banen nemen om
in het levensonderhoud van jezelf en van je achtergebleven familie te voorzien en om de inburgeringscursus te betalen. De integratie is zwaarder
dan je ooit zou kunnen dromen.
Toen ik net in Nederland was, trouwde ik met een
Nederlandse christelijke man. Samen kregen we
een zoon. We zijn uiteindelijk gescheiden, achteraf gezien door een misverstand. Ik begreep niet
waarom hij destijds niet nog meer geld naar mijn
familie in Afrika wilde sturen. Ik was in mijn eentje
de hele familie financieel aan het ondersteunen,
maar had niet door dat ik daarmee water naar de
zee aan het dragen was. Ik vond mijn man maar
benepen en gierig, omdat ik vond dat hij mijn familie niet genoeg steunde. Later ging ik pas inzien
waarom hij dat vond: je moet mensen helpen om
voor zichzelf te kunnen zorgen, alleen geld sturen
helpt niet. Migranten hebben ook met dit soort
cultuurverschillen te maken. Het duurt soms jaren
voordat je over en weer elkaar gaat begrijpen.
Je richtte stichting Dembati op waarmee je de
Mandingo-gemeenschap in Nederland ondersteunt. Wat doen jullie precies?
We helpen elkaar om op basis van onze eigen
kracht een goede plaats in te nemen in de Nederlandse samenleving. Als je jezelf beter kunt redden, dan kun je ook goed zorgen voor je familie.
Dit zeg ik vanuit mijn ervaring als migrantenvrouw.
Als je de taal en de cultuur niet goed kent, dan kun
je je algauw eenzaam, geïntimideerd of gediscrimineerd voelen. Voor vrouwen geldt dit des te meer,

omdat ze vanuit hun cultuur hebben meegekregen
om onzichtbaar te zijn, pijn te verbijten en de man
te verdragen, ook als die niet goed voor haar is.
We hopen dat vrouwen hun rechten, talenten en
doorzettingsvermogen ontdekken. Overigens helpen we ook mannen hoor. Wel denk ik dat het voor
vrouwen een stuk uitdagender is.
Was het altijd al een droom van je om zo’n stichting op te richten?
Eerlijk gezegd had ik daar nooit eerder zo over
nagedacht. Het kwam allemaal door Jeanette de
Waard. (Zij was destijds coördinator Buurthulp
Oost, een initiatief vanuit de Elthetokerk dat
mede gedragen wordt door de Protestantse Diaconie Amsterdam, red). Ik sprak haar toen ik me
had aangemeld voor de cursus vertrouwenspersoon vanuit Buurthulp Oost. Jeanette heeft me
geholpen om mijn Nederlands te verbeteren door
me aan een taalmaatje te koppelen. Maar het allerbelangrijkste is dat ze als eerste ooit mijn hele
levensverhaal heeft aangehoord. Ze heeft met mij
meegedacht hoe ik mijn ervaringen kon inzetten
om anderen te helpen. Ook bij de oprichting van
de stichting heeft ze enorm geholpen!
Je bent moslim. Hoe vind je het om met mensen
van de kerk samen te werken?
Heel prettig. In al die tijd dat ik bij de Elthetokerk
betrokken ben, heeft niemand mij gepusht om
naar de kerkdienst te komen. Ik mag gewoon zijn
wie ik ben, wat mijn geslacht, afkomst en religie
ook is. Een collega huilde en ik vroeg wat er was.
De collega vertelde over een kapotte wasmachine.
Ik bood toen de mijne aan, want ik heb een stuk
minder was dan deze collega met een gezin. Toen
ik dit vertelde aan de diaconie, hebben zij meteen
geregeld dat ik een nieuwe wasmachine kreeg. Dat
is ongelooflijk toch? Het is prachtig om te zien dat
de kerk iedereen helpt die hulp nodig heeft, ze zijn
echt reddende engelen!
dembati.org
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Allerzielenherdenking
In de Mozes en Aäronkerk vindt op zondag 7 november om 15.00 uur de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van vluchtelingen, die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking
nemen hun verhalen een belangrijke plaats in. De theologe Manuela Kalsky verzorgt een toespraak. Verder werken voorgangers uit verschillende kerken mee. De herdenking wordt afgesloten met een processie naar de Amstel, waar bloemen worden uitgestrooid om de overledenen te gedenken.
Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en
veiliger leven, verdrinken in zee of komen onderweg op andere manieren om. Aan hen denken wij en hun
namen worden genoemd, opdat zij niet vergeten worden.

foto: Sant’Egidio

Voorafgaand aan de herdenking vindt in het Huis van Sant’ Egidio, Waterlooplein 205, om 13.30 uur een
informatiebijeenkomst plaats over het migratiebeleid van de Europese Unie en de gevolgen daarvan.
Spreker is prof. Thomas Spijkerboer, hoogleraar Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit. Hij verricht toonaangevend onderzoek op het terrein van het Nederlandse, Europese en internationale migratieen vluchtelingenrecht.

De verhalen van vluchtelingen nemen een belangrijke plaats in bij de jaarlijkse oecumenische herdenking van
vluchtelingen, die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen.

De Preek van de Leek is terug
Na een jaar afwezigheid zijn er dit jaar twee diensten rond de Preek van de Leek. Het concept is inmiddels bekend: twee ‘buitenstaanders’ nemen de
rol van de dominee op zich en leiden een viering
volgens de protestantse traditie. Een alternatieve
kerkenraad ziet erop toe dat alle onderdelen van
een kerkdienst aan bod komen.
Mensen, die in de samenleving van zich hebben
laten horen, beklimmen de preekstoel van de
Doopsgezinde Singelkerk. Of ze gelovig zijn of
niet, gepreekt hebben ze nog nooit. De leken houden een persoonlijk betoog over een zelf gekozen
Bijbeltekst.

hij diverse prijzen won. Publiciste Natascha van
Weezel beklimt zondag 28 november de kansel. Zij
is auteur, filmmaker en columniste bij Het Parool.
In 2014 verscheen haar documentaire Elke dag 4
mei, waarin ze antwoord probeert te krijgen op de
vraag of zij de enige is van haar generatie voor wie
de Tweede Wereldoorlog nog niet is afgelopen. In
2019 maakte ze de vierdelige VPRO-serie Natascha’s beloofde land, waarvoor ze een maand lang
- grotendeels op de fiets - door Israël en de Palestijnse gebieden reisde.
Zondag 21 en 28 november, Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452, 17.00 uur, meer informatie
volgt op protestantsamsterdam.nl

Tim Hofman en Natascha van Weezel
Zondag 21 november is dat Tim Hofman, presentator, journalist, dichter en columnist. Hofman
werkte veelal onder het pseudoniem debroervanroos. Onder meer is hij bekend als presentator van het online programma #BOOS waarmee

De herdenking wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Amsterdam, de Protestantse Diaconie
Amsterdam, het Jeannette Noëlhuis en de Gemeenschap van Sant’ Egidio.
Zondag 7 november, Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207, 15.00 uur

Vier Hervormingsdag met Bach
Hervormingsdag is een herdenkingsdag op 31 oktober in de protestantse kerken. Deze dag staat
in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen situaties in de
Rooms-Katholieke Kerk heeft gepubliceerd. Uiteindelijk leidde het verzet van Luther tot de Reformatie; een breuk met de kerk van Rome. In de zestiende eeuw zijn toen de protestantse kerken
ontstaan. De Protestantse Kerk Amsterdam viert dit jaar Hervormingsdag met een cantatedienst
in de Westerkerk. Op zondag 31 oktober om 17.00 uur klinkt de cantate die Johann Sebastian
Bach (1685-1750) schreef voor deze feestdag: Ein feste Burg ist unser Gott. Ds. Herman Koetsveld
en vicaris van de Westerkerk Cristina Pumplun gaan voor in deze viering. Er is een korte liturgie
met een overdenking voorafgaand aan de cantate: een feestelijk geheel van Woord en muziek.
Het Ensemble ’t Kabinet onder leiding van Daniël Boothe begeleidt de vocale solisten en het
Westerkerkkoor.
Voor cantor-organist van de Westerkerk Evan Bogerd is Hervormingsdag een feestdag: ‘Heel de
kerkmuziek hangt aan die dag vast. Er is zoveel rijkdom voortgekomen uit de lutherse kerkmuzikale traditie waar wij van mogen genieten, met Bach voorop.’ De Protestantse Kerk Amsterdam
en de Westerkerk nodigen iedereen van harte uit om aanwezig te zijn bij deze cantatedienst. Na
afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.
Zondag 31 oktober, Westerkerk, Prinsengracht 279, 17.00 uur, gratis toegang, u hoeft zich
niet aan te melden, voor meer info: westerkerk.nl

COLUMN
Zegen wacht op jou

Wat heeft kerk-zijn tijdens corona jou gebracht?
Wat voor nieuws en onverwachts heb je over
kerk-zijn ontdekt? Tijdens de oplaaddag wisselden we in de Hoftuin achter de Corvershof
onder de stralende zon onze ervaringen uit.
Het belang van gemeenschap en de bemoediging die uitgaat van de ontmoeting van mens
tot mens werden opvallend vaak genoemd. We
deelden de verwondering: hoe mooi is het dat,
sinds we onze diensten streamen, ook mensen
ver buiten de grenzen van Amsterdam met ons
verbonden zijn?

