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Wat gaat hij doen? ‘In de eerste plaats 
wil ik vooral gewoon aanwezig zijn in 
de LHBTI+-gemeenschap, laten weten: 
ik ben er voor jullie. Daarnaast ben ik 
een bemiddelaar. Ik ken de kerk en 
de LHBTI+-gemeenschap goed en die 
twee hebben elkaar veel te bieden.’ 
Zoals? ‘De kerk heeft verhalen waarin 
LHBTI+’ers zich kunnen herkennen, 
van troost en hoop en misschien wel 
bevrijding. De LHBTI+-gemeenschap 
laat de kerk de diversiteit van Gods 
schepping zien, de vele manieren 
waarop we ons kunnen verbinden in 
seksualiteit en relaties. Die twee we-
relden wil ik de komende vier jaar dich-
ter bij elkaar brengen.’ 

Prayer for Pride
Een jaar geleden stond Wielie ook in 
Kerk in Mokum, samen met Berendien 
Bos. Toen had hij net een lintje opge-
speld gekregen door burgemeester 
Femke Halsema. Dat hij landelijk en 
internationaal al vele jaren aan de 
weg timmert voor de acceptatie van 
LHBTI+’ers in de kerk, was niet on-
opgemerkt gebleven. Maar dat werk 
deed en doet hij vooral als vrijwilliger 
en er moet natuurlijk ook brood op de 
plank komen. Hij was de afgelopen ja-
ren parttime predikant in Bussum en 
hulppredikant in de Oranjekerk. Dat 
laatste is hij nog steeds en kan hij prima 
combineren met zijn nieuwe parttime-
functie. Hij mag meteen flink aan de 
bak, want de Pride Week komt eraan. 
Van 30 juli tot 7 augustus barst het 
feest weer los, met als hoogtepunt de 
wereldberoemde Canal Parade. Wielie 
is coördinator van de Religious Pride 

Commisie, waarin ook de Evangelische 
Roze Vieringen, het Leger des Heils, de 
Lutherse Kerk en de Roze Synagoge 
participeren. In de Pride Walk op 30 juli 
loopt een veelkleurige groep religieu-
zen mee. Wielie hoopt dat ook flink wat 
voorgangers van de Protestantse Kerk 
Amsterdam en uit het land in hun toga 
of albe meelopen. Voorafgaand aan de 
Walk, die het karakter heeft van een de-
monstratie, is er een Prayer for Pride 
(een gebedsviering) in de Westerkerk. 
De Pride Week wordt traditioneel af-
gesloten met de Pride Kerkdienst in de 
Keizersgrachtkerk. 

Ook daar is Wielie al vele jaren de mo-
tor van. Wielie: ‘Als team van de Pride 
Kerkdienst nemen we altijd het thema 
van de Pride als uitgangspunt. We zijn 
tot nu toe moeiteloos in staat om vanuit 
onze eigen ervaring een Bijbelverhaal 
te vinden dat aansluit bij het thema.’ Bij 
het thema van dit jaar My Gender, My 
Pride is dat het verhaal van Jakob en 
Esau en het eerstgeboorterecht. Wie-
lie: ‘Dit verhaal zit boordevol verwijzing 
naar gender en dan vooral in veronder-
stelde rollen. Dat is iets waar bijna alle 
LHBTI+’ers zich in herkennen, dat je niet 
helemaal samenvalt met de rol of de ge-
dragingen die men je heeft toegedacht.’  

Samen de veel-
kleurigheid vieren

Lees verder op pagina 2

Sinds 1 juli heeft de Protestantse Kerk Amsterdam een LHBTI+-
predikant: Wielie Elhorst.  De komende vier jaar gaat hij zich rich-
ten op de grote LHBTI+-gemeenschap in Amsterdam. Dit is een 
primeur, toch is zijn naam al heel bekend in de LHBTI+-wereld in 
Amsterdam, in Nederland en internationaal. Hij doet al veel op dit 
gebied. Toch markeert de keuze wel iets, vindt Wielie. ‘Was het 
eerst impliciet, nu zegt de kerk expliciet: we willen zichtbaar aan-
wezig zijn in deze gemeenschap.’

Wielie Elhorst, predikant voor de LHBTI+-
gemeenschap

Onderschat 
Amsterdam 
internationaal 
niet
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Samen de veelkleurigheid vieren

Vervolg van pagina 1

Voorganger is Eleonora Hof, gemeen-
tepredikant in het Belgische Ieper, als 
eerste vrouwelijke predikant. Wielie: ‘In 
België hebben ze in sommige gemeen-
ten op het gebied van vrouweneman-
cipatie en aandacht voor de LHBTI+-
beweging nog een lange weg te gaan.’

Bevrijd uit het slavenhuis
Een regelmatig terugkerende vraag 
is of al die extra aandacht voor de 
LHBTI+-gemeenschap nog nodig is in 
een stad als Amsterdam. Ja zeker, is 
het besliste antwoord van Wielie. ‘Toen 
ik ontluikend homo was, heb ik mij ge-
identificeerd met het verhaal van de 
uittocht van Egypte. Ik ben niet gay 
ondanks de traditie, maar dankzij de 

traditie. Ik ben altijd in de traditie blij-
ven staan omdat ik in de kerk verhalen 
hoorde die mij hielpen. 

Ik werd bevrijd uit het slavenhuis dat 
heteronormativiteit voor mij was, 
maar ik heb nooit behoefte gehad om 
afstand te doen van de kerk. Integen-
deel, ik ken de kracht van de verhalen 

die er worden verteld! Ik wil de LHBTI+-
gemeenschap laten zien dat de kerk 
niet het alleenrecht heeft op die verha-
len, dat ze over iedereen gaan en dat 
LHBTI+’ers zich dus vrij mogen voelen 
de verhalen zelf te lezen, te delen en 
te interpreteren. Dat kan en mag in de 
kerk, want die ruimte daar is ook hun 
ruimte.’ De jaarlijkse Pride Kerkdienst 
heeft voor velen ook die functie. Wie-
lie: ‘Heel veel LHBTI+’ers die het voor 
het eerst meemaken, houden het niet 
droog. Het is een overweldigende erva-
ring om je eens niet anders te voelen 
maar in de meerderheid te zijn. Van 
zo’n viering gaat een helende en ge-
nezende kracht uit. Het zou mooi zijn 
als gewone vieringen ook die uitstra-

ling hebben. Dat we proberen iedere 
kerkdienst zo inclusief mogelijk te ma-
ken. Door op je woordkeuze te letten, 
de ervaringen van LHBTI+’ers hardop 
te laten meeklinken. Ik hoop dat er de 
komende vier jaar in onze kerken nog 
meer ruimte ontstaat voor die inclu-
siviteit.’ Waarbij hij wel heel duidelijk 
aangeeft dat hij zich niet gaat mengen 
in de aanpak van de kerkplekken op 
dit gebied. ‘Dat moeten ze natuurlijk 
helemaal zelf uitmaken. Ik ben daarin 
geen activist, daar ben ik niet voor 
aangenomen. Mijn primaire doel is een 
podium te creëren voor onderwerpen 
waar de LHBTI+-gemeenschap en de 
kerk elkaar kunnen vinden. De invul-
ling daarvan hangt af van wat er in de 

samenleving gebeurt: hoe kan ik bij ac-
tuele thema’s aanhaken en daarin mijn 
rol vervullen?’

Wielie heeft er zin in, te beginnen met 
de Pride Week. ‘Er valt nog steeds heel 
veel te bereiken, zeker ook op interna-
tionaal niveau. Onderschat de functie 
die Amsterdam internationaal heeft 
niet. Een paar jaar geleden hadden 
we LHBTI+’ers uit Oost-Europa te gast 
in de Pride Week. Die werden gek van 
vreugde dat zoiets hier kan. Maar laten 
we het ook vooral samen vieren, los van 
een ieders oriëntatie. We zijn niet één 
pot nat! De veelkleurigheid van Gods 
schepping ontvouwt zich nog steeds, 
tot op de dag van vandaag.’

Van christelijke leefgemeenschap naar Frankrijk

Peter en Kristel vertrekken  

Janneke Donkerlo                                         

Na zes jaar verruilen Peter Faber (39) en 
Kristel van der Horst (36) per 1 augus-
tus de christelijke leefgemeenschap in 
Slotervaart voor het Franse platteland. 
Met hun dochtertje Sara (2) gaan ze een 
nieuw avontuur tegemoet.     

Kristel en Peter kenden elkaar nog van de studen-
tenvereniging. Peter werkte voor zijn studie een 
tijdje bij een interreligieuze organisatie in Indone-
sië, waar hij onder de indruk raakte van het sociale 
leven. Toen hij terugkwam in 2011 wilde hij kijken 
of hij in Nederland wat met die ervaring kon doen. 
Hij werd opbouwwerker bij de Muiderkerk en bij de 
Elthetokerk in Oost waar al een leefgemeenschap 
bestond. Daar hoorde hij dat de Ark van de regen-
booggemeente in Sloterdijk overwoog om ook een 
dergelijke gemeenschap te beginnen. 

De vonk sloeg over
Kristel was toen al verbonden aan de Ark. Toen 
de twee elkaar daar tegenkwamen, sloeg de vonk 
over. Gezamenlijk besloten ze de kar te trekken 
van de nieuw op te richten groep. Kristel: ‘Vanuit 
het geloof wilden we een beroep doen op onze 
verbeelding, buiten de gebaande paden gaan. 
We wilden niet in onze eigen bubbel blijven, maar 
ontdekken wat mensen in de buurt om ons heen 
bezig hield en nodig hadden.’ Na afstemming met 
de Regenbooggemeente en de Protestantse Kerk 
Amsterdam kon het stel vanaf 2012 gaan werven. 
Peter: ‘Het criterium was dat bewoners zich niet 
alleen aan de leefgemeenschap zouden verbinden, 
maar nadrukkelijk ook aan de buurt.’
Het zou nog tot 2016 duren voordat de negen be-
oogde appartementen klaar waren. In de tussen-
tijd ging Kristel - die ook theologie had gestudeerd 
- naar de kunstacademie en begon een kinderate-
lier in de wijk. Peter werd diaken en opbouwwerker 
bij de Ark. 

Taartenbakwedstrijd
Kristel: ‘Een ander initiatief was een vegetarische 
buurtmaaltijd op woensdagavond. Al snel deden 
buurtbewoners en gemeenteleden mee met ko-
ken, klaarzetten en opruimen. Toen in de Ark meer 
andere groepen buurtbewoners aanhaakten met 
activiteiten - zoals de ontbijtgroep voor Marok-

kaans-Nederlandse moeders en taalles voor Eri-
treeërs - gingen ook zij af en toe meekoken. 

Tijdens events - zoals de buurtmoestuin, de spelin-
loop en het jaarlijkse bevrijdingsfestival - ontmoet-
te de groep telkens nieuwe buurtbewoners. Kris-
tel: ‘Zo kregen we contact met een Irakese vrouw 
tijdens een taartenbakwedstrijd. We hielpen haar 

met een paar dingen en sindsdien kookt ze regel-
matig op de woensdagavond. Op een dag wilde ze 
graag haar overleden man herdenken. In Irak doen 
mensen dat met een grote groep naasten, maar nu 
beschouwde ze de buurt als haar familie. Toen zij 
tijdens de maaltijd over haar man vertelde, stond 
een Surinaamse vrouw op en ging spontaan een 
dodenlied zingen.’ 

Hobbels en kleine irritaties waren er natuurlijk 
ook. Peter: ‘Rosaliene Israël heeft ons geholpen 
om elkaar feedback te geven. Dat was heel leer-
zaam. Maar de grootste hobbel was wel corona. 
Opeens zagen we elkaar nog maar heel weinig 
en de activiteiten hielden op. Met het wegvallen 
van de coronamaatregelen konden we eindelijk 
weer eens een weekend weg met de hele leefge-
meenschap. Ook nu organiseert telkens iemand 

wekelijks een activiteit waarbij de groep welkom 
is. Gewoon om samen te ontspannen en het goed 
te hebben.’

