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De coronapandemie waar we begin 
2020 mee te maken kregen, speelde 
ook in 2021 nog een belangrijke rol. 

Het voordeel was: we raakten er steeds 
beter op ingespeeld. De online vieringen 

hadden een goed bereik, zelfs over de 
stads- en landsgrenzen heen. 

Activiteiten werden online georgani-
seerd. Er werden creatieve manieren 
gevonden om met elkaar in contact te 
blijven. Op de kerkplekken zorgden we 
zo goed mogelijk voor elkaar en - in 
samenwerking met de Diaconie - voor 
groepen die het extra moeilijk hadden: 
de daklozen, de mensen die zich door de 
corona-isolatie extra eenzaam voelden, 
degenen die niet aangesloten zijn bij de 

digitale samenleving, de vluchtelingen, 
maar ook de kinderen en jongeren en 
hun ouders die voor grote uitdagingen 
kwamen te staan. Terugblikkend was 
het een kleurrijk jaar waarin we als kerk 
nieuwe kanten én tekortkomingen van 
onszelf hebben ontdekt. Dit jaarverslag 
biedt een overzicht in vogelvlucht. 

De redactie

Met een terugblik op o.a.:

02|03  Kerk in de stad      
 Tim Vreugdenhil, 
 stadspredikant: 
 “We maken als samenleving 
 een onbarmhartig jaar mee.”

04|05 Kerk in de wijk 
 Hanna van Dorssen, 
 pastor Keizersgrachtkerk: 
 “We zijn als kerk veranderd. 
 We kunnen onszelf niet 
 terugduwen in ons oude  
 zelf.”’

06|07  Financiën en besturen
 Yvonne Teitsma, 
 fondsenwerver: 
 “De opbrengst van  
 Kerkbalans was stabiel.  
 Dat is prachtig en zeer  
 dankbaar stemmend.”’

09  Met hart en ziel   
 Negen jonge medewerkers 
 en pioniers over hun werk 
 en drijfveren.
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2021: Kerk gaat door 
      in coronatijd 

In de zomer wordt voor de 25ste keer Pride Amsterdam georganiseerd, 
met als thema ‘Take Pride in Us’. Er is voor het eerst een Pride Pelgrimage, 
door corona kleinschalig, van Utrecht naar Amsterdam. 
Op zondag 8 augustus is in de Keizersgrachtkerk de Pride Viering. 
Ter gelegenheid van de Pride Week wordt het interieur van de Wester door 
KRO-NCRV in regenboogkleuren gezet. 

Westerkerk in Pride-kleuren

Tijdens een werkbezoek aan de Protestantse Kerk Amsterdam vraagt burgemeester 

Femke Halsema aan de kerken om mee te denken hoe ze hoop kunnen bieden in de 

coronapandemie. Zo ontstaat onder vele andere initiatieven het idee voor de podcast 

‘Hoop in tijden van Corona’. In deze podcast geven vijf Amsterdammers antwoord op de 

vraag: waar vind jij hoop in deze tijd van crisis? Het idee achter het initiatief van Rosaliene 

Israël, scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam en Erik Olsman, universitair hoofddo-

cent geestelijke verzorging aan de PThU is: het horen van hoopvolle verhalen van ande-

ren kan in belangrijke mate bijdragen aan je eigen gevoel van hoop. Journalist Harmen 

van der Veen trekt er voor de podcast op uit om overal in de stad verhalen van hoop op 

te tekenen.   De serie is nog steeds te beluisteren op protestantsamsterdam.nl/hooppodcast
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Dertig jongeren van kerken uit Amsterdam en van Taizé in Am-
sterdam bezochten deze zomer Taizé, een klooster in Frankrijk. 
Na aankomst moeten de tentjes worden opgezet midden in een 
storm! 

De regenboog die daarna de lucht boven de kerk kleurt, is een 
prachtig symbool om de week mee te beginnen. Het is gebruikelijk 
om in Taizé driemaal per dag naar de kerk te gaan voor het gebed. 
Daaromheen gaan jongeren in groepjes uiteen voor dagelijkse Bij-
belgesprekken en draagt iedereen zijn steentje bij aan het reilen en 
zeilen van de week in Taizé. Taizé is voor veel jongeren een plek om 
tot rust te komen en om te ervaren dat zij niet de enigen zijn die 
bezig zijn met vragen over de wereld, God en het geloof. 
Taizé Amsterdam wordt gedragen door het stedelijk jongerenwerk 
van de PKA. Het is een mooi voorbeeld van een plek die zorgt voor 
verbinding tussen jongeren uit de hele stad.