Rosaliene Israël is scriba van de
Protestantse Kerk Amsterdam
Reageren? Mail naar
redactie@protestantsamsterdam.nl

Maar wanneer we onze online presentie beperken tot het streamen van diensten, missen we
de boot volgens Heidi Campbell, hoogleraar
communicatie (Texas A&M University) en expert
op het gebied van nieuwe media en religie.
Volgens Campbell zouden we onze digitale
viering moeten zien als een ruimte bij uitstek

voor gesprek, zorg en wederzijdse bemoediging,
gericht op het ontwikkelen van betekenisvolle
relaties. Dat betekent: gebruik maken van de
interactieve mogelijkheden van sociale media
en digitale platforms om persoonlijke verbindingen tot stand te brengen tussen betrokkenen en
voorgangers. Niet door eenzijdig (uit) te zenden,
maar door intieme en empathische communicatie, die ons in een onzekere tijd in staat stelt om
woorden van bemoediging en Bijbelse inzichten
over en weer te delen.
We kunnen dus niet simpelweg wat we normaal
offline doen, overzetten naar online. Online
kerk-zijn vraagt om transformatie - reformatie? van onze dienst aan de wereld. Dat is spannend, maar schept ook nieuwe mogelijkheden
tot verbinding. De komende tijd werken we met
een aantal mensen van de Protestantse Kerk
Amsterdam aan formats voor online presentie.

Daarover hoort u spoedig meer.
Ondertussen laaf ik me aan wat er via Instagram in dit kader te ontdekken valt: ik houd nu
eenmaal van mooie plaatjes.
Sinds een tijdje volg ik Anam Cara Ministries,
een digitale abdij van waaruit inspiratie voor
christelijke, monastieke levensoriëntatie gedeeld wordt (anamcaraabbey.com). Daar kwam
ik deze zegen tegen van Jan Richardson. Een
zegen die wacht op jou…
This blessing has been waiting for you for a long
time. While you have been making your way
here, this blessing has been gathering itself,
making ready, biding its time praying. (…) And
now that you are here, this blessing can hardly
believe its good fortune that you have finally arrived, that it can drop everything at last to fling
its arms wide to you, crying welcome, welcome,
welcome.
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PLEISTERPLAATSEN
gen, er liggen alleen wat schetsen: gespreksstof voor de komende maanden. Wat goed loopt, willen we
bewaren. Daarvan geldt: oude wijn behoeft geen krans, die is er om nu van te genieten. Maar nieuwe
wijn moet rijpen, en dat vraagt om ‘nieuwe zakken’ en rijpingstijd. Dus: om ook andere mensen, nieuwe
vormen, en om vertrouwen. Dat vertrouwen is de onmisbare specie om levende stenen op te bouwen tot
pleisterplekjes in Noord. Wordt aan gewerkt! (Met excuus voor de bouwputten.)

Nassaukerk West
Stacey Krom tienerwerker Nassaukerk
nassaukerk.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.

Een jaar geleden begon ik met mijn nieuwe baan als tienerwerker bij de
Nassaukerk. Na een tijd met gemengde gevoelens online samenkomsten
organiseren en kerst- en paaspakketjes langsbrengen op de fiets, begon de
zomervakantie. Maar het tienerwerk lag deze zomer zeker niet stil! Samen
met tienerwerkers uit Nieuw-West, de Oude Kerk en De Binnenwaai mocht
ik deze zomer een groep Amsterdamse tieners begeleiden op hun eerste
reis naar Taizé in Frankrijk. Diverse tieners zijn geraakt door de stilte in
het klooster, anderen maakten nieuwe vrienden in Amsterdam en het buitenland, maar allemaal zeggen ze volgend jaar weer mee op reis te willen gaan naar die bijzondere plek. Ondertussen zoekt ons
reisgezelschap elkaar gezellig op tijdens stedelijke tieneractiviteiten, én, wie weet, ook eens bij de
Taizévieringen in de Nassaukerk.

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.

Osdorp-Sloten Nieuw-West
Martijn van Leerdam predikant Osdorp-Sloten
osdorpsloten.nl

Westerkerk Centrum
Cristina Pumplun missionair vicaris Westerkerk
westerkerk.nl
Het is een bijzonder roepingsverhaal: een dominee, die vlak na de Tweede
Wereldoorlog op een koude najaarsdag in het kapotgeschoten Berlijn een
cantatedienst meemaakt, en zich daar realiseert dat hij in zijn eigen stad
niet meer anders wil dan zo - met Bachs muziek - het Woord verkondigen.
Ds. Henny Visser mocht dan wel een roeping hebben en enige tijd later
ook een béroep naar de Amsterdamse Westerkerk, maar er moesten vele
hordes genomen worden voordat de eerste maten van een Bachcantate in
de Westerkerk zouden klinken. Uiteindelijk was het in juni 1952 zo ver en begon een traditie, die daarna
door vele andere kerken in Nederland werd opgepakt.
En nu - na corona en het door de pandemie opgelegde zwijgen aan koren - zijn de cantatediensten in
de Westerkerk begonnen aan hun jubileumseizoen: 70 jaar cantatediensten. Met op zondag 31 oktober,
Hervormingsdag, de cantate die Bach ervoor schreef: ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ (BWV 80). Om 17.00
uur in de Westerkerk: van harte welkom!

Noorderkerk Centrum
Dick Wolters pionier-predikant Noorderkerk
noorderkerk.nl
Sinds begin juli draait doordeweeks in de Noorderkerk de experience Vincent
meets Rembrandt. De kerk is dan tot een driedimensionaal scherm omgetoverd waarop in beeld en geluid het verhaal van Vincent van Gogh wordt verteld, die zijn inspiratie vindt bij Rembrandt. Voor ons een mooie aanleiding
om ook een laag dieper te steken en te onderzoeken hoe Vincent zich door
God en door de Bijbel liet inspireren. Het had namelijk weinig gescheeld of hij
was predikant geworden. Prachtig hoe hij in zijn brieven over het geloof schrijft.
Over Christus bijvoorbeeld, die de grootste kunstenaar van alle tijden was, die niet werkte met marmer,
klei of verf, maar met mensen van vlees en bloed. Donderdag 28 oktober starten we daarom vanuit het
Huis voor de Ziel een cursus van drie avonden waarbij we schilderijen en fragmenten uit de brieven lezen
in relatie tot de Bijbel. Voor meer info: check onze website.

Keizersgrachtkerk Centrum
Robert Jan Nijland Pastor Keizersgrachtkerk
keizersgrachtkerk.nl
De herfst is aangebroken. Het donker krijgt steeds meer grip op de dag.
De veelkleurigheid van de natuur is weer zichtbaar, nog even en de bomen
laten al die prachtige kleuren los. Het zou mooi zijn als mensen deze tijd
gebruiken om te reflecteren, stil te staan, zaken los te laten. In de Keizersgrachtkerk willen we hier deze herfst de tijd voor nemen. Ruimte maken
voor de zware en sombere, maar ook voor de heilzame en lichte kanten van
het leven. We hopen ons te richten op onze kern en de kleuren die binnen
in ons leven zo te laten zien. Dichtbij de essentie van het leven komen. En te kijken hoe we de ontdekkingen die we samen doen, ook vorm te geven in onze liturgie. Stil staan en gaan.

Wijkgemeente Noord
Ds. Kees G. Zwart interim-predikant Wijkgemeente Noord
protestantsekerkamsterdamnoord.nl
Op allerlei manieren is Amsterdam-Noord in beweging. Er is bijvoorbeeld
heel veel nieuwbouw met veel bouwverkeer; er zijn talloze nieuwkomers. Dat
roept stevige vragen op. Ook vragen over de verschillen tussen de huizen
rond het Zonneplein of de Nieuwendammerkerk en die aan de IJdoornlaan
of het IJ. Wie werkt hier aan samenhang? Kunnen we vanuit onze geloofskracht iets bijdragen aan Noord als ‘gemeenschap schouder aan schouder’?
Noord met talloze ‘pleisterplekjes’, iedereen welkom om even op verhaal te
komen? Tussen alle nieuwbouw door bouwen ook wij aan iets nieuws. Daarvan zijn nog geen tekenin-

Wanneer mijn dochter mij opjut om haar vroeg naar school te brengen,
antwoord ik steevast dat ik geen tijd heb voor haast. Niet dat het helpt. Mijn
dochter kijkt boos en roept: PAPPAAH! Dan krijgt ze haar zin. Hoewel haar
houding getuigt van een doortastende, Calvinistische opvoeding (al zeg ik
het zelf), moet ik erkennen dat het eenzijdig is. De Bijbel heeft een broertje
dood aan slavernij.
En er is voor alles een tijd, nietwaar? Wat geeft het om een keer te laat te
zijn? Zo bezien is het goed nieuws dat onze kerken steeds vaker opengaan. Doordeweeks, in het weekend, voor activiteiten of gewoon, voor mensen. De vrijdagmiddagen in de Sloterkerk zijn mijn favoriet.
Van 16.30 tot 17.30 uur is er helemaal niets, alleen wat orgelspel, en een open deur. Als de kerk altijd open
was, dan zou het ook niet uitmaken hoe laat je er bent.