Verlangen naar natuur en stilte
Nu gaat het stel dus voor 1 tot 2 jaar in Bretagne in 
het tweede huis van Kristels ouders wonen. Kris-
tel: ‘De kruisbestuiving in de groep en tussen de 
groep en de buurt, zullen we zeker missen. Maar 
Peter wil gaan schrijven en meer tijd maken voor 
(theologische) reflectie. Ik wil graag meer ruimte 
om mijn beeldende werk te maken. Ook gaan we 
schildervakanties en creatieve retraites organise-
ren. Peter: ‘We verlangen naar de natuur en naar 
de stilte en we zijn benieuwd wat dat gaat doen 
met ons geloofsleven.’ 

creatieve-retraite.nl

We zijn niet één 
pot nat!

We wilden niet 
in onze eigen bubbel 
blijven

Peter Faber en Kristel van der Horst met hun dochtertje Sara.
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My gender, my pride

Wilfred Scholten en Mirjam Nieboer                           

 
 
My gender, my pride is het thema van 
de Pride Week die van 30 juli tot 7 au-
gustus gevierd wordt op tal van locaties 
in Amsterdam. De Protestantse Kerk 

Protestantse Kerk Amsterdam doet mee aan Pride-week

Amsterdam doet mee met onder meer  
een gebedsviering, voorafgaand aan 
de Pride Walk en een Pride Kerkdienst 
(zie agendakatern). In de social media 
campagne samen met Holy Hub vertel-
len LHBTI+’ers van binnen en buiten de 
kerk hun verhaal. Kijk op 
protestantsamsterdam.nl en holyhub.nl 

De 21-jarige transgender Daniël* studeert jour-
nalistiek en is actief betrokken bij de Regen-
booggemeente, in het team dat samen met de 
dominees Martijn en Nellie talkshows organi-
seert. Daniël bevindt zich in een transitietraject 
en dat is pittig. In de Regenbooggemeente voelt 
hij zich volkomen op zijn gemak, maar dat geldt 
niet voor alle kerken waar hij komt. ‘Als de ker-
ken er niet open over zijn, weet je niet hoe ze 
over je denken. Dat voelt erg ongemakkelijk 
kan ik je vertellen.’

Daniël is gedoopt in en opgegroeid met de Re-
genbooggemeente (voorheen de Ark-gemeente) 
waar zijn moeder lid van is. ‘Ik ben niet zo ge-
lovig, maar het voelt echt als mijn kerk. Wat ik 
mooi vind, is dat het zo’n vrije kerk is, accepte-
rend en liefdevol. De naam zegt het natuurlijk 
ook al.’ Het besef dat hij transgender is, kwam 
onverwacht, ook voor hem zelf. Hij was van 
jongs af aan met jongensactiviteiten bezig, ging 
met zijn vader naar wedstrijden van Ajax. Toen 
hij 17 was, werd hij regelmatig aangesproken 
met ‘mevrouw’. Dat was een keerpunt. ‘Ik kreeg 
steeds meer het idee: dat ben ik niet, dit klopt 
niet!’ In gesprekken met een psycholoog werd 
het duidelijk: ik zit in een verkeerd lichaam en 

daar moet ik iets mee. ‘Het besef was als een 
explosie! Ik was opgelucht, maar vond ook dat ik 
het meteen aan iedereen moest vertellen en een 
operatie moest aanvragen. Maar zo ging het na-
tuurlijk niet.’ Intussen is hij gelukkig in rustiger 
vaarwater gekomen. De mensen die het dichtst-
bij staan accepteren het en steunen het proces. 
Met andere familie was het contact een tijd ver-
broken maar is de band weer aan het herstellen. 

In de Regenbooggemeente is goed op de trans-
formatie gereageerd, maar de kerk in het alge-
meen blijft Daniël lastig vinden. ‘Ik vind dat de 
kerk zich er onvoldoende over uitspreekt. Veel 
kerken gedogen het, maar dat is niet genoeg. Er 
zijn nog steeds heel veel LHBTI+’ers in de kerk 
die niet uit de kast durven komen. Daar ligt echt 
nog wel een taak!’ Dat hij er een groot voorstan-
der van is dat de kerk meedoet met de Pride 
Walk, behoeft geen uitleg. Hij overweegt om 
mee te lopen. Hoe zou God nu naar hem kijken? 
‘Als er een God is, houdt Hij van alle mensen die 
het goede doen. Dan maakt het niet uit of je 
LHBTI+ bent en of je gelooft of niet.’

*Daniël is een gefingeerde naam. Zijn echte 
naam is bekend bij de redactie.

Henno van Eijk werkt bij de gemeente Leiden als teamleider voor 
het maatschappelijk vastgoed. Hij is lid van de Jeruzalemkerk. 
De aandacht voor je geaardheid is eigenlijk vreemd, vindt hij. ‘Je 
vraagt het ook niet aan hetero’s. Belangrijk is dat je mensen ac-
cepteert zoals ze zijn.’ Toch is het goed het erover te hebben, 
zeker ook in de kerk. ‘Een coming out is voor veel mensen een 
heel proces. Dan is het fijn als er voorbeelden zijn in je omgeving 
en het thema bespreekbaar is.’

Zijn eigen coming out heeft hij lang voor zich uitgeschoven. ‘Op 
een gegeven moest ik wel erkennen, eerst voor mezelf, dat ik 
homo ben. Dat was een grote stap, heel emotioneel.’ Gelukkig on-
dervond hij in de Jeruzalemkerk erkenning en steun. De kerk is 
een plek om God te ontmoeten. Juist in zo’n moeilijke periode 
is het bemoedigend dat God er is om steun en kracht te geven 
en dat de kerk hiervoor een middel mag zijn. In de Jeruzalem-
kerk is er regelmatig aandacht voor, zoals vorig jaar twee keer in 

Tafeltijd (gespreksgroep met maaltijd). ‘Daar is wel behoefte aan. 
Belangrijk is dat we als kerk uitstralen dat we een open plek zijn 
voor alle mensen. Dat je er jezelf kunt zijn, hoe je ook bent.’ Over 
het aanstellen van een LHBTI+-predikant is Henno aarzelend. ‘Je 
zou zeggen dat er in de protestantse kerken van Amsterdam vol-
doende ruimte is om homo te zijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat 
er homo’s uit het hele land naar Amsterdam trekken. Een deel van 
hen zal bij een kerk horen, maar misschien zoeken ze hier niet zo 
snel een standaard kerk op. Voor die groep kan zo’n predikant wel 
een bemiddelende rol hebben.’ 

Hij vindt het mooi dat de Protestantse Kerk Amsterdam voor-
afgaand aan de Pride Walk een gebedsbijeenkomst in de Wes-
terkerk organiseert. Die rol van de kerk vindt hij heel belangrijk. 
‘God is de basis van mijn leven. Juist in de tijd van mijn coming 
out heb ik van Hem extra steun ervaren. Dat gun ik anderen die 
hetzelfde meemaken ook.’

Theologiestudent Geke van Vliet (28) aarzelde 
even voordat ze meedeed aan dit interview. Ze 
is eigenlijk niet zo bezig met het feit dat ze queer 
is. Natuurlijk komen thema’s als gender en femi-
nisme in haar studie wel regelmatig langs. Deze 
zomer rondt ze haar predikantsmaster af aan 
het Doopsgezind Seminarie/VU, daarna gaat ze 
promoveren. Behalve nog net student is ze ook 
nog net student-trainee in de Oudekerkgemeen-
te. Na de zomer wordt alles anders. 

In tegenstelling tot veel LHBTI+’ers kan Geke 
niet één moment aanwijzen waarop ze ontdekte 
dat ze queer is. Geke trekt lachend haar schou-
ders op: ‘Ik ben nooit echt uit de kast gekomen. 
Dit komt denk ik omdat ik heel zeker wist dat 
mijn omgeving goed reageert. Daardoor heb ik 
ook niet echt de ruimte gevoeld om ermee te 
worstelen, al is het soms wel een worsteling. Ik 
heb altijd gedacht: ze zien wel met wie ik thuis-
kom. Maar dat moment is nog niet gekomen.’ 
Waarmee ze wil zeggen: ook al is het voor de 
kerk geen thema, heb het er wel over, geef ook 
ruimte aan die persoonlijke worsteling. 

Buiten haar vertrouwde kring stuit ze weleens 
op weerstand. ‘Van een paar rooms-katholieke 
vrienden wist ik niet hoe ze erover denken. Te-
gen hen heb ik het wel expliciet gezegd. Ze we-

zen me niet af, maar sommigen hadden er wel 
moeite mee. Een vriendin zei: als je trouwt met 
een vrouw, weet ik niet of ik op je huwelijk kom. 
Dat is eerlijk, maar ook pijnlijk.’ Het anti-LHBTI+ 
imago dat aan kerken kleeft - vaak volledig ten 
onrechte - kan ook heel lastig zijn. Geke: ‘Dat 
merkte ik toen ik afgelopen zomer meedeed aan 
een kamp. Ik voelde me er echt op mijn plek, er 
was een grote diversiteit aan mensen. Maar toen 
ik liet vallen dat ik de opleiding tot dominee doe, 
veranderde het hele beeld dat sommigen van mij 
hadden. 
Die dachten dat ik heel conservatief zou zijn, 
terwijl ze de hele week al met me waren opge-
trokken! Ik heb het gelukkig kunnen rechtzetten, 
maar ik verbaas me er over dat je zo’n stempel 
opgedrukt krijgt.’ 

Ze vindt het een goede zaak dat de Protestantse 
Kerk Amsterdam actief meedoet aan de Pride 
Week en een LHBTI+-predikant heeft aange-
steld. ‘Hij kan als geen ander dat negatieve beeld 
doorbreken en ervoor zorgen dat de LHBTI+-ge-
meenschap zich gezien voelt. Het zou mooi zijn 
als de ruimte voor LHBTI+’ers ook in de kerk 
vanzelfsprekend was. Maar zover zijn we nog 
niet. Tot die tijd moeten we steeds weer laten 
merken: we zijn er voor jullie, we strijden ook 
mee voor jullie plek in de samenleving.’

Geke van Vliet 
‘Bied als kerk ook ruimte voor de worsteling’  

Daniël
‘Er zijn nog veel LHBTI+’ers die niet uit de kast durven komen!’

Henno van Eijk
‘God is mijn basis. Dat gun ik iedereen’
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Samen jong in de kerk van morgen

Vincenza La Porta                                
 
 
Een aantal jaren geleden was er een 
groot Amerikaans onderzoek naar ker-
ken van alle grote denominaties en ver-
schil in groottes, die een bovengemid-
deld aantal jongeren tussen de 15 en 29 
jaar aantrekken. De kernvraag: Wat is 
het geheim van die kerken? Dit onder-
zoeksrapport Growing Young werd de 
aanleiding voor het uitbrengen van het 
boek Samen Jong in Nederland. Een her-
taling die rekening houdt met de Neder-
landse praktijk van kerk-zijn.  

Afgelopen juni werd dit boek gepresenteerd tij-
dens een inspiratie-event in de Hermitage, waar-
bij ruim 130 mensen aanwezig waren.  Het eerste 
exemplaar werd overhandigd aan de jonge theo-
loog des vaderlands Tabitha van Krimpen: Samen 
Jong is een essentieel boek voor iedereen die wil 
bijdragen aan de kerk van morgen. Jong en oud 
kan leren van de kernwaarden die zich in theorie 
en praktijk bewezen hebben.’

Deze zes kernwaarden van een kerk met de vol-
gende generaties gaan dus niet alleen over het 
jeugdwerk van de kerk. Zij hebben betrekking op 
de hele gemeenschap. Het boek is dan ook geen 
jeugdwerk-boek, het gaat de hele geloofsgemeen-
schap aan. Dit boek richt zich op de waarden van 
kerk-zijn en niet op dat wat we doen als geloofs-
gemeenschap. Het overstijgt denominaties en 
contexten en gaat over de opbouw van de geloofs-
gemeenschap. Het is daarmee een boek voor ie-
dereen die met hart en ziel betrokken is bij/op de 
kerk van nu en de toekomst: predikanten, kerkelijk 
(jeugd)werkers, kerkenraden, ouders en natuurlijk 
gemeenteleden van alle generaties.