Jongerenreis naar Taizé

www.protestantsamsterdam.nl

02|03  Besturen, commissies, werkgroepen

02|03  Kerk in de stad

Koffie staat symbool voor wat we in deze tijd het 

meest missen. Niet even afspreken in de CoffeeCom-

pany. Niet even kletsen bij de koffieautomaat. Koffie - 

of thee zo je wilt - betekent: even pauze, even praten, 

even aandacht voor elkaar. Koffie troost. In ieder geval 

een beetje. Een onbarmhartig jaar. Zo noemde Connie 

Palmen de periode na de dood van haar man, Hans 

van Mierlo. 

Nu maken we als samenleving een onbarmhartig jaar 

mee. Dat het al zo lang is, voelen we in deze weken en 

maanden pas écht. Ooit kreeg Palmen de vraag: ‘Het 

idee dat het leven op een dag weer beter wordt, gaf 

dat u troost in uw verdriet?’ Ze antwoordt: ‘Ik wist het, 

maar midden in het verdriet is het een abstracte ge-

dachte. Dan helpt het niet. Je kunt het vergelijken met 

mensen die depressief zijn en daar eerder uitgekomen 

zijn. Maar als je er middenin zit, zie je het niet meer.’

Ik vind het fascinerend dat we met elkaar iets meema-

ken wat in veel perioden in de geschiedenis, ook die 

van Amsterdam, ‘normaal’ was. Door velen, waaronder 

stemmen in de Bijbel, wordt het leven samengevat als 

moeite en verdriet. In een overlijdensadvertentie las ik 

‘zijn leven is niet geheel zonder moeite verlopen’. Ik 

moest erom glimlachen omdat het zo eerlijk is. Kan 

dat eigenlijk niet boven al onze levens staan? Van nie-

mand van ons verloopt het leven geheel zonder moei-

te.Wie dat erkent, komt in een wonderlijke kring: die 

van de mensen die elkaar verstaan.

Troost is geen oplossing. Het is ‘er zijn’. Een arm om je 

schouder. Even bellen of appen.

Ik probeer elke week twee keer een ‘coffee-to-go’ 

te doen. Met een vriend, een collega of gewoon met 

iemand die het wel even gebruiken kan. We kunnen 

geen virussen wegtoveren. We kunnen wel ons best 

doen dat niemand in deze crisis helemaal alleen staat. 

Tim Vreugendhil

Een bakkie troost

Tim Vreugdenhil,  oprichter van de CityKerk Amsterdam 
en stadspredikant, publiceert in het voorjaar het boek 
‘Opener dan ooit. Nieuwe kansen voor kerken’. In het 
boek richt hij de focus op nieuwe kansen voor de kerk. 
In een interview in Kerk in Mokum zegt hij daarover: 
“Het klopt dat de kerk steeds kleiner wordt. Maar net 
als bij een voetbalwedstrijd is het heel leuk om kansen 
te creëren. Die kansen liggen er al, omdat de stad juist 
nu worstelt met vragen waar kerken een antwoord op 
kunnen geven. Laten we samen die kansen creëren en 
waar nodig het oude loslaten, zou ik tegen mijn eigen 
club willen zeggen.” 

Kerk na coronatijd opener dan ooit

Wisseling van de wacht 
 bij 
Raad van Kerken Amsterdam

De Protestantse Kerk Amsterdam is enthousiast lid van de Raad 

van Kerken Amsterdam. De Raad is een open overleg- en com-

municatieplatform van christelijke kerken en gemeenschappen 

in Amsterdam. Jarenlang trok Henk Meulink als voorzitter van 

de Raad deze kar. Hij zette de Raad, die bij zijn aantreden een 

noodlijdend bestaan leidde, weer stevig op de kaart. Na bijna 

twee ambtstermijnen droeg hij het stokje over aan Anna Ver-

beek. 

Meer informatie: www.Rvkamsterdam.nl

De sociale media spelen een belangrijke rol in de 
stedelijke Paascampagne. In samenwerking met 
het jongerenplatform Holy Hub wordt gekozen 
voor het aanbieden van een gevarieerd online 
verdiepingsaanbod en laagdrempelige activiteiten 
voor kerkelijke en niet-kerkelijke geïnteresseerden, 
gericht op verdiepende thema’s. 