Regenbooggemeente
Nieuw-West
Lisa van den Bergh diaconaal opbouwwerker
regenbooggemeente.nl
De eerste keer met je kind naar de tandarts. Een peuter die zijn of haar tanden niet wil poetsen. Of beginnen met vast voedsel. Zomaar wat momenten
waarover je als ouder van een kleintje weleens van gedachten wilt wisselen.
In oktober praten we met ouders van kleine kinderen (0-4 jaar) over gebit
en voeding. Dit doen we tijdens onze eerste themalunch, in samenwerking
met een onderzoekster van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. De datum is nog niet
bekend, maar mensen kunnen voor meer informatie terecht bij mij via: L.vandenbergh@diaconie.org. De
themalunches worden georganiseerd vanuit het diaconaal opbouwwerk van de Regenbooggemeente.

Muiderkerk Oost
Greteke de Vries predikant Muiderkerk
muiderkerk.nl
‘Gaan jullie maar terug naar je eigen land!’ Een man vertelt er eerder geamuseerd dan verontwaardigd over tijdens een interreligieuze maaltijd in
Oost. Hoe hij met zijn gezin in een appartement ging wonen en dit na een
paar weken van buren te horen kreeg. ‘Hoezo mevrouw?’ had hij geantwoord. ‘Mijn familie woont al 500 jaar in Amsterdam. Over welk land heeft
u het eigenlijk?’
‘Ja, dat had ik deze week nog’, zegt een vrouw aan tafel. ‘Ik werk bij de thuiszorg. Ontsteekt die oude dame in woede, dat ik de huizen inpik van de Nederlanders en de banen!’ Het
zijn bekende situaties waar ik toch weer van schrik als een joodse man en een vrouw met een Marokkaanse achtergrond hun ervaring delen in onmiskenbaar Amsterdams. Onoverbrugbare tegenstellingen?
Christenen moeten de verzoening van God in Christus performen in hun dagelijks leven, stelt de Amerikaanse theoloog Kevin Vanhoozer. Kritisch blijven op eigen discriminatie en uitsluiting van anderen is
het minste wat ons te doen staat.

Oranjekerk Zuid
Jantine Heuvelink predikant Oranjekerk
oranjekerkamsterdam.nl
Genieten is het om weer regelmatig in de Oranjekerk te werken. ‘Je weet
pas wat je hebt, als je het kwijt bent’, werkt voor mij andersom. Nu ontmoetingen weer fysiek kunnen plaatsvinden en vergaderingen en kringen niet
meer via Zoom hoeven, merk ik pas het verschil. ‘Wandelgangen’ zijn precies de plekken in ruimte en tijd waarin je elkaar op een ongerichte manier
kunt ontmoeten, verrast kunt worden en op ideeën gebracht. En dat, terwijl ik ook zo enthousiast ben over de verworvenheden op online-gebied.
De keer dat het me niet lukte naar de kerk te gaan, vierde ik van harte thuis achter de laptop mee.
Tegelijk stem ik in met wie zegt ‘Ik ervaar God meer in de kerk dan thuis’.
Daarom hoop ik dat de ‘loop’ naar de kerk er weer in komt én dat wie het kerkgebouw niet kan bereiken, wel mee kan doen. Graag tot weerziens!

Kerkdiensten Amsterdam - oktober/november 2021
WIJK
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ZONDAG 17 OKTOBER

ZONDAG 24 OKTOBER

ZONDAG 31 OKTOBER
(HERVORMINGSDAG)