Protestants jeugdwerker Jan-Peter Molenaar: ‘Ik 
zie dat ouders zich best goed kunnen inleven in 
jonge mensen, omdat ze er dichterbij staan. Voor 
de generaties erboven is het veel ingewikkelder. 
Zij zeggen bijvoorbeeld: Waarom kunnen jonge-
ren het niet doen zoals wij dat deden? Waarom 
binden ze zich niet? Waarom stappen ze zo-
maar over naar een andere kerk als iets hen niet 
boeit? Jongeren snappen ouderen ook vaak niet: 
ze zeuren over de kerk, maar gaan niet ergens 
anders heen. Dat vraagt uitleg aan de oudere ge-
neratie hoe de jongere generatie denkt en doet 
en andersom. Een twintiger en zestiger in onze 
gemeente zijn samen een muziekkring gestart, 
die elke maand samenkomt. Iedereen stuurt zijn 
of haar favoriete lied in, van Elvis tot Taizé. Dan 
wordt erover gesproken: waarom spreekt jou dit 
aan? Daardoor leer je elkaar echt beter kennen. 

Er is ook een groep rondom het thema Groen Ge-
loven. Op interessegebied verbinden generaties 
zich dus wel.’

Samen Jong is geen oproep aan de kerk om te 
verjongen, maar wel op het kerk-zijn met alle ge-
neraties. Daarbij willen we met Samen Jong luiste-
ren naar de stem van jongeren als richtingwijzers. 
PKN-jeugdwerker Lisette Brandsma: ‘Als je priori-
teit geeft aan jonge generaties hoef je niet bang 
te zijn dat je als oudere generatie iets kwijtraakt. 
Je krijgt juist de kerk van vroeger terug, zeg ik 
regelmatig. De kerk waarin alle generaties samen 
kwamen.’ 

In elk hoofdstuk vind je een Bijbelse reflectie op 
een van de kernwaarden. Dit materiaal kan ge-
bruikt worden voor bezinning bij de bespreking 

van de waarden. Ook vind je een beschrijving van 
elke kernwaarde. Hierin staan de lessen uit Gro-
wing Young aangevuld met andere (Nederlandse) 
onderzoeken en praktijkverhalen. Ook tref je ver-
halen uit de Nederlandse praktijk aan die laten 
zien hoe de kernwaarden in Nederlandse kerken 
werken. Deze verhalen zijn verzameld in de tijd dat 
kerken te maken hadden met beperkingen door 
coronamaatregelen. Dat kleurt enkele verhalen, 
maar maakt ze niet minder waardevol. Tot slot be-
vat het boek ideeën voor bespreking en uitvoering 
in de praktijk van de eigen geloofsgemeenschap. 
Die praktijk verschilt natuurlijk per lokale situatie. 
Vandaar dat het laatste hoofdstuk gaat over de 
vertaling van Samen Jong naar de eigen context.
Vincenza La Porta, directeur van het kerkelijk bu-
reau van de Protestantse Kerk Amsterdam is een 
van de auteurs van het boek.

Niet het zoveelste jeugdwerk-boek

Jongeren als richtingwijzers

Robert Jan Nijland                                    

‘Kerk, ik vind je mooi! Jij bent als een 
warm thuis. 
Waar álle generaties het geloof en 
het leven ontdekken, onderzoeken en 
beoefenen.  
Je ademt de boodschap van Jezus 
en creëert ruimte voor de volgende 
generaties. 
Want jij, jij bent vol van die liefde. 
Voor wijk en wereld, voor jong en 
oud. Kerk ik vind je mooi!’ 
 
Als kerk zijn we zichtbaar en aanwe-
zig in de stad. We geven geloof han-
den en voeten door te bidden, vieren, 
getuigen en helpen waar dat kan. 
Het kan lijken alsof de waarde van de 
kerk door vele jongeren niet gezien 
en herkend wordt. In de praktijk zien 
we dat zij de kerk verlaten en vaak  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

niet terugkomen. In Nederland en het  
buitenland zijn vele onderzoeken ge-
daan naar mogelijke oorzaken hiervan. 
Er zijn verschillende redenen te noe-
men, maar het blijkt ook dat er posi-
tieve verhalen te vertellen zijn over 
kerkgemeenschappen die bloeien, 
waar jongeren zich thuis voelen. 
Enkele auteurs, onder wie Vincenza 
La Porta - directeur van het Kerkelijk 
Bureau van de Protestantse Kerk Am-
sterdam – schreven hierover het boek 
Samen Jong, kernwaarden van een 
kerk met de volgende generaties. Zij 
beschrijven in een aantal kernwaarden 
hoe je kerk kunt zijn met álle gene-
raties. Die kernwaarden werden on-
derscheiden als doorslaggevend voor 
bloeiende gemeenschappen waar jon-
geren zich thuis voelen. Niet met het 
doel het aantal jongeren te vergroten. 
Maar dat de kerkgemeente meer in het 
verhaal gaat stappen van God en de 

wereld en dat verhaal vertegenwoor-
digt in wijk, stad en wereld. Daarbij 
luisteren de schrijvers naar de stem 
van jongeren als richtingwijzers.  
Kerk zijn met de volgende generatie 
vergt tijd, energie en inzet voor de 
lange termijn. Er zijn geen snelle oplos-
singen voor het aantrekken van jonge 
mensen. Het is een proces van voort-
durend in beweging zijn en blijven. Toch 
geven de kernwaarden en verhalen 
hoop en zicht op nieuwe kansen. Sa-
men kunnen we die kant opgroeien. Zo-
dat mensen vanuit álle generaties mee 
kunnen zeggen: ‘kerk wat ben je mooi!’. 

Neem voor meer informatie over Samen 
Jong contact op met de jeugdwerkadvi-
seurs van de Protestantse Kerk Amster-
dam via jeugd@protestantsamsterdam.nl

Robert Jan Nijland is projectleider Jeugd 
van de Protestantse Kerk Amsterdam.

1. Prioriteit geven aan jonge generaties.
2. Jezus’ boodschap serieus nemen.
3. Hart voor jongeren hebben.
4. Verantwoordelijkheid geven.
5. Een warme gemeenschap vormen.
6. Beste buren zijn.

De zes kernwaardes van 

Samen Jong

Samen Jong, kernwaarden van een kerk met 
de volgende generaties
Door Sabine van der Heijden, Vincenza La 
Porta, Jan Wolsheimer. Eindredactie Martine 
Versteeg. Te koop als e-book en boek, 
kokboekencentrum.nl 
Zie ook samenjong.nu met gratis online trai-
ningen, podcasts en meer.

Praktische informatie

Interesses verbinden 
generaties

De auteurs van het boek Samen Jong v.l.n.r. Vincenza La Porta, 

Jan Wolsheimer en Sabine van der Heijden en eindredacteur Martine Versteeg. 
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Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra

Onlangs werd de eerste foto gepresenteerd van 
een zwart gat in onze Melkweg. Een zwart gat 
is een gebied in de ruimte waar een enorme 
massa in een oneindig klein punt samengeperst 
wordt. De zwaartekracht is er zo sterk dat zelfs 
licht niet kan ontsnappen. Een gitzwart gat dus.

Mogelijk denkt u nu dat ik bijklus in de natuur-
kunde en bent u onder de indruk. Dat is dan ten 
onrechte, want het gaat mijn pet ver te boven. 
Toch sloeg ik wel aan op het bericht. Ik herken 
namelijk iets van onze samenleving, waarin ook 
steeds meer zwarte gaten lijken te ontstaan.
Ik doel op wat genoemd wordt: cancel-cultuur. 
Daarin worden mensen genadeloos afgerekend 
op hun misstappen. Een voorbeeld is Johan 
Derksen en zijn onthullingen bij Vandaag Inside. 
Ik hoef niet in details te treden, u weet waar het 
om gaat. De gevolgen waren enorm. Adverteer-

ders stapten op, het programma moest stoppen 
(dat het zou terugkeren was voorspelbaar). De 
theatershow van Derksen was en is nergens 
meer welkom en voor zijn vele muziekpro-
gramma’s op de radio hoeft hij ook niet meer te 
komen.
Hij is niet de enige. Ali B. en Marco Borsato 
zitten al geruime tijd thuis. Glennis Grace ook. 
Lil Kleine is van Spotify gehaald. Allemaal 
beschuldigd, veroordeeld door de media en 
afgefakkeld. Zonder dat er sprake is van een 
rechtsgang, verdwenen zij in een zwart gat. 
Gecanceld.
Begrijp mij goed: het woord wansmaak is niet 
eens voldoende om te beschrijven wat Derksen 
vertelde en hoe er daarna om gelachen werd. 
Als de beschuldigingen tegen degenen die 
hierboven genoemd zijn waar zijn, is dat niet 
minder dan een ramp voor de slachtoffers.

Dus zeker: woorden moeten soms weersproken 
worden. Geen twijfel: daden die strafbaar zijn, 
moeten worden bestraft. Maar daarover gaat 
de rechter. Verder is ook een dader een mens. 
Dat is een principe van een rechtsstaat. Daarom 
maken we onderscheid tussen daad en dader. 
Boycotten, compleet uitsluiten, mensen volledig 
cancelen hoort daar niet bij.
Het onderscheid tussen mens en misstap 
leren wij uit de Bijbel. Talrijke malen zien we 
hoe de daad veroordeeld wordt, maar een 
mens weer overeind geholpen. Een ont-
roerend voorbeeld is de vrouw beticht van 
overspel. Als alle omstanders zijn weggegaan 
- met kluiten boter op het hoofd - zegt Jezus 
haar: ‘Ook ik veroordeel je niet. Ga verder met 
leven, maar zondig niet meer.’

Dat is geen zwart gat. Dat is licht aan de einder.

Zwart gat

Ds. Peter Verhoeff
Classispredikant Noord-Holland 

Reageren? Mail naar 
redactie@protestantsamsterdam.nl

COLUMN

Iedereen moet zich vrij voelen om zichzelf te 
kunnen zijn. Te houden van wie je wilt. Maar dat 
is nog steeds lang niet overal zo, ook binnen de 
christelijke gemeenschap. Juist daarom willen 
we als Protestantse Kerk Amsterdam en Holy 
Hub, platform voor zingeving en spiritualiteit, 
onze stem laten horen. Omdat we willen dat  
iedereen zich vrij voelt. 
Daarom is erop zaterdag 30 juli onder leiding 
van LHBTI+-predikant Wielie Elhorst  vroeg in de 
morgen een Pride Pelgrimage waaraan gelovigen 
uit allerlei kerken in Amsterdam deelnemen. De 
tocht eindigt om 11.00 uur in de Westerkerk met 
Prayer for Pride, een moment van gebed voor de 
Pride Walk, begeleid door predikant-scriba van de 
Protestantse Kerk Amsterdam Rosaliene Israël en 
LHBTI+-predikant Wielie Elhorst. Van daar lopen 

de deelnemers naar de Dam, het startpunt van de 
Pride Walk. Loop je mee? Meld je vooraf aan via: 
communicatie@protestantsamsterdam.nl. 

Pride Walk 
De Pride Walk is de jaarlijkse demonstratie voor 
gelijke rechten voor de wereldwijde regenboog 
community. Dit jaar vindt de Pride Walk plaats op 
30 juli, van 12.00 tot 13.00 uur. De looproute vind 
je op pride.amsterdam. Na de wandeling ben je ook 
van harte uitgenodigd voor een drankje bij Pride 
Park in het Vondelpark.  
Meer informatie over de Pride Pelgrimage en andere 
activiteiten van de Protestantse Kerk Amsterdam 
tijdens de Pride Week op protestantsamsterdam.nl/ 
pride en houd de sociale media van de Protestant-
se Kerk Amsterdam in de gaten.