Leidraad vormen de ‘zeven werken van barmhartig-
heid’: De hongerigen te eten geven, de dorstigen 
te drinken geven, de naakten kleden, de 
vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de 
gevangenen bezoeken en de doden begraven. 
Drie verschillende adventskalenders - voor 
volwassenen, tieners en kinderen - bieden 
dagelijkse posts met verdiepende filmpjes, blogs 
en muziek. Op Stille Zaterdag is er een stilteretraite 
in de kas van de Corvershof. Het campagnebeeld 
verwijst naar de populaire tv-vertolking van het 
Paasverhaal The Passion op tv. 

Veertigdagen-
tijd en Pasen

Op Hervormingsdag organiseert de Protestantse Kerk Am-
sterdam meestal een stedelijk evenement voor alle kerkelijk 
betrokkenen die iets met deze dag hebben. Dit jaar wordt 
de dag waarop Luther in 1517 zijn 95 stellingen tegen situ-
aties in de Rooms-Katholieke Kerk publiceerde gevierd met 
een Cantatedienst in de Westerkerk. 

Op zondag 31 oktober 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 Pum-

plun, predikant respectievelijk vicaris van de Wester, gaan voor 

in de viering. Omdat corona in deze periode op een laag pitje 

staat, is een feestelijk volle kerk toegestaan en kan er na afloop 

onder het genot van een drankje worden bijgepraat. 

Hervormingsdag 
met Bach

Jacoba van Tongerenlezing
Aan het eind van het jaar worden de eerste 

stappen genomen voor de oprichting van 

een Werkgroep Groene Kerk. Het is een am-

bitie van de Protestantse Kerk Amsterdam 

om als geheel Groene Kerk te worden, van-

daar het initiatief tot een brede werkgroep. 

Initiatiefnemers Annemarie van Wijngaar-

den, Geke van Vliet en Wilco van Bokhorst 

hopen dat er in alle achttien gemeenten 

mensen enthousiast aan de slag willen gaan 

met de mogelijkheden die de kerk heeft om 

bij te dragen aan meer duurzaamheid. 

Vragen aan of interesse in de 
werkgroep? Stuur een mail naar: 

groenekerk@protestantsamsterdam.nl

Oprichting 
 Werkgroep 
Groene Kerk
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Dierenactiviste, juriste, publiciste en politica Marianne 
Thieme houdt de tweede Jacoba van Tongerenlezing 
in de Amsterdamse Keizersgrachtkerk. Thieme houdt 
een kritisch betoog over de vraag: waar is de stem van 
christenen in het klimaatdebat? 
Een panel van vier jongeren die bij het klimaat betrok-
ken zijn - Daniël van Duijn, Kirsten Alblas, Geke van 
Vliet en Janne van den Akker - reageren op de lezing. 
Moderator is journalist Wilfred Scholten. 

https://www.protestantsamsterdam.nl/
mailto:groenekerk%40protestantsamsterdam.nl?subject=
https://rvkamsterdam.nl/


https://www.protestantsamsterdam.nl/

https://dethomas.nl/

oranjekerkamsterdam.nl

https://www.jeruzalem-kerk.nl/

https://www.muiderkerk.nl/

https://regenbooggemeente.nl/

https://www.protestantsekerkamsterdamnoord.nl/

https://www.noorderkerk.nl/https://www.keizersgrachtkerk.nl/

https://www.protestantsamsterdam.nl/

 

04|05  Kerk in de wijk

CENTRUM  Keizersgrachtkerk  
Hanna van Dorssen, interim-predikant Keizersgrachtkerk

keizersgrachtkerk.nl

In de Keizersgrachtkerk zijn we het nieuwe seizoen ingegaan 

met een nummer van de band Coldplay: Everyday Live.

 

 What in the world are we going to do?

 Look at what everybody’s going through

 What kind of world do you want it to be?

 Am I the future or the history?

Het woordje ‘world’ vervingen we door ‘church’. Want hoe 

gaan we verder als kerkgemeenschap na de 1,5 jaar die achter 

ons ligt? Het is alsof we, zoals Jozua en het volk, na een lange 

tocht door de woestijn op de oever van de Jordaan stil staan. 