ZONDAG 7 NOVEMBER

ZONDAG 14 NOVEMBER

ZONDAG 21 NOVEMBER

Centrum

Keizersgrachtkerk

10.30

Pastor Robert Jan Nijland

Erica Meijers

Esther van der Panne

Pastor Robert Jan Nijland

Ds. Sietske van der Hoek

Ds. Hanna van Dorssen

Noorderkerk

10.00
18.30

Ds. Jan Ouwehand
Ds. Willem Jan Dekker

Ds. Johan Visser
Ds. Dick Wolters

Ds. Willem Jan de Hek
Ds. Kees van Ekris

Ds. Johan Visser
Ds. Martijn van Laar

Evangelist Jurjen ten Brinke
Ds. Johan Visser

Ds. Johan Visser
Predikant onbekend

Oude Kerk

11.00
18.30

Ds. Jessa v.d. Vaart
Muziekvesper

Ds. Klaas Holwerda
Abdijvespers

Ds. Jessa v.d. Vaart
Abdijvespers

Ds. Jos de Heer
Choral Evensong

Ds. Jessa v.d. Vaart
Abdijvespers

Ds. Marcel Barnard
Orgelvesper

Oude Lutherse Kerk

10.30

Ds. André v.d. Stoel

Ds. Harry Donga
Groninger dienst

Ds. Andreas Wöhle

Ds. Andreas Wöhle

Ds. André v.d. Stoel

Ds. Marieke Brouwer

10.30

Ds. Jan-Gerd Heetderks

Ds. Gert Jan de Bruin

Ds. Peter Hendriks

Ds. Herman Koetsveld

Westerkerk

17.00

Noord

West

NieuwWest

Zuid

Oost

Zuidoost

Ds. Herman Koetsveld
(10.30)
Cantatedienst (17.00)
Dr. Cristina Pumplun

Ds. Herman Koetsveld
(10.30)
Cantatedienst (17.00)
Ds. Herman Koetsveld

Diensten met
Belangstellenden

19.00

Ds. Taco Koster

Ds. René van Loon

Ds. Peter van Dolderen

Ds. Taco Koster

Ds. Taco Koster

Ds. Taco Koster

De Waalse Kerk

11.00

Ds. Henk Spoelstra

Ds. Marinus de Jong

Samen in Waalse kerk
Utrecht

Nienke Meuleman

Ds. Henk Spoelstra

Joop laGrouw

De Ark

10.00

Samen in de Bethelkerk

Samen in de Bethelkerk

Samen in de Bethelkerk

Ds. Trinus Hibma

Ds. Paula de Jong

Ds. Kees Zwart

Bethelkerk

10.00

Ds. Ole van Dongen

Ds. Annemarie van
Wijngaarden

Ds. André Fox

Ds. Paula de Jong

Samen in De Ark

Ds. Cor Ofman

Nieuwendammerkerk

10.00

Ds. Cor Ofman

Ds. Janet de Vries

Ds. Paula de Jong

Ds. Lútzen Miedema

Ds. Kees Zwart

Ds. Paula de Jong

Dorpskerk Durgerdam

10.30

Geen dienst

Geen dienst

Ds. Bara van Pelt

Geen dienst

Ds. Hanneke Ruitenbeek

Geen dienst

Ransdorp-Holysloot

10.00

Ds. Carolina KoopsVerdoes

Ds. Liesbeth Baars

Ds. Taco Koster

Ds. Gerdien Neels

Ds. Klaas Vos

Ds. Gerdien Neels

Dorpskerk Zunderdorp

10.00

Ds. Taco Koster

Ds. Marijke Gehrels

Ds. Dick Wolters

Ds. Taco Koster

Ds. Taco Koster

Ds. Taco Koster

Hebron

12.00

Jurjen de Bruijne

Predikant onbekend

Jurjen de Bruijne

Bart Haverkamp

Jurjen de Bruijne

Bart Haverkamp

Jeruzalemkerk

10.00

Ds. Richard Saly

Ds. Jaap Hansum

Ds. Richard Saly

Ds. Margriet v.d. Kooij

Ds. Richard Saly

Ds. Richard Saly

Nassaukerk

10.30

Arjette Kuipers

Ds. Elsbeth Littooij

Ds. Trinus Hibma

Ds. Lydia Meiling

Ds. Margrietha Reinders

Ds. Piet Kooiman

De Opgang

10.00

Samen in de Sloterkerk

Ds. Wilken Veen

Samen in de Sloterkerk

Ds. Martijn van Leerdam

Samen in de Sloterkerk

Ds. Martijn van Leerdam

Regenbooggemeente

10.00

Ds. Wout v.d. Spek

Drs. Renger Prent

Ds. Nellie van Voornveld

Ds. Gerben van Manen

Ds. Nellie van Voornveld

Ds. Gerben van Manen

Sloterkerk

10.00

Ds. Martijn van Leerdam

Samen in De Opgang

Ds. Martijn van Leerdam

Samen in De Opgang

Ds. Wessel Stoker

Samen in De Opgang

Oranjekerk

10.00

Drs. Bart Niek v.d. Zedde

Straatpastor Hanna
Wapenaar

Ds. Jantine Heuvelink

Ds. Jantine Heuvelink

Ds. Trinus Hibma

Ds. Jantine Heuvelink

Pelgrimskerk

10.30

Ds. Harmen de Vries

Pastor Nelly Versteeg

Ds. Harmen de Vries

Ds. Sieb Lanser

Ds. Harmen de Vries

Ds. Sieb Lanser

De Thomas

10.30

Ds. Evert Jan de Wijer

Ds. Evert Jan de Wijer

Ds. Evert-Jan de Wijer

Ds. Ruben van Zwieten

Ds. Evert Jan de Wijer

Ds. Evert Jan de Wijer

Vrijburg

10.30

Ds. Tine Geels

Jasper Dijkman

Ds. Juup van Werkhoven

Ds. Jessa v.d. Vaart

Ds. Joost Röselaers

Ds. Joost Röselaers

Willem de Zwijgerkerk

10.00

Ds. Gerhard Scholte

Ds. Arnoldien van Berge

Dr. Eep Talstra

Pastor Nelly Versteeg

Dr. Wilken Veen

Ds. Klaas Holwerda

De Binnenwaai

11.00

Ds. Rob Visser

Voorganger Marjolein
Hekman

Ds. Riekje van Osnabrugge

Voorganger Marjolein
Hekman

Alternatieve viering

Voorganger Marjolein
Hekman

De Bron

10.00

Ds. Christien Dekker

René Visser
Ds. Margrietha Reinders

Ds. Gerbrand Molenaar

Ds. Gerbrand Molenaar

René Visser

Ds. Gerbrand Molenaar

Elthetokerk

10.00

Ds. Nellie van Voornveld

Ds. Eddy Reefhuis

Ds. Gerben van Manen

Ds. Martijn van Laar

Ds. Greteke de Vries

Ds. Martijn van Laar

Muiderkerk

10.30

Gianni da Costa

Ds. Greteke de Vries

Dienst zonder predikant

Ds. Greteke de Vries

Ds. Henk van Olst

Ds. Greteke de Vries

De Nieuwe Stad

9.30

Samen in De Drie Stromen

Samen in De Drie Stromen

Samen in De Drie Stromen

Ds. Theo Wielsma

Ds. Justine Aalders

Dr. Wilken Veen

De Drie Stromen

9.30

Ds. Renger Prent

Ds. Margrietha Reinders

Ds. Justine Aalders

Samen in De Nieuwe Stad

Samen in De Nieuwe Stad

Samen in De Nieuwe Stad

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 diensten op protestantsamsterdam.nl. Daar kunt u eveneens de diensten op Dankdag woensdag 3 november vinden. Op deze site staan ook de adressen van de kerken.

AGENDA oktober/november 2021
DONDERDAG 14 OKTOBER

ten aan universiteiten, wil aandacht
vragen voor de diepgaande verbinding
tussen kunst en religie. Figura divina
houdt haar jaarlijkse symposium, getiteld ‘In Gods spoor’ over hedendaagse
religieuze en spirituele kunst. Met
medewerking van onder meer Lieke
Wijnia over eigentijdse Maria Magdalena’s in de beeldende kunst, en Mirella
Klomp over ‘Bespot, bevroren en binnenstebuiten: de lijdende Christus in
drie 21e-eeuwse passie-composities’.
En er is de presentatie van de Figura
divina-bundel Kunstenaars in Gods
spoor: peilingen van het religieuze en
het spirituele van kunst in een seculiere
wereld.
Vr. 26 nov. Willem de Zwijgerkerk,
13.00-17.15 uur, €12,- (studenten
€ 5,-), info en opgave: figuradivina.org

Bijbels Leerhuis
Wat is een goede koning? Deelnemers
lezen 1 Koningen, het optreden van
Salomo. Ds. Wout van der Spek of ds.
Wilken Veen maken een vertaling en
geven een kleine inleiding. Met elkaar
de teksten bestuderen.
Do. 14, 28 okt. 11 nov. De Thomas,
14.00 uur

ZATERDAG 16 OKTOBER
Lunchpauzeconcerten in Westerkerk
16 okt: Steven Knieriem, orgel; 23 okt:
Maarten Wilmink, orgel.
Za. 16 en 23 okt. Westerkerk, 13.00
uur, registratie bij binnenkomst

ZONDAG 17 OKTOBER

TOT EN MET ZATERDAG
9 JANUARI 2022
foto: Marloes van Doorn

Belevenisdienst Zondagavondkerk
Een keer per maand organiseert
we•Worship samen met de Zondagavondkerk in de Engelse kerk op het
Begijnhof een belevenisdienst. Hoe
spreekt God, hoe luister je naar Hem
en hoe volg je wat God tegen je zegt?
Met jong en oud ontdekken dat God
spreekt en dichtbij is.
Zo. 17 okt. en 14 nov. Engelse kerk op
het Begijnhof, 19.00 uur

Een Taizéviering in de Nassaukerk. Zie onder donderdag 4 november.

DINSDAG 19 OKTOBER
Thomas Open Lunchconcerten
19 okt: Vioolduo von Altenstadt & de
Jong: Tineke de Jong en Tinta von Altenstadt; 2 nov: Barokensemble Giardino Musicale; 16 nov: trio bestaande uit:
Pablo Rodriguez Colorruelo, klarinet,
Elisa Misas Santin, altviool en Santiago
Suares Canon, piano.
Di. 19 okt. 2 en 16 nov. De Thomas,
inloop: 12.00 uur, concert: 12.3013.00 uur, meer info: dethomas.nl/
programma, aanmelden niet nodig

VRIJDAG 22 OKTOBER
Concert Nederlands Bach Consort
De artistiek leiders van het Nederlands
Bach Consort, Sytse Buwalda en Heleen Koele, zingen een programma met
‘oude’ en ‘nieuwere’ Stabat Maters. Het
Stabat Mater is een van de beroemdste
middeleeuws-Latijnse gedichten op
de Moeder Gods in haar smart om de
gekruisigde Christus. Het is genoemd
naar de beginwoorden van het gedicht,
Stabat mater dolorosa. Nederlands:
‘De moeder stond bedroefd.’ Buwalda
en Koele worden begeleid door een
ensemble.
Vr. 22 okt. Westerkerk, 20.00 uur,
info en kaarten:
hetnederlandsbachconsort.nl

Met reflectie, gedichten, interviews en
liederen etc.
Zo. 24 okt. Oude Lutherse Kerk,
10.30 uur

DONDERDAG 28 OKTOBER
Diner en Muziekavond van Taizé in
Amsterdam
De avond begint met een gezellig diner waarna deelnemers meerstemmig
Taizéliederen leren zingen. Heb je een
instrument en wil je meespelen in een
viering? Breng het mee! Taizé in Amsterdam is gericht op jongeren tussen
18 en 35 jaar oud.
Do. 28 okt. Nassaukerk, ingang De
Wittenstraat 114, 18.00-21.30 uur,
aanmelden via:
info@taize.amsterdam

VRIJDAG 29 OKTOBER
Wat geloof jij eigenlijk?
Presentatie Wat geloof jij eigenlijk? van
Karel Eykman. Hij is een Nederlandse
schrijver van kinderboeken, dichter en
tevens schreef hij liedjes. De titel geeft
precies weer waarover het gaat. En je
kunt op vele manieren geloven.
Vr. 29 okt. De Thomas, 14.00 uur

ZATERDAG 30 OKTOBER
ZONDAG 24 OKTOBER
Groninger kerkdienst
Deze vijftiende keer krijgt een extra
feestelijk tintje. Er is een expositie
met foto’s uit het Groninger land en
een muzikaal optreden. Predikant
Harry Donga verzorgt de preek. De
dienst wordt gestreamd omdat er
nog rekening moet worden gehouden
met beperkt kerkbezoek. Vijftien jaar
Groningse Diensten in Amsterdam is
een mooie aanleiding voor een jubileumboekje, dat in woord en beeld een
overzicht van deze vijftien jaar bevat.