Pride Kerkdienst My gender, my pride
Isaäk, Rebekka, Esau en Jakob, deze Bijbelse per-
sonen zijn respectievelijk vader, moeder en twee-
lingbroers. Een door God geroepen familie midden 
in het hun vreemde Kanaän. Goede tijden, slechte 
tijden is er niets bij: wat een dysfunctioneel gezin. 
In de Pride Kerkdienst van dit jaar wordt er inge-
gaan op het gladde huidje van Jakob en de man-
telharenhuid van zijn muscle broer Esau. Oh, my 
gender… Voorganger in deze dienst is ds. Eleonora 
Hof, werkzaam voor de Verenigde Protestantse 
Kerk van België. Het Pride Kerkdienst Team en de 
Keizersgrachtkerkgemeente geven ondersteuning 
onder leiding van LHBTI+-predikant Wielie Elhorst.
Zondag 7 augustus, Keizersgrachtkerk, Keizers-
gracht 566, 12.00 uur, protestantsamsterdam.nl/
pride 

Pride: Prayer, Walk en Kerkdienst

Na een afwezigheid van twee jaar keert de 
Preek van de Leek terug, deze keer in de 
nazomer. Op de zondagen 18 en 25 septem-
ber en 2 en 9 oktober betreden vier leken 
de kansel van de Doopsgezinde Singelkerk 
voor hun lekenpreek. Tv-maker Tim Hofman, 
schrijfster Natascha van Weezel, CDA-minis-
ter van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra 
en kunstenares Ans Markus hebben al toege-
zegd. In een volgend nummer meer informa-
tie, maar reserveer vast deze data! 
Voor deze bijzondere vieringen worden 
personen gevraagd die in de samenleving van 
zich laten horen: van theater tot politiek, van 
dichtkunst tot muziek. Of de lekenprekers 
nou gelovig zijn of niet, gepreekt hebben ze 
nog nooit. Ze leiden een eredienst met alle 
liturgische handelingen, die daarbij horen. 
De Preek van de Leek is een gezamenlijk ini-
tiatief van de doopsgezinde en protestantse 
kerk in Amsterdam. 
Zondag 18 en 25 september, 2 en 9 okto-
ber, Doopsgezinde Singelkerk, Herengracht 
431, 17.00 uur, preekvandeleek020.nl

Preek van de 
Leek keert terug
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Westerkerk Centrum
Cristina Pumplun missionair vicaris Westerkerk
westerkerk.nl

De zomer is in het land en na twee jaar corona-stilte is het druk in en om de 
Westerkerk. Niet alleen zijn de toeristen weer helemaal terug: zomertijd is ook 
orgeltijd. Er wordt, na afronding van de restauratie, weer volop gemusiceerd 
op beide orgels. U kunt erbij zijn tijdens tal van concerten, gegeven door jonge, 
talentvolle organisten. Wekelijks is er op woensdagmiddag om 13.00 uur een 
lunchpauzeconcert, Geen dag is er zonder Bach in de eerste week van augus-
tus. De jongste muziektalenten treden met de meest uiteenlopende instrumenten op met organist Evan 
Bogerd tijdens het Grachtenfestival (15-18 augustus). Kom luisteren! Actuele info is er op westerkerk.nl.

Noorderkerk Centrum
Johan Visser predikant Noorderkerk
noorderkerk.nl

De Noorderkapel - de stille plek aan de Noordermarkt waar op een aantal 
ochtenden in de week iedereen kan binnenlopen om even stil te zijn, te bid-
den of een kaarsje aan te steken - heeft een renovatie ondergaan. De kapel 
is vooral lichter en leger geworden: een ruimte waar je niet alleen even de 
rust kunt vinden, maar ook in het licht van God kunt komen. 
De afgelopen vier jaar heeft de kapel allerlei mensen ontvangen: buurtbe-
woners, toeristen, toevallige voorbijgangers en mensen die bewust deze plek opzoeken. Met enige re-
gelmaat komt het tot een ontmoeting en een gesprek met een van de mensen die kapeldienst heeft. Het 
is een vorm van kerkelijke aanwezigheid die even stil en klein is als de Noorderkapel zelf, maar daarin 
licht iets op van Gods stille en geduldige werk in de stad en in levens van mensen.

Keizersgrachtkerk Centrum
Annelies Jans predikant Keizersgrachtkerk
keizersgrachtkerk.nl

‘Ware liefde vind je niet op een tropisch eiland in een bubbelbad. Daar wordt 
je huid rimpelig van en je hersenen tot moes’, zegt mijn lievelingspsychiater 
Dirk de Wachter. Maar waar dan wel? ‘De kunst van het leven is om in de 
doodgewone dingen de grootste schoonheid te zien.’ Zonlicht op je huid. 
Een verfrissende regenbui. Een kind dat naar je lacht. God openbaart zich 
als mens naast ons, als brood en wijn, als levend water, als zuchtje wind. Al-
ledaagser kan niet. Laat je niet gek maken door de druk van (vakantie)geluk. Kom gewoon lekker naar 
de Keizersgrachtkerk: zomerdiensten rond Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder, de zeven 
geboden van Ramses Shaffy. Welkom!

Oudekerkgemeente Centrum
Peter Lowie diaken Oudekerkgemeente
oudekerk.amsterdam

De kerkenraad van de Oudekergemeente heeft besloten om af en toe men-
sen, die over een andere dan theologische achtergrond beschikken, op de 
plek van de preek ‘het woord’ te laten voeren. Mensen die uitblinken in hun 
vak, zoals schrijvers, politici, kunstenaars en geleerden. De liturgie blijft vol-
komen ongewijzigd en de gastpreker moet zich houden aan het leesroos-
ter. De eerste keer dat dit plaatsvond, was op zondag 22 mei, met jour-
nalist en schrijver Joris Luyendijk. Een groot succes, zowel voor gemeente- als niet-gemeenteleden.  
Wij verheugen ons op de volgende deelnemer: politica Sylvana Simons op zondag 9 oktober.

Pioniersplek Gist Amsterdam
Maarten Vogelaar pionier Gist Amsterdam
gist.amsterdam

Sinds begin dit jaar zijn wij een nieuwe pioniersplek binnen de Protestantse 
Kerk Amsterdam. Dus we stellen ons graag even voor als kersverse pleister-
plaats. In de keldergewelven van de Protestantse Diaconie Amsterdam in de 
Corvershof hebben we een kleine bierbrouwerij, zuurdesembakkerij, kapel, 
bibliotheek en koffiebar/restaurant gerealiseerd waar vrijwilligers met ver-
schillende achtergronden en leeftijden betrokken zijn. 
Met deze ruimte voor christelijke spiritualiteit hopen we bij te dragen aan (vernieuwende) ervaringen 
met Gods liefdevolle aanwezigheid in lijf en leven. In de zomerperiode zijn we bewust gesloten om het 
gedane werk te laten rusten, zodat de Gist zijn werk kan doen. Begin september luiden we het nieuwe 
seizoen in met een groot Gist-feest.

Pioniersplek De Kwekerij
Guy Wijnen pionier De Kwekerij
kwekerijamsterdam.nl

Er is behoefte aan plekken van bezinning. Waar je in alle rust kunt uitvo-
gelen wie je bent en hoe je in het leven wilt staan. De Kwekerij biedt jong-
volwassenen een plek om tot bloei te komen. Waar twintigers en dertigers 

samenkomen voor onze ‘bloeiklassen’, workshops over onder meer de liefde, kwetsbaarheid, eenzaam-
heid, omgaan met tegenslag en ontdekken wat je wilt. Tijdens zo’n bloeiklas gaan we voorbij aan de 
waan van de dag en bieden we een welkome pleisterplaats in het soms onzekere en snel veranderende 
leven. Dat doen we in de kas van de Protestantse Diaconie Amsterdam in de Corvershof, een mooiere 
plek bestaat niet! 

Pioniersplek 
we•Worship
René Visser initiatiefnemer we•Worship
weworship.nl

‘Zullen wij ook voor jou bidden?’ Ik stond versteld van deze vraag van een 
groepje tieners die bij het gebedsteam van we•Worship kwamen. Op hun 
leeftijd vond ik het ontvangen van gebed al spannend genoeg, laat staan 
zelf bidden. Maar steeds vaker zien we jongeren de leiding nemen in de aan-
bidding, de organisatie en onderling gebed. Het geeft hoop en moed om te zien dat er een volgende 
generatie opstaat en het geloof op hun manier uitdraagt. Als we•Worship kijken we ernaar uit om deze 
jongeren ruimte te geven, te trainen en samen God te aanbidden.

Wijkgemeente Noord
Bara van Pelt predikant Bethelkerk/De Ark (Noord)
protestantsekerkamsterdamnoord.nl

Zo’n zestal weken ben ik nu betrokken bij de Bethelkerk/Ark (Noord). Als 
nieuweling weet ik niet wie er enkele maanden geleden uit De Ark vertrok-
ken is en voor wie het kerkgebouw dus nieuw is. Als ik binnenkom, gonst het 
er van de gezellige gesprekken. Kennen die mensen elkaar net? Dat had je 
nooit kunnen vermoeden. De diensten op zondagmorgen in die mooie ruime 
lichte ruimte zijn een weldaad. Er is een nieuw gemeenteleven op gang ge-
komen. Met vergaderingen, diensten, Bijbelkring. De eerste doop is achter de rug en eind augustus komt 
er weer een aan. Op zondag komen ze toch vaak zomaar binnen: een paar kinderen die opgevangen 
worden in de kindernevendienst. Het doet me denken aan een lied van Hanna Lam: Wil je wel geloven 
dat het groeien gaat.

Jeruzalemkerk West
Richard Saly predikant Jeruzalemkerk
jeruzalem-kerk.nl

‘Vier de zomer samen 2022’. Zo heet een geweldig project in De Baarsjes. 
Het is bedoeld om 55-plussers die niet snel op vakantie gaan/kunnen, een 
aantal mooie dagen te bezorgen. Op verschillende dagen kun je op steeds 
wisselende locaties (de bibliotheek, een buurthuis) de sfeer proeven van 
een bepaald land: Turkije, Griekenland, Suriname. Ook de Jeruzalemkerk is 
gevraagd mee te doen. Niet heel verrassend, maar wij kozen voor Israël. Wat 
is het mooi om bij het overleg over dit project aan tafel te zitten met zoveel verschillende mensen die 
het goede voor de stad en de Amsterdammers zoeken.

Nassaukerk West
Jette Uittenhout projectcoördinator Soup&Soul
nassaukerk.nl

Op iedere eerste dinsdag van de maand komen buurt- en gemeenteleden 
samen om op adem te komen in de Nassaukerk bij Soup & Soul. Een initiatief 
dat wil bijdragen aan verbinding en eenzaamheid bespreekbaar wil maken. 
De middagen beginnen met een kop soep. Na de soep gaan we met elkaar 
in gesprek. Soms is er een gast uitgenodigd om iets te vertellen. In mei nam 
muzikant Fernando Oliveira ons mee in de bossa nova muziek. We hebben 
samen gezongen en hij vertelde over zijn Braziliaanse roots. Elke Soup & Soul heeft een eigen thema. 
Soms schrijven we gedichtjes, een andere keer worden er dromen gedeeld. Iedereen is welkom. Na af-
loop is er een open kerkmiddag en kunnen mensen napraten en een kopje thee blijven drinken.

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

Er is natuurlijk geen tijd te verliezen in de opbouw van de kerk en de stad. 
Want de problemen liggen op straat en de kerk moet nodig binnenstebuiten 
worden gekeerd. We moeten nog liturgieën drukken en avonden organise-
ren, vergaderingen plannen en werkgroepen opstarten, nog dingen doen en 
zus en zo en dan nog een beetje meer. Het dievengilde neemt ook geen va-
kantie, nietwaar? Toch zetten we het kerkleven in de zomermaanden even 
in de pauzestand, in Osdorp en Sloten. Dan is de kerk tenminste weer even een plek van rust. En onze 
levens ook. Op zondag kerken we samen met de Regenbooggemeente en al het andere gaat eind au-
gustus weer van start. 

Regenbooggemeente  
Nieuw-West
Lisa Borgerhoff van den Bergh diaconaal opbouwwerker Slotervaart
regenbooggemeente.nl

159 jaar geleden werd de slavernij in Suriname afgeschaft. Maar het is nog 
niet zo lang terug dat de naam ‘negerzoen’- terecht- in de ban werd gedaan. 

Een nieuwe naam voor de rubriek Pleisterplaatsen: Kerkplekken actueel. Nieuw is dat 

niet alleen de wijkkerken maar ook de pioniersplekken van de Protestantse Kerk Amster-

dam een geluid laten horen. Dat kan een korte overdenking zijn, een andere keer schrijft 

een kerk of pioniersplek over een bijzondere gebeurtenis of activiteit. Leer ze kennen 

stuk voor stuk, deze pareltjes van de 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. Op deze site staan ook de adressen van de kerken.