Voorzichtig maken we de balans op. Wat is er veel gebeurd 

onderweg. Wat ons overkwam, had nog niemand van ons 

meegemaakt. Wat hebben we beleefd, ervaren, geleerd? Wat 

nemen we mee naar de overkant? Wat laten we beslist achter 

ons? Vragen die niet kunnen worden overgeslagen voor we 

oversteken. Want we zijn als kerk veranderd. We kunnen ons-

zelf niet terugduwen in ons oude zelf. 

CENTRUM  Noorderkerk 

Dick Wolters, pionier-predikant Noorderkerk

noorderkerk.nl

Sinds begin juli draait doordeweeks in de Noorderkerk de expe-

rience Vincent meets Rembrandt. De kerk is dan tot een drie-

dimensionaal scherm omgetoverd waarop in beeld en geluid 

het verhaal van Vincent van Gogh wordt verteld, die zijn inspi-

ratie 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 name-

lijk 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. Binnenkort starten we daarom vanuit het Huis 

voor de Ziel een cursus van drie avonden waarbij we schilde-

rijen en fragmenten uit de brieven lezen in relatie tot de Bijbel. 

Voor meer info: check onze website.

NOORD  Wijkgemeente Noord
Ds. Kees G. Zwart, interim-predikant 
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 Zonne-

plein 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 tekeningen, er liggen alleen wat schetsen: ge-

spreksstof 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.)

NIEUW-WEST  Regenbooggemeente 
Ds. Nellie van Voornveld, buurtdominee 

regenbooggemeente.nl 

‘Hier is een stad gebouwd overal om ons heen’, en in deze 

kale tijd lijkt de stad dichter en anoniemer dan ooit. Maar als 

ik beter kijk naar de wijk, zie ik geen steenwoestijn maar iets 

wat warm en levend en kloppend en beweeglijk is, mensen 

van vlees en bloed, en tussen die mensen allerlei zichtbare 

en onzichtbare lijntjes. Ik ben onder de indruk van wat dat 

ene ‘lichaam’ kan. Er wordt muziek gemaakt onder balkons 

van buren, er wordt soep gedeeld en koffie geschonken, er 

wordt gebeden en getroost, en wordt gebeld en bezocht, 

er worden filmpjes opgenomen en naar elkaar gestuurd, 

er worden schuttingen gerepareerd en tuintjes beplant, er 

wordt vuil geprikt en zaad gezaaid, er wordt geprint, geko-

pieerd, gemonteerd, overlegd en gedacht en gedroomd, 

gezegend zijn we: ‘Gaven schonk hij vele, één is de Geest’. 

OOST  Muiderkerk 

Greteke de Vries, predikant

muiderkerk.nl

De Muiderkerk had het niet beter kunnen plannen: dicht ten 

tijde van de harde lockdown voor een flinke opknapbeurt. 

Terwijl de gemeente vooral digitaal met elkaar verbonden 

blijft, wordt de kerkzaal aangepast en opgefrist. Maar straks, 

rond Pasen, ontmoeten wij elkaar hopelijk weer in een ge-

transformeerde ruimte. Zal de gemeente dan ook veran-

derd zijn, een verrassende mix van oud en nieuw? Zelf ben 

ik blij dat ik nu meer tijd heb om geconcentreerd achter 

elkaar door boeken te lezen, me niet vluchtig maar serieus 

te verdiepen in de tijdgeest in relatie tot het evangelie. Ook 

denk ik meer na over mijn ambt. Ik was teveel een regeldo-

minee geworden, me bewust van mijn vorstelijke salaris en 

de overbelaste levens van veel gemeenteleden: laat mij het 

maar doen. Maar ook mijn predikantschap blijkt in deze tijd 

een opknapbeurt te ondergaan die lijkt te leiden tot meer 

rust, aandachtiger beschikbaarheid voor wie een beroep 

op me doet, adequatere kennis en mogelijk meer wijsheid. 

Waar zal dat toe leiden?

WEST  Jeruzalemkerk 

Maarten Sijpestein, voorzitter kerkenraad 

jeruzalem-kerk.nl

In de Jeruzalemkerkgemeente is een eigen antwoord op 

de ontzeggingen van de tweede golf opgekomen. Daar 

waar we eerder voorzichtig manoeuvreerden om de be-

staande activiteiten binnen de coronaregels vol te houden 

is nu een keur aan nieuwe activiteiten ontstaan. Een online 

pubquiz, triades, een Emmaüswandeling, een extra dienst 

waarin de kinderen elkaar weer allemaal konden zien. De 

drijvende kracht daarachter is dat we zo graag met elkaar 

in contact willen zijn en willen blijven. Nu nog meer dan 

anders. Een wijze les voor de organisatoren onder ons, 

waaronder ik mijzelf ook reken. We kunnen zulke mooie 

structuren bedenken, waarin we alles wat we doen net-

jes ordenen. Maar het gaat erom dat er ruimte komt om 

dingen te laten ontstaan. Dat heeft soms een zetje nodig, 

maar dan kan er zomaar veel moois gebeuren! Ook in deze 

coronatijd dus!