Amsterdamse Orgeltocht
De stad Amsterdam staat vol met bijzondere orgels. Zodoende initieert
Evan Bogerd een jaarlijks terugkerende orgeltocht door Amsterdam. Met
als doelstelling u te laten kennismaken
met de Amsterdamse orgelrijkdom.
Za. 30 okt. Westerkerk, 11.00-16.00
uur, info en kaarten: evanbogerd.nl/
orgeltocht

Het is verleidelijk onzekerheden en
negatieve gevoelens te zien als persoonlijk falen. Wat gebeurt er als je
eerlijk je kwetsbaarheid deelt? In deze
bloeiklas (workshop) biedt De Kwekerij
je een nieuwe blik op kwetsbaarheid.
Waarom is het zo lastig? Met creatieve
oefeningen en gesprek. De Kwekerij is
een bloeiplek voor studenten en young
professionals (18-35 jaar), waar samen
levenswijsheden worden ontdekt en in
praktijk worden gebracht.
Di. 2 nov. Nieuwe Herengracht 18,
19.30-21.30 uur, €7,50 (student/
Stadspas) en €12,50 (algemeen).
Meer informatie via
kwekerijamsterdam.nl

DONDERDAG 4 NOVEMBER
Taizéviering in Nassaukerk
Een Taizéviering kun je zien als één
groot gebed, in zangvorm. Er worden
Taizéliederen gezongen, korte muziekfragmenten op tekst, die zich steeds
herhalen. Een Bijbeltekst wordt voorgelezen. Er is een lange stilte van ongeveer acht minuten, waarin je tot rust
kunt komen of je verder kunt bezinnen
op de Bijbeltekst. Vooraf om 18.00 uur
een maaltijd en om 19.00 uur is iedereen welkom voor het themagesprek
om elkaar te ontmoeten en ervaringen
uit te wisselen rondom geloofs- en levensvragen. Om 20.00 uur Taizéviering, na afloop een drankje.
Do. 4 nov. Nassaukerk, 20.00 uur,
aanmelden voor de maaltijd, via:
info@taize.amsterdam, voor meer
info en aanmelden taizéviering:
taizeinamsterdam.nl/taizeviering

Waarom vinden we kwetsbaarheid
ongemakkelijk?

IEDERE VRIJDAG

Stilte- en ontmoetingsmoment en Orgelpunt5
in Sloterkerk
De Sloterkerk is iedere vrijdag geopend van 16.30-17.30 uur voor stilte, meditatie, ontmoeting, het branden van een kaars en om te luisteren naar mooie
orgelmuziek. David Schlaffke of Brian Fieldhouse bespelen het Knipscheerorgel van 17.00 to 17.15 uur, het Orgelpunt5.
Iedere vrijdag, Sloterkerk, 16.30-17.30 uur

IEDERE WOENSDAG
MAANDAG 15 NOVEMBER
Vrijburg Diner met Bram van Ojik
Bram van Ojik is te gast bij een Vrijburg Diner. Hij was diplomaat en fractievoorzitter van Groen Links in de
Tweede Kamer. Van Ojik spreekt over
het thema: ‘Wie is mijn naaste? Over
internationale solidariteit.’
Ma. 15 nov. Vrijburg, 18.30 uur, aanmelden via: jhroselaers@gmail.com,
meer info: vrijburg.nl

VRIJDAG 19 NOVEMBER
‘Het dwarse denken van Ton Veerkamp’
Presentatie van: Maar wij hadden zo
gehoopt. Het dwarse denken van Ton
Veerkamp van de Nederlands bestuurder Dick Boer. Voor Ton Veerkamp
(1933) zijn Bijbel en politiek onlosmakelijk met elkaar verbonden. De
Bijbel vertelt het Grote Verhaal van
een bevrijdingsbeweging die uit is op
een maatschappij zonder heerschappij hier op aarde. De politiek waartoe
zij beweegt, kan daarom niet anders
zijn dan een radicaal protest tegen de
heersende wereld(wan)orde.
Vr. 19 nov. De Thomas, 14.00 uur

DONDERDAG 25 NOVEMBER
WOENSDAG 10 NOVEMBER

DINSDAG 2 NOVEMBER

van Volt Europa. Volt heeft de visie dat
grote problemen zoals klimaatverandering, corona, veiligheid en migratie
alleen opgelost kunnen worden door
meer Europese samenwerking. Tijdens
de overdenking gaat hij in op zijn inzet
voor een pan-Europese politiek. Ds.
Joost Röselaers leidt de dienst.
Zo. 14 nov. Vrijburg, 10.30 uur, meer
informatie: vrijburg.nl

Zin!
Open community rond zingeving Zinnig
Noord organiseert ZIN! die naar moderne zingeving zoekt. Zinnig Noord keert
oude tradities uit het Westen en Oosten
binnenstebuiten, op zoek naar wijsheid
en praktische handvatten voor de grote
vragen van vandaag.
Wo. 10 nov. Tolhuistuin, Tolhuisweg
3, 20.00-22.00 uur, meer info:
zinnignoord.nl

ZONDAG 14 NOVEMBER
Vrijburg laat Reinier van Lanschot
voorgaan
Reinier van Lanschot spreekt een
overdenking uit. Hij is mede-oprichter
van Volt Nederland en co-president

Luther & Oranje
De geschiedenis van Het Huis van
Oranje-Nassau is sterk verbonden met
de vroegere Nederlands Hervormde
Kerk, waarin het gedachtegoed van
Johannes Calvijn de hoofdrol speelt.
Toch moet de invloed van Maarten Luther niet onderschat worden. Al vanaf
Willem van Oranje, zoon van lutherse
ouders, zijn er lutheranen aan het hof
te vinden. Het Luther Museum vertelt
hun verhaal met portretten, persoonlijke documenten en objecten uit koninklijk en luthers bezit.
Tot en met za. 9 jan. 2022, Luther
Museum, Nieuwe Keizersgracht 570,
do. t/m zo. 11.00-17.00 uur, meer
info via: info@luthermuseum.nl en
luthermuseum.nl

Hoe heeft je opvoeding je gevormd?
Je wordt volwassen en merkt dat je
bent ‘opgevoed’. Je ouders hebben
je van alles meegegeven. Wat neem
je mee en wat niet? In deze bloeiklas
(workshop) van De Kwekerij blik je terug op je kindertijd om te bepalen wat
je wel en niet mee wilt nemen. Met
creatieve oefeningen en gesprek.
Do. 25 nov. Nieuwe Herengracht 18,
19.30-21.30 uur, €7,50 (student/
Stadspas) en €12,50 (algemeen).
Meer informatie via:
kwekerijamsterdam.nl

VRIJDAG 26 NOVEMBER
In Gods spoor: hedendaagse religieuze
en spirituele kunst
Figura divina, een collectief van docen-

Troostcafé in De Thomas
Het Thomas Troostcafé biedt een plek
in Amsterdam-Zuid voor iedereen die
troost bij rouw en verlies zoekt; en
voor iedereen die even op verhaal
wil komen of die behoefte heeft aan
een moment van stilte en bezinning.
U vindt het Thomas Troostcafé in De
Thomas, aan de rand van de Zuidas.
Iedere wo. Thomaskerk, 15.00-18.00
uur, aanmelden niet nodig, stelt u
prijs op contact of wilt u een afspraak
maken, zodat u wegwijs wordt gemaakt in het Troostcafé mail:
troostcafe@dethomas.nl
VOOR ADRESSEN VAN KERKEN EN
MEER AGENDA-ACTIVITEITEN ZIE
PROTESTANTSAMSTERDAM.NL

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

Kunstproject (T)huis
in de Staats
Met dit project wil de Nassaukerk, in samenwerking met Kerk &
Buurt Westerpark, bijdragen aan
het gesprek over veranderingen
rond wonen en leven in de Staatsliedenbuurt. Het is een expositie
en een programma met interviews,
portretten van buurtbewoners en
collages van de buurtgeschiedenis.
Er doen buurtbewoners, kerkmensen en kunstenaars aan mee.
T/m do. 25 nov. Nassaukerk, voor
info over activiteiten en openingstijden: thuisindestaats.nl
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Willem de Zwijgerkerk Zuid
Frans Schouwenaar diaconale werkgroep
willemdezwijgerkerk.nl
Een startzondag hebben we dit jaar niet gehad. Zijn we wel echt aan een
nieuw seizoen begonnen? Het leek er meer op dat we het oude seizoen weer
oppakten, nadat dat zo jammerlijk onderbroken was door coronamaatregelen.
Is er dan helemaal geen sprake van een nieuw begin? Juist wel. In alle onzekerheid over de toekomst van onze gemeente zijn we niet bij de pakken neer
gaan zitten en hebben de draad weer opgepakt. We zijn gesprekken begonnen over nieuwe manieren van
vieren met de kleine groep die is overgebleven. En we zijn in gesprek over een nieuwe structuur, nu het niet
meer lukt om ambtsdragers te vinden. Daarbij proberen we plek in te ruimen voor samenwerkingspartners,
organisaties die gebruik maken van ons kerkgebouw, en die bereid zijn om ook medeverantwoordelijkheid
te dragen. Spannend hoor. In vertrouwen dat het iets goeds gaat opleveren.