Kerkdiensten Amsterdam - juli/augustus/september 2022
WIJK KERK TIJD ZONDAG 17 JULI ZONDAG 24 JULI ZONDAG 31 JULI ZONDAG 7 AUGUSTUS ZONDAG 14 AUGUSTUS

Centrum Keizersgrachtkerk 10.30 Nico Brouwer Ds. Annelies Jans Ds. Bram Grandia
Pride-dienst 

Ds. Eleonora Hof (12.00)
Ds. Julia van Rijn

Noorderkerk
10.00
18.30

Ds. Dick Wolters
Ds. Johan Visser

Ds. David v.d. Meulen
Ds. Dinand Kamphuis

Ds. Willem Jan Dekker
Ds. Dick Wolters

Ds. René Visser
Ds. Wijgert Teeuwissen

Onbekend
Ds. Chris van Andel

Oude Kerk
11.00
18.30

Ds. Harry Pals
Abdijvesper

Ds. Netty de Jong-Dorland
Abdijvesper

Pride-dienst
Abdijvesper

Ds. Ditske Tanja, 
Klimaat-dienst (11.00)
Abdijvesper

Pastor Ben de Bock
Abdijvesper

Oude Lutherse Kerk 10.30 Ds. André v.d. Stoel Ds. Willemijn Jonkers Ds. Erwin de Fouw Ds. Hans Bas Val Ds. Andreas Wöhle

Westerkerk 10.30 Dr. Cristina Pumplun Ds. Bernard Luttikhuis Ds. Josee v.d. Putte Ds. Ruurd v.d. Weg Ds. Herman Koetsveld

Diensten met 

Belangstellenden
19.00 Ds. Taco Koster Geen dienst Geen dienst Geen dienst Geen dienst

De Waalse Kerk 11.00 Ds. Liesbeth van Hilten Joop laGrouw Ds. Henk Spoelstra Ds. Liesbeth van Hilten Ds. Henk Spoelstra

Noord Bethelkerk 10.00
Samen in de 

Nieuwendammerkerk
Ds. Marjan Nijman

Samen in de

Nieuwendammerkerk
Ds. Marjan Nijman

Samen in de 

Nieuwendammerkerk

Nieuwendammerkerk 10.00 Ds. Marjan Nijman Samen in de Bethelkerk Ds. Cor Ofman Samen in de Bethelkerk Onbekend

Dorpskerk Durgerdam 10.30 Geen dienst Geen dienst Geen dienst Geen dienst Geen dienst

Ransdorp-Holysloot 10.00 Ds. Gerdien Neels Ds. Ben Hengenveld Onbekend Fred Toetenel Ds. Liesbeth Baars

Dorpskerk Zunderdorp 10.00 Ds. Taco Koster Ds. René Visser Ds. Koos Staat Ds. Taco Koster Ds. Niek Scholten

West Hebron 12.00  Jurjen de Bruijne Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering

Jeruzalemkerk 10.00 Prop. Leonard van Aalst Hanna Wapenaar Ds. Marleen Blootens Onbekend Ds. Arenda Haasnoot

Nassaukerk 10.30 Ds. Anna Hoekstra Ds. Jan Eerbeek Ellen Kok Morgengebed Ds. Jean-Jacques Suurmond

Nieuw-West De Opgang 10.00  

Samen met de 

Regenbooggemeente en de 

Sloterkerk in De Ark

Samen in de Sloterkerk

Samen met de 

Regenbooggemeente en de 

Sloterkerk in De Ark

Ds. Miekie Myburgh Samen in de Sloterkerk

Regenbooggemeente 10.00  Ds. Sietske v.d. Hoek Samen in de Sloterkerk Drs. Renger Prent Samen in De Opgang Ds. Gerhard Scholte

Sloterkerk 10.00  

Samen met de 

Regenbooggemeente en de 

Sloterkerk in De Ark

Ds. Martijn van Leerdam

Samen met de 

Regenbooggemeente en de 

Sloterkerk in De Ark

Samen in De Opgang Ds. Leon Rasser

Zuid Oranjekerk 10.00  Samen in De Thomas Samen in De Thomas
Samen in de 

Willem de Zwijgerkerk

Samen in de 

Willem de Zwijgerkerk
Ds. Evert Jan de Weijer 

Pelgrimskerk in de 

Goede Herderkerk
10.30  Ds. Harmen de Vries Onbekend Onbekend Ds. Sieb Lanser Ds. Barbara de Groot

De Thomas 10.30  Ds. Evert Jan de Wijer Ds. Evert Jan de Wijer
Samen in de 

Willem de Zwijgerkerk

Samen in de 

Willem de Zwijgerkerk
Samen in de Oranjekerk

Vrijburg 10.30  Florisca van Willegen-Kerkvliet Tina Geels Onbekend Juup van Werkhoven Rienk Lanooy

Willem de Zwijgerkerk 10.00  Samen in De Thomas Samen in De Thomas Ds. Klaas Holwerda Pastor Nelly Versteeg  Samen in de Oranjekerk

Oost De Binnenwaai 11.00   Samen in de Elthetokerk Samen in de Muiderkerk Pastor Marjolein Hekman
Dienst in Eltheto-  

en Muiderkerk
Pastor Marjolein Hekman

De Bron 10.00  Ds. Gerbrand Molenaar Ds. Margrietha Reinders Ds. Durk van Ruiten Pastor Marja van Gaalen Ds. René Visser

Elthetokerk 10.00  Ds. Martijn van Laar Samen in de Muiderkerk Samen in De Binnenwaai Ds. Margrietha Reinders Samen in De Binnenwaai

Muiderkerk 10.30  Samen in de Elthetokerk Ds. Greteke de Vries Samen in De Binnenwaai Esger Renkema Samen in De Binnenwaai

Zuidoost De Nieuwe Stad 9.30 Ds. Cor Ofman (10.00)

Gastvoorganger van de 

Evangelisch Lutherse 

Gemeente (10.00)  

Martine van Garderen (10.00) Samen in De Drie Stromen Samen in De Drie Stromen

De Drie Stromen 9.30  Samen in De Nieuwe Stad Samen in De Nieuwe Stad Samen in De Nieuwe Stad Ds. Dirk Wolse Ds. Cor Ofman

 



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. Op deze site staan ook de adressen van de kerken.

Kerkdiensten Amsterdam - juli/augustus/september 2022
WIJK KERK TIJD ZONDAG 21 AUGUSTUS ZONDAG 28 AUGUSTUS ZONDAG 4 SEPTEMBER ZONDAG 11 SEPTEMBER

Centrum Keizersgrachtkerk 10.30 Ds. Gerhard Scholte Wilna Wierenga Ds. Annelies Jans Onbekend

Noorderkerk
10.00

18.30

Ds. Johan Visser
Ds. Willem Nijsse

Ds. Jan Kommers
Ds. Johan Visser

Ds. Dick Wolters
Ds. Johan Visser

Ds. Johan Visser
Ds. Dick Wolters

Oude Kerk
11.00
18.30

Ds. Klaas Holwerda
Orgelvesper met Laurens de Man

Ds. Peter Tomson
Abdijvesper

Ds. Harold Schorren
Evensong

Ds. Sytze de Vries
Abdijvesper

Oude Lutherse Kerk 10.30 Ds. Rianne Veenstra Ds. André v.d. Stoel Ds. Andreas Wöhle Dr. Nienke Vos

Westerkerk 10.30 Ds. Frans Breukelman Ds. Herman Koetsveld Ds. Herman Koetsveld Ds. Rienk Lanooy

Diensten met 

Belangstellenden
19.00 Ds. Taco Koster Ds. Taco Koster Ds. Taco Koster Ds. Taco Koster

De Waalse Kerk 11.00 Ds. Henk Spoelstra Ds. Karel Blei Joop laGrouw Ds. Henk Spoelstra

Noord Bethelkerk 10.00 Ds. Zwanine Siedenburg Ds. Bara van Pelt Ds. Hans Uytenbogaardt Ds. Paula de Jong

Nieuwendammerkerk 10.00 Samen in de Bethelkerk Ds. Lútzen Miedema Ds. Paula de Jong Dr. Wilken Veen

Dorpskerk Durgerdam 10.30 Geen dienst Ds. Hanna van Dorssen Geen dienst Predikant onbekend

Ransdorp-Holysloot 10.00 Ds. Bas v.d. Bent Ds. Pieter Pronk Ds. Gerdien Neels Ds. Theo Wielsma

Dorpskerk Zunderdorp 10.00 Ds. Taco Koster Ds. Taco Koster Ds. Taco Koster Ds. Taco Koster

West Hebron 12.00  Geen viering Jurjen de Bruijne Onbekend Jurjen de Bruijne

Jeruzalemkerk 10.00 Ds. Arenda Haasnoot Ds. Arie de Fijter Ds. Richard Saly Ds. Richard Saly

Nassaukerk 10.30 Ds. Lydia Meiling Ds. Paula de Jong Ds. Ole van Dongen Ds. Bettine Siertsema

Nieuw-West De Opgang 10.00  Ds. Martijn van Leerdam Samen in de Sloterkerk Ds. Martijn van Leerdam Samen in de Sloterkerk

Regenbooggemeente 10.00  Ds. Gerben van Manen Pastor Diane Vonk Ds. Gerben van Manen Ds. Cor Ofman

Sloterkerk 10.00  Samen in De Opgang Ds. Martijn van Leerdam Samen in De Opgang Ds. Wessel Stoker

Zuid Oranjekerk 10.00  Ds. Wielie Elhorst Pastor Nelly Versteeg Ds. Wielie Elhorst Ds. Bart Niek v.d. Zedde

Pelgrimskerk in de 

Goede Herderkerk
10.30  Drs. Renger Prent Ds. Harmen de Vries Eric Citroen Onbekend 

De Thomas 10.30  Samen in de Oranjekerk Ds. Evert Jan de Wijer Ds. Evert Jan de Wijer Ds. Evert Jan de Wijer

Vrijburg 10.30  Joost Röselaers Ds. Mpho Tutu van Furth Ds. Joost Röselaers Dik Mook

Willem de Zwijgerkerk 10.00  Samen in de Oranjekerk Ds. Carel v.d. Meij Ds. Klaas Holwerda Morgengebed

Oost De Binnenwaai 11.00   Dienst in Eltheto- en Muiderkerk Ds. Rob Visser / Herma Visser Pastor Marjolein Hekman Ds. Riekje van Osnabrugge

De Bron 10.00  Ds. Gerbrand Molenaar Ds. Gerbrand Molenaar Ds. Gerbrand Molenaar Ds. René Visser

Elthetokerk 10.00  Ds. Leon Rasser Onbekend Onbekend Onbekend 

Muiderkerk 10.30  Ds. Margrietha Reinders Samen in De Binnenwaai Ds. Greteke de Vries Geen dienst

Zuidoost De Nieuwe Stad 9.30 Samen in De Drie Stromen Samen in De Drie Stromen Ds. Jan v.d. Meulen (11.00) Ds. Trinus Hibma 

De Drie Stromen 9.30  Ds. Renger Prent Ds. Hantie Kotzé Samen in De Nieuwe Stad Samen in De Nieuwe Stad
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Daarom versprak ik me tijdens een bijeenkomst van budgetteringscursus In Kas, bij het aanbieden van 
deze zoetigheid. Dit tot verbazing en ongenoegen van een Surinaamse cursiste, die die dag voor het 
eerst bij ons te gast was in De Ark. Hierop begon een andere deelnemer de Nederlandse geschiede-
nis, met bijbehorende uitdrukkingen en tradities, te verdedigen. Met het argument dat ‘nieuwkomers’ 
zich hadden aan te passen. Deze conversatie was niet bepaald het soort verdiepende en persoonlijke 
uitwisseling dat me bij de start van dit buurtinitiatief voor ogen stond. Gelukkig bleef er, met veel pijn 
en moeite, ruimte voor gesprek en zoeken naar begrip. De cursusles op 1 juli is inmiddels vervallen. Niet 
omdat we ermee gestopt zijn, maar omdat de meeste deelnemers die dag graag mee doen met een Keti 
Koti-activiteit. Wie niet weet wat Keti Koti is, wens ik net zo’n (geschiedenis)lesje toe als ik kreeg. Bij 
voorkeur gegeven door een Surinaamse dame.