Leerhuis Amsterdam
Adriaan Deurloo voorzitter Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie
leerhuisamsterdam.org
Op dinsdag 12 oktober leest u over het geheim dat ik u nu ga vertellen,
maar dat op dinsdag 12 oktober geen geheim meer zal zijn, want dan is
het iets dat u gewoon via de winkel kunt aanschaffen of - rechtstreekser
- via het Leerhuis Amsterdam. Het heet Samen lezen Samen leren Samen
leven en het gaat over het leerhuis en over de predikant die als opdracht
‘leren’ had.
Wij vinden het aardig gelukt. Het kost u - exclusief de verzendkosten - € 15,-.
Maar voor wie het doel waarvoor het gemaakt is, dierbaar is, is dat geen prijs. Maar over dat doel vertel
ik u niets. Want dat weet u dan al op dinsdag 12 oktober!

Theologie voor geïnteresseerden
Baukje Burggraaff
Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG) is een cursus voor iedereen die kennis en verdieping zoekt van
het geloof, meer wil weten over de Bijbel maar ook hoe er geloofd wordt in andere godsdiensten. De
cursus is driejarig maar het is ook mogelijk een jaar of een deel van de cursus te volgen. Aan het einde
krijg je een certificaat.
Dineke Verhoek (65) is net gestart eind augustus. ‘Ik vind het interessant om me te verdiepen in onder meer theologie, filosofie en wereldgodsdiensten. De volgende kernvakken komen aan bod: Oude en
Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer, ethiek, liturgiek, diaconaat en pastoraat. Daarnaast
worden in Amsterdam de vakken contextuele- en feministische theologie, Jodendom, wereldgodsdiensten en filosofie gegeven. De breedte van het vakkenpakket spreekt me aan. De lessen worden gegeven
door universitaire docenten of predikanten, gespecialiseerd in hun vak. De stof is interessant en boeiend.
De verbreding van theologische kennis is een verrijking.’Ann van der Haven (70) zit in het laatste jaar
van de cursus. ‘Toen ik 43 was heb ik belijdenis gedaan. Ik las in de Bijbel en boeken van onder meer
Drewermann, een rooms-katholieke theoloog uit Duitsland. Toen ik met pensioen ging, had ik opnieuw
behoefte aan verdieping. Theologie studeren zag ik niet zitten maar de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG) wel: mooie lesstof over filosofie, Jodendom en verdieping in de Bijbel. Momenteel geeft
ds. André Fox college over het Oude Testament. Hij is met Genesis begonnen. In de Bijbel zijn meerdere
scheppingsverhalen: ook Noach bijvoorbeeld. Dat opent je ogen. Je wordt verrast. Het is een intensieve
cursus. Elke dinsdag worden vanaf eind augustus tot mei twee colleges van 75 minuten gegeven in de
Thomaskerk. Je krijgt veel huiswerk. Per week ben ik daar vier tot vijf uur mee bezig. Als het in mei vakantie wordt, is het even op adem komen!’
Helaas is de cursus TVG momenteel vol.

De Thomas biedt een audiotour door haar
kerkpand de Thomaskerk aan de Zuidas. Deze
individuele wandeling door dit architectonisch
hoogtepunt leidt de bezoeker langs diverse
kunstwerken van bijvoorbeeld Saura, Volten en
Cremer.
Maar ook door het pand, dat is geïnspireerd
door Exodus, het verhaal over de uittocht van
Egypte uit het Oude Testament. Hoe is dit ver-

haal door architect Karel L. Sijmons vertaald
naar een kerkelijk ontwerp? En welke kunst is er
te ontdekken in het pand? Deze verhalen zijn te
beluisteren in de ThomasTour, gratis te volgen
via de eigen smartphone of tablet met headset.
De tekst is ingesproken in het Nederlands en Engels maar ook te lezen in de app.
De Thomas, Prinses Irenestraat 36, dagelijks
open van 12.00 tot 17.00 uur

illustratie:Jeltje Hoogenkamp

Audiotour in De Thomas

Het schilderij ‘Doortocht’ van kunstenaar Jeltje Hoogenkamp staat op de voorkant van de studiegids van de
cursus Theologie Voor Geïnteresseerden.

Is er ook speelgoed in de hemel?
Tijn (3)
In Martijn&Martijn beantwoorden twee dominees jouw vraag

Martijn: ‘Ik denk dat de hemel er maar om 1 reden is: om te spelen. Maar er is niet
hetzelfde speelgoed als nu. Er zijn geen beeldschermen en tv’s. Er is ook geen plastic, geen autootjes en hijskranen. Wel vriendjes en vriendinnetjes.
De hemel is een dierentuin zonder hekken en hokken. Er zijn bomen om in te klimmen en hutten in te bouwen. Zodat je kan slapen in de open lucht.
De hemel is een plek waar je altijd kind kunt zijn.’

Daan van Oostenbrugge

Martijn: ‘Mooie vraag, Tijn! Of er speelgoed is, weet ik niet, maar een hemel zonder
spelen kan ik me niet voorstellen. Spelen en dansen, vrij en vrolijk, zonder zorgen en schaamte. Spelende kinderen en grote mensen, papa’s en mama’s, opa’s
en oma’s, samen met de engelen. Ja, dat vind ik wel een heel mooi plaatje van de
hemel!’
• 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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Koffietsteam blijft fietsen
Broodje kaas en een praatje
Ze licht toe dat degene die hier vaak
stond te verkopen, een paar weken geleden aan een hartinfarct is overleden.
De bloemen en de kaartjes vindt ze
prachtig. Maar ze vraagt zich af: is het
niet schuld afkopen? Hadden we niet
iets kunnen doen voor deze man?

Baukje Burggraaff

Toen vorig jaar coronatijd een
week oud was, ging het Straatpastoraat - dat er wil zijn voor
iedereen die bekend is met het
leven op straat - van de Protestantse Diaconie Amsterdam op
pad met de Koffiets.

Het Vondelpark
De laatste stop is in het Vondelpark:
verschillende mensen zitten op bankjes. Een man vraagt om soep. Hanna
antwoordt dat ze in de winter weer met
soep komt. ‘Ben je naar de kapper geweest?’ vraagt ze. ‘Nee’, hij heeft z’n
hoofd zelf geschoren. Als Hanna zijn geschoren haren heel zachtjes aanraakt,
roept hij: ‘Au!’ Ze moet lachen en zegt
weer op huis aan te gaan. De koffie en
de boterhammen zijn op.

Dit is een bakfiets om daklozen een
bakje koffie en boterhammen of broodjes met kaas aan te bieden en te vragen: ‘Hoe gaat het met je?’ Sindsdien
wordt er met z’n tweeën meerdere keren per week een vaste route gefietst
door Amsterdam met de Koffiets. Hoe
gaat het eraan toe tijdens zo’n rit om er
te zijn voor daklozen?
Boterhammen en koffie
Straatpastor Hanna Wapenaar vult de
met plastic bloemen versierde Koffiets
met zakjes boterhammen, drie kannen
koffie, een kan met heet water, theezakjes, suiker en creamers. Al fietsend
kijkt ze steeds om zich heen of ze ook
daklozen ziet zitten.

Al fietsend kijkt
ze steeds
of ze ook
daklozen ziet

‘Goedemorgen, wil je koffie of thee
met boterhammen?’ roept ze naar een
man met blond haar en een blonde
baard, die op een bankje zit tussen
olijfbomen in het centrum van de stad.
Hij heeft zeker zin in een bakje koffie
en begint te praten: over zijn dagbesteding, zijn broer en Pim Fortuijn.
Hanna luistert. Ze zegt niet zoveel
maar dat hoeft ook niet. Hij vertelt.

Als zijn verhaal eindigt, roept ze hem
opgeruimd gedag en stapt weer op de
bakfiets.
Een praatje maken
Op een bankje, niet ver van het Centraal Station, ziet ze een vrouw zitten met een jas aan en een muts op.
Ze hoeft geen koffie, die heeft ze net
gehad. Maar een praatje maken: daar
heeft ze wel zin in! Over poezen, dierendag en de stellage van het Concertgebouw, die op De Dam staat. ‘Geniet
van de zon’ roept Hanna en de fietstocht wordt vervolgd naar de achterkant van het Centraal Station. Daar ligt
een man te slapen. Ze maakt hem wakker omdat het beter is, dat zij hem wakker maakt dan de politie, zegt ze. Hij
geniet van de koffie en begint over zijn
vrouw, dat hij nu dakloos en bestolen is.

Hanna zet de bakfiets neer in het Westerpark bij een man met grijs lang haar
en een lange grijze baard. Als hij van
zijn koffie drinkt, heeft hij een citaat:
‘Mooie woorden zijn niet altijd waar.
Ware woorden zijn niet altijd mooi!’
Hanna zoekt op haar smartphone naar
het citaat. Volgens haar is het een citaat van de Chinese filosoof Confucius.
Bloemen met kaartjes
Bij een supermarkt in de Van Limburg
Stirumstraat in de Westerparkbuurt
is een stop. Een Z-verkoper met lang
lichtbruin haar, een T-shirt met roze en
rood en zwarte schoenen vertelt zijn
verhaal. Hij zucht diep, valt stil en hangt
een tijdje op de Koffiets. Zijn hond is
overleden. Bij een andere supermarkt
verderop bekijkt de straatpastor verschillende bloemen met kaartjes.

Leerhuis Amsterdam zoekt (jonge) vrouw!
Als je jong bent of je jong voelt en
lol hebt in de Bijbelse verhalen en/
of je afvraagt waar de wereld naartoe gaat of moet, ben je van harte
welkom bij het Leerhuis Amsterdam
Tenach en Evangelie.
Het Leerhuis organiseert bijeenkomsten rond de Bijbel, maar ook rond
poëzie, muziek en toneel. Voor meer
informatie over het Leerhuis Amsterdam: kijk op leerhuisamsterdam.org.
Het kost een avond in de maand.
Vrouwen zijn heel hard nodig,
maar mannen zijn ook van harte

welkom. Voor opgave: mail de voorzitter van het Leerhuis Amsterdam
Tenach en Evangelie, Adriaan Deurloo, via: deurguer@rijmerij.nl.

Het logo van het Leerhuis Amsterdam.
Bekirbénoe betekent: in ons midden.

STADSPREDIKANT
Achter de voordeur

Voor een corporatie met 75.000 woningen vind
ik het hoofdkantoor opvallend sober. Daar is over
nagedacht, vermoed ik.
Lachend komt Erik Gerritsen de trap af: ‘Mijn
secretaresse vraagt zich af waarom de stadspredikant vandaag bij mij moet zijn.’ Na een kop
koffie wandelen we over het Marineterrein.

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

Gerritsen was gemeentesecretaris onder Job
Cohen en werkte de afgelopen jaren als ambtelijke baas op het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Corona was zijn grootste uitdaging. Nu is hij terug in de stad waar hij woont, als
directievoorzitter van Ymere.
Hij vertelt levendig over hoe ‘zijn’ mensen dage-

lijks achter de voordeur van menig Amsterdammer mogen kijken. Wat ze daar horen en zien aan
zorgen en existentiële eenzaamheid. Maar dat
ze ook warme herinneringen horen aan het werk
dat iemand heeft gedaan of hoe het ‘vroeger’
was in de buurt.
Dat herken ik. In de jaren dat ik gemeentepredikant was, heb ik ook achter menige voordeur gekeken. Als dominee ben je soms ook praktische
vraagbaak of klusjesman, zeker voor ouderen.
Kom je langs als onderhoudsmonteur, dan kan
het zomaar over iemands ziel gaan. We zijn
bondgenoten, constateren we. We werken in
hetzelfde vlak: mensen.

Ik zeg: ‘Je geeft leiding aan enorme organisaties.
Hoe krijg je dat voor elkaar?’ ‘Vooral door de
casus’, antwoordt hij. ‘In elke organisatie heb je
beleid, visie, procedures. Daarom moet er vaak
een case op tafel, juist ook op directieniveau.
Wat is hier aan de hand? Wat is er nodig? En als
dat in geval x zo zou moeten zijn, waarom dan
niet ook in honderd of duizend vergelijkbare
gevallen?’
Hij kende iemand van de Protestantse Kerk
Amsterdam uit zijn vorige baan. ‘Die noemde
me altijd Petrus. Dat had ‘ie goed gezien. Ik kan
nogal drammen inderdaad. Maar wel vanuit een
goed hart.’

KERK IN MOKUM OKTOBER 2021

11

Een uur van schoonheid en troost
Abdijvespers in de Oude Kerk
maand is er in plaats van de sobere abdijvesper
een meer feestelijke en aangeklede Anglicaanse
Evensong. Voor de abdijvespers wordt minstens
een keer per maand een musicus van buiten gevraagd, zoals laatst een zangeres van het Concertgebouwkoor. Mieke: ‘De kern is voor mij toch de
stilte. Dat je weer gevoed wordt voor het dagelijks
leven. Weer even het besef krijgt dat je een aardiger mens kunt zijn.’ Om er lachend op te laten
volgen: ‘Dat werkt natuurlijk niet altijd! Als ik uit de
kerk kom en een toerist rijdt me bijna omver, val ik
alweer uit mijn rol.’

Mirjam Nieboer

Een sobere liturgie met een lezing, bidden, samen zingen en veel stilte. En
dat in de eeuwenoude omgeving van
de Oude Kerk. Na een lange tijd van
streamen zijn ze weer live te bezoeken:
de abdijvespers.
Iedere zondag om 18.30 uur komt een kleine groep
belangstellenden samen in het afgeschermde, intieme koorgedeelte voor een uur van schoonheid
en troost. Voor Mieke van Vessem en Monica
Soeting is het een rustpunt in de week dat ze niet
meer willen missen.

Kloosterzang
Monica komt ook al langere tijd naar de vespers.
Haar vader, die regelmatig in de Oude Kerk kwam
en er ook af en toe preekte, attendeerde haar

Mieke van Vessem (l) en Monica Soeting genieten van de vespers in de Oude Kerk.

erop. Monica: ‘Hij zei: je houdt toch zo van kerkmuziek? Ga toch eens naar zo’n vesper. Ik voelde
me meteen thuis.’ Eerst ging ze incidenteel, na het
overlijden van haar vader in 2012 had ze vaker de
behoefte om te gaan. ‘Ik ervaar een speciale verbondenheid met hem, op de plek waar hij zo graag
kwam.’ Nu vindt ze het jammer als ze een zondag
moet overslaan. ‘Het is een rustpunt voordat de

Op een normale vesper komen gemiddeld twintig
mensen af, bij een Evensong zijn dat er wat meer.
Mieke en Monica zouden het fijn vinden als veel
meer mensen zouden komen. Juist omdat het zo’n
laagdrempelige viering is waar ze zelf zo van genieten. Mieke: ‘Het zou prachtig zijn als we ruimte
tekortkomen, stoelen moeten aanrukken.’ Monica:
‘Ik denk dat de vesper ook best iets is voor mensen
die weinig of niets meer met kerk en geloof hebben. Je beleeft de muziek, de mooie omgeving, de
stilte. Zoiets gunnen we iedereen.’

foto: Sandra Haverman

Mieke is er vanaf het begin bij, dat was in 2009.
Mirella Klomp, liturg en lid van de Oudekerkgemeente, en cantor en kerkmusicus Christiaan
Winter hadden ideeën voor een wekelijks avondgebed, maar ze zagen op tegen de organisatie
ervan. Die handschoen pakte de energieke Mieke
op en ze doet dit tot op de dag van vandaag met
veel plezier. In het begin was de vesperdienst een
samenwerking van de Oudekerkgemeente met de
Zusters Augustinessen, de communiteit Oudezijds
100 en de Nicolaaskerk. Alle partijen verzorgden
een onderdeel. Maar dit veranderde in de loop der
jaren. ‘Nu doen we het met een groepje betrokkenen van verschillende geloofsgemeenschappen’,
vertelt Mieke. Het oecumenische karakter van de
vesper is behouden gebleven, benadrukt ze. ‘We
willen niet aan een denominatie vastzitten, iedereen is welkom en kan het meemaken.’