De Binnenwaai Oost
Luc Tran kernteamlid De Binnenwaai 
debinnenwaai.nl

Soms heeft de Geest maar een klein kiertje nodig om binnen te waaien. In 
onze Bijbelstudie werden we geïnspireerd door priester en schrijver van 
christelijke boeken Henri Nouwen en zijn uitdaging om te leven vanuit de 
identiteit van het geliefde kind. De woorden ‘jij bent mijn geliefde kind, in 
jou vind ik vreugde’ klonken door op onze retraitedag in de kelders van pio-
niersplek Gist. Op zondag een meditatieve viering met het thema ‘vrij zijn als 
geliefd kind’. Hoe ziet dat er voor mij uit, als ik zou leven vanuit een diepe overtuiging het geliefde kind 
van God te zijn? Misschien komt het antwoord in een zachte zomerbries.

Muiderkerk Oost
Greteke de Vries predikant Muiderkerk
muiderkerk.nl

Het jaarthema dat de Protestantse Kerk Nederland aanreikt voor het sei-
zoen 2022-2023 is ‘Aan tafel!’ Kijkers van het vroegere programma DWDD 
horen onmiddellijk de uitnodiging van Matthijs van Nieuwkerk die met zijn 
co-host aan tafel gaat zitten om gasten te ontvangen. De Muiderkerk neemt 
dit jaarthema over, als uitnodiging aan de leden om activiteiten rond dat 
thema te organiseren. Natuurlijk denken we aan het Avondmaal en onze 
Tafel-van-samen, aan onze maandelijkse Buurtmaaltijd. Maar er borrelt veel meer op: Verbindingstafel, 
Onderhandelingstafel, Borreltafel, Tuintafel, Tekentafel, Operatietafel. Daar zijn boeken en films over; 
aan tafel komt het hele leven voorbij. ‘Aan tafel’ is een relationeel begrip. We brengen iets ter tafel, we 
leggen onze kaarten er wel of niet op, we slaan erop met onze vuisten, we gaan er eens even goed voor 
zitten. Alleen aan tafel is vaak maar niks. Benieuwd wat het programma wordt: check vanaf september 
de website van de Muiderkerk.

Elthetokerk Oost
Martijn van Laar predikant Elthetokerk
elthetokerkamsterdam.nl

In juni was er een mooie avond in de Elthetokerk. Georganiseerd samen 
met enkele millennials uit de buurt, die zich in coronatijd hadden gemeld bij 
Buurthulp Oost als vrijwilliger.  Het thema Deadtalk was door hen aangedra-
gen. Liever over dood en sterfelijkheid praten dan over zo’n ‘typisch christe-
lijk thema’ als liefde bijvoorbeeld, zo zeiden ze. Filosoof Lammert Kamphuis 
van School of Life en jonge begrafenisondernemer Susanne Duijvestein hiel-
den een verhaal. Bij de borrel was er gelegenheid voor ontmoeting. Overwegend jonge mensen waren 
aangetrokken tot het thema. Mooi om over zulke betekenisvolle onderwerpen als buurtgenoten met 
elkaar in gesprek te zijn!

Oranjekerk Zuid
Wielie Elhorst hulppredikant Oranjekerk
oranjekerkamsterdam.nl

Zou dan het seizoen dat voor ons ligt weer een normaal seizoen zijn? Zon-
der lock downs, zonder oorlog? Tja, wat heet normaal tegenwoordig? Na 
ruim twee jaar corona lijkt het nieuwe normaal geworden dat je er altijd mee 

moet rekenen dat de omstandigheden van ons (samen)leven zomaar kunnen veranderen. Zo moeten 
leven, kan dreigend aanvoelen. Voor christenen zou dat toch niet zo moeten hoeven zijn. Immers, wij 
geloven in verandering, wel ten goede natuurlijk. We rekenen hoe dan ook op de Grote Verandering: de 
komst van het rijk van God, nu al en in de toekomst. Het poetst de veranderingen die we te vrezen heb-
ben niet weg, maar het relativeert ze wel. Er is meer!
 
 
Vrijburg Zuid
Joost Röselaers predikant Vrijburg
vrijburg.nl

De filosofiegroep van Vrijburg bespreekt het komend najaar Het boek van 
vergeving - het viervoudig pad naar heling van onszelf en onze wereld van 
Desmond en Mpho Tutu. In het boek schetsen zij een pad waarin je tot verge-
ving kunt komen. Daartoe is het nodig om toe te geven wat je verkeerd hebt 
gedaan en om het verhaal van de ander ten volle te laten uitspreken. Op 
socratische wijze (twee aan twee) gaan we daarover met elkaar in gesprek. 
De groep wordt geleid door coördinator Margriet Dijkmans van Gunst, filosoof Pieter-Jan André en ds. 
Joost Röselaers. Predikant van Vrijburg en dochter van Desmond Tutu Mpho Tutu sluit aan bij de laatste 
bijeenkomst. Aanmelden via: jhroselaers@gmail.com.

Willem de Zwijgerkerk Zuid
Frans Schouwenaar diaconale werkgroep Willem de Zwijgerkerk
willemdezwijgerkerk.nl

Uit: Geloven in bezettingstijd van Jan Nuiver, oud-directeur van de Openba-
re Bibliotheek Groningen en oud-gemeentelid van de Willem de Zwijgerkerk: 
‘Juni 1942: de razzia’s tegen de Joden zijn in volle gang. De buurt is afgezet, 
onze bloemist van de winkel in de Jasonstraat staat gepakt met vrouw en 
kinderen midden op de weg om afgevoerd te worden. Met lijn 24 worden 
zij naar de Hollandse Schouwburg gebracht. Wij kijken machteloos toe.’ Op 
maandag 20 juni 2022 is op het Olympiaplein het kunstwerk Schaduwen onthuld ter herinnering aan de 
grote razzia op 20 juni 1943. Tijdens die razzia zijn op het Olympiaplein en twee andere locaties 5.542 
Joden opgepakt. De namen van de mensen op een foto daarvan zijn niet bekend. De schaduwen van 
deze mensen zijn nu in asfalt op het plein vereeuwigd.

Leerhuis Amsterdam
Adriaan Deurloo voorzitter Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie

De zomer lijkt een tijd dat alles stil ligt. Geen leerhuizen en bijeenkomsten 
meer. Het lijkt alsof aan alles een eind is gekomen. Maar schijn bedriegt. Het 
leven gaat door. Het leren gaat door. Ondanks de schijn van het tegendeel. 
Nieuwe plannen scheppen nieuwe mogelijkheden. We kunnen niet zonder. 
Wilt u op de hoogte blijven? Geef u op voor onze nieuwsbrief LATE POST 
via: late@rijmerij.nl.

Leeft Jezus nog? 
Emma, 5

Martijn: Ja, Jezus leeft nog steeds. Wie dicht bij God leeft, gaat nooit echt dood. 
Dat geldt voor Jezus, maar ook voor alle andere mensen - en dieren mogelijk ook, 
al hebben protestanten en katholieken daarover wel eens ruzie met elkaar gehad. 
Het schijnt zelfs dat Jezus op een dag weer op aarde zal terugkomen en dat hij de 
hele wereld zal vernieuwen. Op die dag wachten wij nog steeds. Als je goed oplet, 
zie je er soms al een voorteken van. 

Martijn: Ja. Ik geloof dat Jezus leeft. Hoe precies? Dat blijft een wonder. Maar we 
geloven dat de dood het niet kan winnen van God. Jezus is opgestaan. Hij leeft. Dat 
vieren we elk jaar met alle christenen. Elk jaar zeggen we het met Pasen weer tegen 
elkaar: ‘Ook al vind je het moeilijk te geloven. De Heer is opgestaan. Jezus leeft. 
Echt waar! Vertrouw er maar op.’

• 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. 

In Martijn&Martijn beantwoorden twee dominees jouw vraag

Ben je vrijwilliger of medewerker van de Protestantse Kerk Amsterdam? Geef je dan op voor de 
Oplaaddag 2022 via info@protestantsamsterdam.nl. De Protestantse Kerk Amsterdam verwelkomt 
je graag zaterdag 24 september in de Oranjekerk van 10.30 tot 14.30 uur. Met een inspirerend och-
tendgedeelte, workshops waar je iets aan hebt en een heerlijke lunch. 
Een dag met inspiratie, toerusting en ontmoeting om gesterkt het nieuwe seizoen in te gaan. 
Kom en beleef het!
Zaterdag 24 september, Oranjekerk, 2e Van der Helststraat 1-3, 
10.30-14.30 uur, opgave via: info@protestantsamsterdam.nl

Kom naar de Oplaaddag voor 
inspiratie, toerusting en ontmoeting
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Zomer in Mokum! Onder andere is er prachtige (orgel)muziek te beluisteren in de Westerkerk en De Thomas. Er zijn zomermiddagen in de 

Keizersgrachtkerk en heerlijk tafelen kan in de Willem de Zwijgerkerk en de Oranjekerk. Zie de agenda voor meer informatie.

WOENSDAG 13 JULI 
Vier zomermiddagen in de 
Keizersgrachtkerk
Vier zomermiddagen in juli en augus-
tus. 13 juli: gemeenteleden van de Kei-
zersgrachtkerk Agnes en Paul Vlaande-
ren vertellen over hun reis naar Georgië 
en Armenië; 27 juli: dichteres Nelly 
Maaskant geeft een voordracht met lie-
deren over het scheppingsverhaal En 
God zag dat het goed was. 10 aug: onder 
leiding van gemeentelid Loes van Ber-
kel is er een creatieve middag. 24 aug: 
gemeentelid van de Keizersgrachtkerk 
Aja Leemans vertelt over haar werk 
als organist, haar Bachproject en ze 
bespeelt het Steenkuyl orgel in de kerk-
zaal. Na afloop van de zomermiddagen 
een drankje in de tuin. 
Wo. 13 en 27 juli en 10 en 24 aug. 
Keizersgrachtkerk, 14.00 uur, opga-
ve alleen verplicht voor 10 augustus  
(uiterlijk 7 augustus) 
via: info@keizersgrachtkerk.nl. 
Kosten van deze bijeenkomst zijn € 5,-.

Eettafel in de Willem de Zwijgerkerk
Elke 2 weken is er een heerlijke maal-
tijd, een driegangenmenu. Verschillen-
de koks uit de buurt koken een afwisse-
lend menu van stamppotjes, pasta’s en 
rijstschotels. De vrijwilligers schenken 
graag een glaasje sap of wijn voor u in. 
Wo. 13 en 27 juli, 10 en 24 aug. 7 en 
21 sep. Willem de Zwijgerkerk, 17.45-
19.30 uur, €6,-, aanmelden tot de 
dinsdag voorafgaand aan de eettafel 
via: 06- 137 906 14.

ZATERDAG 16 JULI
Rondleiding in De Thomas: 
Spiritualiteit in beton
Twee rondleidingen in de betonnen 
kerk aan de voet van de Zuidas. De 
Thomas werd in het midden van de 
jaren zestig ontworpen door archi-
tect Karel L. Sijmons. Hij was een 
groot bewonderaar van Le Corbusier 
en zijn brutalistische architectuur die 
vaak wordt geassocieerd met intimi-
derende, grote bouwwerken. Dat het 
brutalisme zich er ook voor leent om 
warmte, intimiteit en spiritualiteit uit 
te drukken, bewijst de Thomaskerk. 
Predikant Evert Jan de Wijer en Dirk 
Sijmons, zoon van de architect, nemen 
u mee op pad door de illustere kerk De 
Thomas. U komt alles te weten over de 

architectuur, maar er worden ook her-
inneringen opgehaald aan de roerige 
begintijd van De Thomas.
Za. 16 juli, De Thomas, 11.00 en 
13.30 uur, gratis ticket reserveren 
via: dethomas.nl 

DINSDAG 19 JULI
Buurtmaaltijden in de Oranjekerk
In de zomer kun je in de Oranjekerk te-
recht voor een heerlijke buurtmaaltijd: 
een driegangenmenu. Op donderdag 
8 september is de eerste reguliere 
buurtmaaltijd weer. 
Di. 19 juli, 9 en 30 aug. Oranjekerk, 
18.00 uur, € 6,-, aanmelden via: 
beheer@oranjekerkamsterdam.nl

WOENSDAG 20 JULI
Lunchpauze-orgelconcerten 
in de Westerkerk
20 juli: Maarten Wilmink; 3 aug: Jeroen 
Koopman; 10 aug: Andries Bogerd; 24 
aug: Leander van de Bos; 7 sep: Albért 
Driessen; 14 sep: Luuk Schuurman; 21 
sep: Geurt van Lagen; 28 sep: Evan Bo-
gerd. Toegang vrij. Collecte na afloop.