Sacrale kunst
Het kerkgebouw is niet het eigendom van de Oudekerkgemeente maar van de Stichting Oude Kerk die
er een museum in huisvest. Dit kan over en weer
inspirerend zijn. Zo zijn er regelmatig vieringen die
in het thema staan van een tentoonstelling. Mieke: ‘Het gebouw heeft een sacrale uitstraling. Het
is heel erg aanwezig. Het zou interessant zijn als
kunstenaars zouden proberen om deze sacraliteit
te versterken.’ Soms gebeurt dat ook. Zoals laatst,
toen een kunstenares samen met gemeenteleden
stoelzittingen had geborduurd. Op de stoelen kwamen gedichten van Anna Enquist te staan. Mieke:
‘Dat was een heel dienstbaar en mooi kunstwerk.
De kunstenares versterkte wat er is. Ik ben heel benieuwd wat er zou gebeuren als meer kunstenaars
dat zouden doen. Je moet van goeden huize komen
om tegen dit gebouw op te kunnen.’

drukte van de nieuwe week weer begint.’ Mieke
knikt instemmend. Ook voor haar heeft de vesper
een bijzondere betekenis.’ We zingen de psalmen
responsorisch. Dat betekent dat de cantor en de
aanwezigen om en om twee regels zingen. Zo
bouw je de psalm samen op. Net als in het klooster.
Dat is heel meditatief. Op dat moment vallen alle
stress, irritatie en drukte van me af.’ Een keer per

Vier Hervormingsdag met Bach
Cantatedienst in de Westerkerk

De Protestantse Kerk Amsterdam viert dit jaar Hervormingsdag met een cantatedienst in de
Westerkerk. Op zondag 31 oktober a.s. om 17.00 uur klinkt de
cantate die Johann Sebastian
Bach (1685-1750) schreef voor
deze feestdag: Ein feste Burg ist
unser Gott (BWV 80).
Herman Koetsveld en Cristina Pumplun, predikant respectievelijk vicaris
van de Wester, gaan voor in deze viering. Er is een korte liturgie met een
overdenking voorafgaand aan de cantate: een feestelijk geheel van Woord
en muziek. Een uur genieten dus, in
een sfeervolle omgeving.
De cantatediensten in de Westerkerk
hebben een lange traditie van bijna
70 jaar. Tijdens de pandemie konden
de diensten alleen online worden gehouden. ‘Samen met de musici zijn we
enorm blij dat we na lange tijd weer

een live cantatedienst kunnen vieren’,
zegt Cristina Pumplun, die als theoloog
verbonden is aan de Westerkerk. Zij
vindt het belangrijk om in haar overdenking een brug te slaan tussen de
vaak lastige 18e-eeuwse teksten in de
Bachcantates en de actualiteit. ‘Mensen drukten zich in die tijd weliswaar
anders uit, maar ze maakten soortgelijke dingen mee als wij. Ook toen
heersten ernstige ziektes, zoals de
pest, ook zij hadden te maken met verlies, kenden vreugde en verdriet, angst
en vertrouwen.’
In het 18e-eeuwse Leipzig waar Bach
leefde en werkte was Hervormingsdag
een officiële kerkelijke feestdag. Herman Koetsveld, die samen met Cristina
de dienst leidt, kan zich daar iets bij
voorstellen. ‘Je kunt het zien als een
bevrijdingsdag. Tegenover de macht
van een - in die tijd - door en door corrupte kerk, sloegen Luther en Calvijn
de Bijbel open. Dat had immense gevolgen. Waar religie en macht samen
gaan, is de persoonlijke vrijheid in het
geding. Dat maakt Hervormingsdag
voor ons zeer actueel.’ Ook voor cantor-organist van de Westerkerk Evan
Bogerd is Hervormingsdag een feest-

dag: ‘Heel de kerkmuziek hangt aan
die dag vast. Er is zoveel rijkdom voortgekomen uit de lutherse kerkmuzikale
traditie waar wij van mogen genieten,
met Bach voorop.’ Ook dirigent JanJoost van Elburg ziet het als zijn missie
om deze prachtige muziek uit te voeren in de Westerkerk: ‘Ik vind het belangrijk dat ook mensen die niet naar
het Concertgebouw gaan deze prachtige muziek kunnen horen op de plek
waarvoor ze is bedoeld: de kerk.’ Het
Ensemble ‘t Kabinet onder leiding van
Daniël Boothe zal de vocale solisten
en het Westerkerkkoor begeleiden. ‘De
professionele musici van ons ensemble
bespelen oude barokinstrumenten zoals in de tijd van Bach. Met als doel de
klankwereld van Bach zoveel mogelijk
terug te halen’, legt hij uit. ‘Het is een
voorrecht om deze prachtige muziek in
de Wester te mogen uitvoeren.’

foto: Peter Lowie

Van de redactie

V.l.n.r.: Daniel Boothe, JanJoost van Elburg, Herman Koetsveld, Cristina Pumplun, Evan Bogerd

De Protestantse Kerk Amsterdam en de
Westerkerk nodigen iedereen van harte
uit om aanwezig te zijn bij deze Cantatedienst. Na afloop is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten onder het genot
van een drankje. De toegang is gratis
en opgave vooraf is niet nodig. Zie het
agendakatern voor meer informatie.
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Nellie van Voornveld (46) groeide op in Zwanenburg onder
de rook van Amsterdam. Na een studie theologie in Utrecht
werd ze voorganger in de Elthetokerk en daarna in Capelle
aan den IJssel. Sinds januari is ze buurtdominee van de Regenbooggemeente in Amsterdam Nieuw-West.
‘Als Regenbooggemeente willen we graag bouwen aan een gemeenschap
van gelovige en niet-gelovige mensen. Hoe kunnen we mensen in en om De
Ark (Slotervaart) met elkaar verbinden? Dat ben ik aan het uitzoeken met
de gemeente. Er is al heel veel: de leefgemeenschap Slotervaart zorgt elke
week voor een buurmaaltijd, er is een spelinloop en er wordt met elkaar koffiegedronken. Daarbij is het mooi om elkaars talenten te ontdekken, zoals
koken of iemand kunnen helpen met praktische klussen.
Mijn rol is verdieping brengen en mensen op weg helpen als ze zoeken naar
geloof en zin. Avonden over opvoeden en buurtvieringen kunnen daarvoor
middelen zijn.
Met verschillende partners in de buurt en het diaconaal opbouwwerk organiseerden we op Burendag op zaterdag 25 september een dag met muziek,
een buurtquiz, kinderactiviteiten en lekkere hapjes. We zetten een praattafel neer en nodigden de buurtgenoten uit tot gesprek: ik stelde vragen en
had stellingen over geloof en de plek van de kerk in de buurt.
De Regenbooggemeente, merkte ik, wordt in de buurt gezien als een plek
waar je welkom bent, waar je je verhaal kunt doen, stil kunt worden en geloof opdoen, en waar je iets kunt geven, je talent inzetten: klusjes doen in
het gebouw, schoonmaken en koffiezetten.

foto: Maartje Geels

Ik geniet ervan om een dag in de kerk door te brengen en te zien wie er
allemaal binnenkomen en bezig zijn. Als mensen tot bloei komen in een
gemeenschap: daarin zie ik het Koninkrijk van God.’

HART & ZIEL

Baukje Burggraaff

COLUMN
Alhamdullilah

Margrietha Reinders
Buurtdominee in Betondorp
Reageren? Mail naar
redactie@protestantsamsterdam.nl

Colofon

‘Alhamdullilah’, riep de Nederlandse topsporter
Sifan Hassan uit toen ze als eerste finishte bij de
10 kilometer sprint tijdens de Olympische Spelen
in Tokyo. ‘God zij gedankt!’ De kleine tengere
vrouw met haar donkere bos haar stond met
haar gouden medaille op eenzame hoogte op
het erepodium, terwijl het Wilhelmus klonk.
Tijdens de slotceremonie droeg ze de Nederlandse vlag. Bij de huldiging in Den Haag ontving
zij namens de koning een bijzonder eervol lintje:
ze werd ridder in de orde van Oranje Nassau. Iedereen juichte haar toe, vol respect en trots. Wie
had ooit kunnen denken dat een vluchteling uit
een van de armste landen van de wereld ons land
zou vertegenwoordigen en vele topsporters in
de schaduw stellen? Een zwarte vrouw? De geest

van de Olympus, die grenzen doorbreekt, maakte
het mogelijk dat Sifan alle vooroordelen en
minachting tegenover vluchtelingen en ‘economische gelukszoekers’ uitdaagde en ons allemaal
beschaamde.
Haar verhaal is dat van velen. Op haar vijftiende
jaar kwam ze moederziel alleen vanuit Ethiopië
in Nederland aan, een kind nog. Ze kwam terecht
in de opvang voor minderjarige asielzoekers met
niet meer dan wat spulletjes in een plastic zak.
Via de atletiekvereniging ter plaatse werd het
schichtige, terughoudende meisje aangemoedigd om haar talent te ontwikkelen. Later koos
ze voor een opleiding in de zorg en sportte zich
naar de top, met behulp van allerlei mensen die
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haar hielpen en aanmoedigden. Het verkrijgen
van een verblijfsvergunning en de naturalisatie
tot Nederlander was een lange, moeizame weg.
Als mensen haar niet gezien en opgemerkt
hadden... Dan was ze ongetwijfeld een van de
honderdduizenden ongedocumenteerden in
Nederland geweest. Zonder inkomen en vaste
verblijfplaats. Ze zou over het hoofd zijn gezien,
overlevend van schoonmaakbaantje tot schoonmaakbaantje. Ze zou misschien koffie schenken
in een van onze kerken of de vloer dweilen in
onze keuken. Nu heeft ze ons openlijk een lesje
geleerd: ze werd het trotse gezicht van een
onzichtbare, weggekeken, vernederde groep.
Alhamdullilah.