Wo. 20 juli, 3, 10 en 24 aug. Wester-
kerk, 13.00-13.30 uur

Luistergroepen in de Willem de 
Zwijgerkerk
Herken je de gedachte: ‘Ik zou willen dat 
ik daar eens over kon praten. Gewoon, 
met iemand praten over dingen waar 
ik tegenaan loop.’ Dat kan! Deelnemers 
komen bij elkaar om te luisteren naar 
elkaars verhalen. Zonder onderbreking 
en zonder oordeel of advies. Tijdens 
een Luistergroep doen we voor de af-
wisseling soms ook even iets anders 
dan praten: muziek luisteren, een ge-
dicht voorlezen of lichaamsbeweging. 
Iedereen is welkom. Ook als je niets wilt 
vertellen en alleen wilt luisteren.
Wo. 20 juli, 17 aug. 21 sep. Willem de 
Zwijgerkerk, 14.00-16.00 uur, vragen 
of aanmelden via mail: 
l.vandekamp@diaconie.org, meer info: 
luistergroepen.org 

MAANDAG 25 JULI
Geen dag zonder Bach: 
orgelconcerten in de Westerkerk
25 juli: Jos Maters; 26 juli: Joël Boone; 
27 juli: Rik Melissant; 28 juli: Evan Bo-
gerd; 29 juli: Iddo van der Giessen. Toe-
gang vrij, collecte na afloop. 
Ma. 25, di. 26, wo. 27, do. 28 en vr. 29 
juli, Westerkerk, 13.00-13.30 uur 

DONDERDAG 28 JULI
we•Worship in de zomer 
In de vaak rustige zomertijd is het heer-
lijk om met jong en oud God te aanbid-
den. Er is alle ruimte om persoonlijk en 
op jouw manier God te ervaren. Of je nu 
bekend met aanbidding of nog helemaal 
niet, je bent van harte welkom! Kijk van 
tevoren wel even op weworship.nl voor 
de laatste update. 
Do. 28 juli, Zolder Van Limmikhof, 
Nieuwe Keizersgracht 1A, 20.00 uur 

MAANDAG 15 AUGUSTUS 
Grachtenfestival in de Westerkerk
15 aug: Norea Quirijnen (altviool) en Evan 
Bogerd (orgel); 16 aug: Joshua Tavenier 
(viool) en Evan Bogerd (orgel); 17 aug: 
Maria Pedano (hobo en zang) en Evan 
Bogerd (orgel); 17 aug. om 16.00 uur: 
David Strijbis (orgel) en Wibren Jonkers 
(orgel): de prijswinnaars van het Duy-
schot Orgelconcours; 18 aug: Warre Den-
dievel (trompet) en Evan Bogerd(orgel). 
Vrije toegang, collecte na afloop. 
Ma. 15, di. 16, wo. 17 en do. 18 aug. 
Westerkerk, 13.00-13.45 uur. Aanvang 
op 17 aug. van het concert van de 

prijswinnaars van het Duyschot 
Orgelconcours is om 16.00 uur.

VRIJDAG 19 AUGUSTUS
Grachtenfestival in De Thomas
Het Grachtenfestival doet De Thomas 
aan. Wie de rising stars voor klassieke 
muziek, jazz en muziek uit andere cul-
turen wil leren kennen, komt naar het 
Grachtenfestival.
Vr. 19 aug. De Thomas, 16.00 uur 

DONDERDAG 25 AUGUSTUS
Taizé in Amsterdam: Diner & Muziek
Eerst samen eten, daarna de liederen 
oefenen voor de aankomende Taizé-
viering op donderdag 1 september in 
de Nassaukerk. Samen zingen of een 
instrument bespelen. Breng je eigen in-
strument mee als je dat leuk vindt.
Do. 25 aug. Nassaukerk, 18.00 uur,  
€ 3,-, aanmelden via: 
pionier@taize.amsterdam

DONDERDAG 1 SEPTEMBER
Taizéviering in Nassaukerk
Een Taizéviering kun je zien als een 
groot gebed in zangvorm. Er worden 
Taizéliederen gezongen, korte muziek-
fragmenten op tekst, die zich steeds 
herhalen. Zo kun je steeds meer bij de 
diepere betekenis van de nummers ko-
men en ze tot je laten spreken. Er wordt 
een Bijbeltekst voorgelezen, zonder 
preek. Ook is er een lange stilte van 
zo’n 8 minuten, waarin je tot rust kunt 
komen of je verder kunt bezinnen op 
de Bijbeltekst. Tijdens de viering is er 
de mogelijkheid om een kaarsje aan te 
steken. Qua decor tref je een zee aan 
warme aan: kleurrijke oranje doeken, 
iconen en kaarsjes sprankelen je bij 
binnenkomst tegemoet. Voorafgaand 
aan de viering is er om 19.00 uur een 
thema-gesprek om elkaar te ontmoeten 
en ervaringen uit te wisselen rondom 
geloofs- en levensvragen.
Do. 1 sep. Nassaukerk, 20.00 uur, 
meer info zie: taizeinamsterdam.nl/
taizeviering

VOOR ADRESSEN VAN KERKEN EN 
MEER AGENDA-ACTIVITEITEN ZIE 
PROTESTANTSAMSTERDAM.NL

Heb je het gevoel dat je wel heel veel moet? Zoek je naar een gezond levens-
ritme? Wil je de kunst van echt pauzeren leren? Geen mens kan zonder rust. In 
een hectisch en veeleisend leven en een samenleving die steeds meer op basis 
van het 24/7-principe wordt georganiseerd, zijn vrije tijd en rust noodzakelijk 
om te overleven en als mens tot bloei te komen. Eeuwenoude wijsheid kan ons 
helpen om het belang van rust, ritme en de biologische klok te (her)ontdekken. 
Hoe leef je met echte aandacht in een tijd waarin alles om aandacht lijkt te 
schreeuwen? Tijdens de cursus verdiepen deelnemers zich in joodse en chris-
telijke bronnen om te zien wat deze tradities te zeggen hebben anno 2022. 
De cursus bestaat uit vier avonden die worden gegeven door Johan Visser, 
predikant van de Noorderkerk en Tabitha van Krimpen, Jonge Theoloog des 
Vaderlands en bedrijfskundige. Organisatie: De Noorderkerk in samenwerking 
met Holy Hub, platform voor zingeving en spiritualiteit. 

De vier thema’s: 
• Sabbat als oefening in dankbaarheid en vertrouwen
• Sabbat als verzet tegen dwang en verslaving
• Sabbat als alternatief voor een economie van schaarste
• Sabbat als uitnodiging tot bevrijdend leven

Wo. 14, 28 sep. 12 en 25 okt. Noorderkerk, 20.00-22.00 uur, de gehe-
le cursus kost € 30,- maar u/jij kunt ook een of een paar losse avonden  
bijwonen, aanmelden via: holyhub.nl/sense-of-sabbat

Sense of Sabbat: Eeuwenoude 
wijsheid over rust en genoeg

De drie auteurs Rikko Voorberg, Ger-
ko Tempelman en Bram Kalkman van 
Onzeker Weten dagen je uit onzeker-
heid als uitgangspunt te nemen. Om 
ons heen lijken mensen van alles ze-
ker te weten. Voor elk van onze onze-
kerheden wordt er wel een oplossing 
aangedragen. Het heeft iets aantrek-
kelijks. Maar doen zulke oplossingen 
wat ze beloven?

Onder de vlag van Radicale Theolo-
gie laten de auteurs een rijke mix van 
postmoderne filosofen, kunstenaars 
en activisten aan het woord. Ze ke-
ren traditionele zekerheden binnen-
stebuiten en ontdekken juist in het 
christendom ruimte voor een bevrij-
dend niet-zeker-weten. Dan blijkt dat 
onzeker weten een bron is van cre-
ativiteit, authenticiteit en verbinding.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbinding met jezelf, met anderen 
en met de eeuwenoude christelijke 
traditie. 

• Rikko Voorberg is theoloog en op-
richter van de PopUpKerk

• Gerko Tempelman is filosoof en 
voorganger van Stroom Amster-
dam, een religieuze organisatie

• Bram Kalkman is religieweten-
schapper 

Onzeker Weten met onzekerheid 
als uitgangspunt

Boek van Rikko Voorberg, Gerko Tempelman en Bram Kalkman

De Raad van Kerken Amsterdam organiseert een Korenfestival. Aan verschil-
lende kerken in Amsterdam is gevraagd met hun koor een bijdrage te leveren 
aan een middag vol muziek uit de eigen traditie: orthodox, katholiek, protes-
tants. Ook cultureel is het een divers geheel: van Oost-Europa, Afrika en Zuid-
Amerika tot West-Europa. De kerken zijn al even veelkleurig als de stad. U bent 
welkom om te luisteren en mee te zingen.
Za. 15 okt. Waalse Kerk, Walenpleintje 159, 13.30 uur, 
rvkamsterdam.nl, informatie via: bureau.bersma@gmail.com 

Raad van Kerken Amsterdam 
organiseert korenfestival
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Kerkenraad Amsterdam-Noord. V.l.n.r. Bara van Pelt, Jonatan Bartling, Anke Heerma, 

Greetje de Jong, Pieter Bos, Koen Westdijk, Rijk van Ark, Huub Waalewijn, Paula de Jong, 

Kees Zwart, Lineke Lith, Tine Ras.

Team van Het Hoge Woord. V.l.n.r. Hanna van Dorssen, Marcel van Blijenburgh en Peter Lowie.

Joris Luyendijk op de kansel in de Oude Kerk.

Het Hoge Woord klinkt in de Oude Kerk

Mirjam Nieboer                                        
 
 
Schrijver Joris Luyendijk beet 22 mei 
het spits af van Het Hoge Woord, een 
nieuwe serie vieringen in de Oude Kerk 
waarin een vooraanstaande Nederlan-
der de preek houdt. De preek van Luy-
endijk over Openbaringen 21 - Ik zag een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde -  
sloeg aan bij de ruim 100 bezoekers, 
meer dan het dubbele dat normaal op 
een viering afkomt. Dit najaar komt er 
een vervolg op de pilot. Initiatiefnemers 
Marcel van Blijenburgh en Peter Lowie 
vertellen wat hun bedoeling is. 

 
‘Het idee voor de serie begon te gisten in een ge-
spreksgroep van de Oudekerkgemeente’, vertelt 
Peter. ‘We hebben zo veel in huis: een prachtige 
liturgie en musici van hoog niveau in een eeuwen-
oude ambiance. We vroegen ons af: hoe kunnen 
we onszelf nog beter over het voetlicht brengen? 
Hoe kunnen we ook mensen van buiten de kerk 
en jongeren ertoe verleiden een keer te komen?’ 
Marcel: ‘We hielden eerst alle opties open. Hoe zou 
het zijn om vieringen te houden zonder voorgan-
ger, wat we met de Vespers natuurlijk al doen? Of 
om af en toe een voorganger te vragen uit een 
heel ander milieu? Dat laatste idee hebben we be-
sproken met de kerkenraad en met de gemeente. 
Probeer het maar, was de reactie.’ En dat deden 
ze. Marcel is een goede netwerker, Peter kent 
de gemeente goed en kan prima organiseren. Zo 
kwam het tot de succesvolle pilot met Joris Luy-
endijk. Begin juni kreeg het duo van de kerkenraad 
groen licht voor een vervolg in het najaar. Op de 
gastenlijst staan onder anderen Kysia Hekster en 
Pierre Bokma. Als eerste na Luyendijk zal Sylvana 
Simons op 9 oktober het (hoge) woord voeren.

Drietrapsraket
Ook in Preek van de Leek staan Nederlanders van 
naam op de kansel. Het Hoge Woord wil daar geen 
imitatie van zijn. Marcel: ‘We maken gebruik van 
een sjabloon, dat we op de Oudekerkgemeente 
hebben toegesneden. Daardoor is het uniek.’ De 
vooraanstaande Nederlander doet, anders dan in 
Preek van de Leek, bijvoorbeeld alleen de preek. 
De verdere liturgie verzorgt een professionele 
voorganger. Peter: ‘Hij of zij kiest ook niet zelf 
de Bijbeltekst. We volgen gewoon het Bijbellees-
rooster.’ Zodra de beoogde gast heeft toegezegd, 
treedt een drietrapsraket in werking.
Marcel voert het eerste gesprek, daarna maken 
hij en Peter nader kennis met hem of haar. Ambu-
lant predikant Hanna van Dorssen zorgt voor de 

inhoudelijke begeleiding. Of het komt door zijn on-
derkoelde benadering weet Marcel niet, maar de 
meeste beoogde kandidaten reageren tot nu toe 
positief. ‘Hun eerste reactie is vaak: wat een eer 
dat je me dit vraagt! Daar zal het feit dat ze mo-
gen voorgaan in de oudste kerk van Amsterdam 
ook zeker bij helpen. Er hebben er al zo’n twaalf 
toegezegd.’ Maar Marcel en Peter rekenen zich 
niet te vroeg rijk. Als puntje bij paaltje komt, zal 
het, door drukke agenda’s, een flinke uitdaging 
zijn om ze ook daadwerkelijk voor een zondag in 
te roosteren. 

Onvergetelijke ervaring
Marcel benadrukt dat het in eerste instantie niet 
gaat om de mate van bekendheid van de gastpreker.  

‘We zoeken naar mensen met inhoud, van wie we 
vermoeden dat ze zich kwetsbaar durven opstel-
len. Mensen die zich willen verhouden tot een 
Bijbeltekst en een goed inhoudelijk verhaal kun-
nen houden. De viering moet van hoge kwaliteit 
blijven, dat is het handelsmerk van de Oude Kerk.’ 
Het Hoge Woord moet dan ook gezien worden als 
een aanvulling op en niet als een vervanging van 
vieringen met professionele voorgangers. Peter: 
‘Het moet voor de kerkbezoekers een bijzondere 
ervaring zijn die hen raakt. Als je merkt dat de pre-
ker - die je uit een totaal andere context kent - zich 
voor zo’n viering tot het uiterste inspant, schept 
dat een unieke situatie.’ Maar dat niet alleen. 
Marcel: ‘We willen dat het ook voor de gastpreker 
een mooi en bijzonder avontuur is. Want diegene 
treedt ver buiten zijn of haar comfortzone. Joris 
zei dat hij vele malen zenuwachtiger was voor het 
houden van de preek dan voor een lezing. Maar hij 
noemde het na afloop een onvergetelijke ervaring. 
Dat is precies waarnaar we streven, voor de voor-
ganger en voor de bezoekers.’

Hoopvolle gemeenschap(pen) in Noord

Els van Swol                                           

Het kerkelijke landschap in Am-
sterdam-Noord is veranderd en 
doet dat nog steeds. Twee pre-
dikanten gingen met emeritaat. 
Een interim-predikant zwaaide 
af en werd opgevolgd. Drie 
kernen gingen naar twee: de 
Ark-Bethelkerk en de Nieuwen-
dammerkerk. Er kwamen twee 
gemeenschappen: pioniersplek 
Zinnig Noord en Diaconie Noord. 

 
Ook de kerkenraadsstructuur wijzigde. 
In 2019 startte de Kerkenraad Amster-
dam-Noord (KAN). In de KAN zitten 
vertegenwoordigers van de kernen en 
gemeenschappen. De agendacommis-
sie wordt gevormd door Rijk van Ark, 
interim voorzitter, ds. Paula de Jong, 
Koen Westdijk, penningmeester en 
Anke Heerma, voorlopige secretaris. 
De KAN stelde een visiegroep in die 
het oor te luisteren legde bij de Nieu-
wendammerkerk, de Ark-Bethelkerk, 
Zinnig-Noord en de Diaconie. Kerk in 
Mokum woonde een avond bij en legde 
twee vragen voor aan de leden van de 
agendacommissie: Wat vind jij belang-
rijk voor de toekomst van de kerk in 

Noord? Hoe ziet de kerk in Amsterdam-
Noord er over vijf jaar uit? 

Aan tafel in de Nieuwendammer
De kosterij van de Nieuwendammer-
kerk was op 26 april goed gevuld. Zo’n 
twintig mensen zaten aan een lange ta-
fel. Aan het hoofd Bram Schriever, die 
de avond leidde. Corry Weltevreden na-

mens de Diaconie en Jonatan Bartling 
namens Zinnig Noord hielden een inlei 
ding. Schriever benadrukte dat het van 
belang is samen op te trekken en van 
elkaar te leren. Daarna gingen de aan-
wezigen in groepjes uiteen. Hun aanbe-
velingen komen terug in een visiestuk 
dat voor de zomer aan de Protestantse 
Kerk Amsterdam wordt aangeboden.

Zinnig Noord
Jonatan Bartling geeft aan dat Zinnig 
Noord breder nadenkt over ‘kerk-zijn’. 
Dit gebeurt met name door seculiere 
zinzoekers. Hij ziet dit als een toege-
voegde waarde. Het zou fijn zijn na te 
denken over meer samenwerking. De 
kerk kan christelijke bronnen inbrengen, 
Zinnig Noord die van buiten de kerk. We 
zouden elkaars gemeenschappen meer 
moeten leren kennen, om daarna op 
punten tot samenwerking te komen. Bij-
voorbeeld in experimentele vieringen, 
een eetprogramma en leergangen.

Diaconie Noord
Corry Weltevreden benadrukt dat de 
Diaconie van alle kernen in Noord is. 
Het werk is vooral gecentreerd in de 
Ark, met een voedselbank, cursussen, 
een taalcafé en de Noordas. Dit is een 
actiegroep die op de maandagochtend 
in de Ark bij elkaar komt en daar kop-
zorgen door geldzorgen deelt. Vrijwilli-
gers en een coördinator doen dit prach-
tige werk. Ze werken samen met de 
stedelijke diaconie en er is een kleine 
verbinding met Hoop voor Noord. 

Scriba Anke Heerma
Hechte verbinding
‘Mijn droom voor de Kerk van Noord 
over vijf jaar is, dat er een hechte ver-
binding tot stand is gekomen met de 
enthousiaste pioniers en diaconale 
werkers. Dit heeft kans van slagen als 

de bestaande gemeenschappen het be-
sef toe willen laten dat we elkaar écht 
nodig hebben en dat dit hun een zekere 
toekomst geeft.’

Predikant Paula de Jong
Mozaïek van groepen
‘Ik vind het belangrijk dat er een plek 
is waar mensen rust en kracht vinden 
voor hun ziel. 
De kerk in Amsterdam Noord ziet er 
over vijf jaar uit als een mozaïek van 
verschillende kleine groepen, die op 
een of andere manier samenkomen 
rond het Woord.’

Interimvoorzitter Rijk van Ark
Goede aansluiting
‘Belangrijk voor de kerk in Noord is dat 
we een goede aansluiting vinden bij 
de grote verandering in Amsterdam-
Noord door de komst van zoveel nieuwe 
bewoners. Ik hoop dat de protestantse 
kerk in Noord over vijf jaar een geïnspi-
reerde en inspirerende beweging is die 
aansprekend is voor heel Noord.’

Penningmeester Koen Westdijk
Continuïteit
‘Het belangrijkste voor de kerk in Noord 
is: samen zorgen voor de continuïteit 
van de kerkelijke gemeenschap in dit 
stadsdeel. Hopelijk zien we de komende 
vijf jaar veel nieuwe gezichten die, net 
als onze huidige gemeenschap, samen 
het geloof willen belijden.’ 
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Pionier programmamaker en community builder van de  

pioniersplek Zinnig Noord Jacquelien Weel (42) groeide 

op in Onderdijk, vlakbij Medemblik. Hier bezocht ze de 

rooms-katholieke kerk, zong in het jongerenkoor en was 

misdienaar. Jacquelien studeerde Internationale ontwik-

kelingsstudies en verdiepte zich in spirituele tradities. 

Daarna werkte ze 10 jaar in de internationale ontwikke-

lingssamenwerking.  
 
Jacquelien: ‘Ik wilde de wereld verbeteren, liefde in de wereld bren-

gen! De wereld is vrij groot en met het moederschap koos ik voor een 

coachingspraktijk in Amsterdam en aan huis in Hoorn. Via handlezen, 

numerologie en astrologie lees ik af: wie is hij of zij en wat doet diegene 

daarmee? Daarover ga ik met de cliënt in gesprek en stel ook de vraag: 

waar ligt je hart? Mensen maken keuzes daarna, dat kan bijvoorbeeld 

een carrièreswitch zijn. 

Ik word gedreven vanuit het ideaal liefde: voor jezelf, in relaties, met 

elkaar in groepen. Voor mij staat liefde parallel aan God en bij de pio-

niersplek Zinnig Noord staan we open voor beide en is leven in liefde 

toegankelijker. Mensen vinden elkaar zo gemakkelijker omdat niet alle 

bezoekers van Zinnig Noord zich in God herkennen. 

Ik verzorg de cursus ‘Liefde in het wild’. Hoe kun je in liefde leven? 

Het gaat over liefde ervaren, liefde in relaties en over liefde in de we-

reld. Wat is liefde voor jou, hoe zet jij je idealen neer en hoe vorm je 

een gemeenschap? We lezen verschillende bronteksten. Bijvoorbeeld 

een verhaal uit de Bijbel uit Lucas omdat één liefdestaal lichamelijke 

aanraking is: een schouderklop of een knuffel. De kinderen komen bij 

Jezus, de discipelen maken bezwaar, maar Jezus slaat zijn armen om 

de kinderen en zegent ze. De deelnemers delen met elkaar: wat leer jij 

hiervan? Waar loop jij tegenaan? Mensen vinden het fijn elkaar te leren 

kennen en op zoek te gaan.’  

  
 
Baukje Burggraaff HART & ZIEL

Op een steenworp afstand van mijn huis is tot 
mijn verbazing plotseling een enorme winkel 
geopend! Je kunt er niet in kijken, want het is 
een dark store: een winkel zonder etalage. Voor 
de deur staan kleine paarsgele scooters, elk met 
een grote koffer achter het zadel om bestel-
lingen in te vervoeren. Bezorgers met flexcon-
tracten scheuren behendig over het fietspad 
met zakken chips, kant-en-klaar maaltijden 
en bubbeltjeswijn. Het zijn werknemers van 
de bezorgketen Gorilla’s, die overal in de stad 
opduikt. Het heeft me versteld doen staan hoe 
snel de bezorgcultuur om zich heen heeft ge-
grepen. Via bol.com kan ik een fluitketel kopen 

die een dag later voor mijn deur staat. Facebook 
presenteert websites die zomerjurken tonen, 
gefabriceerd in China, die met een internatio-
naal transportbedrijf en meerdere vervoerders 
uiteindelijk bij mij bezorgd worden. Als ik een 
hotel of vakantie wil boeken, kan ik dat met 
mijn telefoon doen door een paar drukken op 
de knop. Wil ik een partner? Ook dat kan! Via 
meerdere datingsites kan ik leuke mensen 
selecteren, mocht ik dat willen.

Het internet heeft onze wereld ingrijpend veran-
derd. Grote aanbieders zoals Google, Facebook 
en Microsoft regeren in feite onze dagelijkse 

realiteit. Want ook onze overheid, gezondheids-
zorg, pensioenfondsen en banken bedienen zich 
van inlogcodes, digitale programma’s en betaal-
knoppen. Stel je voor dat de stroom uitvalt? Zou 
Gorilla’s ons dan komen redden?

‘Heb je zin in soep? Ik breng het zo even langs!’ 
zegt mijn buurvrouw. Vriendelijk staat ze onder 
aan de trap met een bakje zelfgemaakte toma-
tenbouillon. Op de fiets gebracht, in haar eigen 
boodschappentas. Goed dat zij er is! Stram en 
niet geautomatiseerd, maar gewoon menselijk. 
Haar heb ik niet onder de knop, gelukkig. Zij is 
mijn naaste.

Margrietha Reinders 
Buurtdominee in Betondorp 

Reageren? Mail naar 
redactie@protestantsamsterdam.nl

Een Gorilla in mijn straat 
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