ZUID  Oranjekerk 
Jantine Heuvelink, predikant 

oranjekerkamsterdam.nl

In de zomer verbouwen we de Oranjekerk van boven. 

Op de balkons van de kerkzaal komen wanden waardoor 

kantoorruimtes ontstaan. De kerktoren van de Oranjekerk 

wordt op meerdere niveaus aan de binnenkant bewerkt, 

waarbij op de begane grond een rouwkamer zal komen.

Zo komt in de Pijp een plek beschikbaar waar nabestaan-

den een overleden buurtgenoot kunnen opbaren. Onze 

geloofsgemeenschap biedt ruimte voor leven en dood, 

voor doorgaan en stilstaan en met deze verbouwing komt 

dat nog meer tot uiting in ons kerkgebouw. De kapel heeft 

daarin z’n diensten ook al bewezen. ‘Men zou een pleister 

op vele wonden willen zijn’, zei Etty Hillesum. Ons verlan-

gen is om als Oranjekerk zo een pleisterplaats te zijn. 

ZUID  De Thomas 
Evert Jan de Wijer, predikant 

dethomas.nl

Het kunstwerk van Ivan Cremer zal in de kerk worden 

opgesteld bij gelegenheid van ArtZuid, een tweejaarlijkse 

beeldententoonstelling in Amsterdam-Zuid. Bij de totstand-

koming van dit project heb ik een aantal keer nader met de 

kunstenaar gesproken. Als kleinzoon van de bouwmeester 

van onze kerk, wil hij met zijn beeld reageren op de ruimte. 

Op mijn vraag wat de kerkzaal nu zo aantrekkelijk maakt, 

had hij, architect van huis uit, een verrassend eenvoudig 

antwoord: de gulden snede. Alles klopt. De maatvoering 

is perfect. Enthousiast toonde hij zijn voorstudies van het 

gebouw, dat hij zorgvuldig had nagemeten, zoals ooit een 

profeet in Israël die opdracht kreeg. Maar dat vertelde ik 

hem maar niet. Een mens voelt zich van nature goed in een 

dergelijk gebouw. Het is op menselijke maat gesneden. Zijn 

kunstwerk zal dan ook uit mensen bestaan die met elkaar 

verbonden zijn en al dansend elkaar te hulp schieten. Ik ga 

een ontspannen zomer tegemoet. Als het niet wil met mijn 

preken, valt in ieder geval steeds te zien wat ik bedoel.

Vincent meets Rembrandt in de Noorderkerk

Kunstenares Wytske Zuijdendorp 
en kerkenraadsleden Koos Spanjer 
en Arien Blees (v.l.n.r.) in het nieuwe 
interieur van de Muiderkerk

De kapel van de Oranjekerk

Komen en gaan van predikanten en prominenten
De Binnenwaai, kerk op IJburg, neemt op 14 maart afscheid van pastor en voorganger Alexander Noordijk, die een beroep heeft aange-

nomen in Monnickendam. Marjolein Hekman volgt hem op en weet na een inwerkperiode al snel de harten van de gemeente en van de 

IJburgers te veroveren. Op 26 april krijgt ds. Wielie Elhorst, op dat moment hulppredikant in de Oranjekerk, uit handen van burgemeester 

Femke Halsema een koninklijke onderscheiding voor zijn grote bijdrage aan de emancipatie van de LHBTI+-gemeenschap in Nederland. 

In de zomer vertrekt na ruim 15 jaar ds. Bas van der Graaf, oud-predikant van de Jeruzalemkerk, die een beroep in Huizen aanneemt. Als 

pionierbegeleider bracht hij het pionierswerk in Amsterdam op een hoger plan. In de viering van 13 juni nemen ds. Klaas Holwerda en de 

Nassaukerkgemeente. Ds. Holwerda  was sinds 2003 verbonden aan de Nassaukerk in combinatie met bijzondere opdrachten voor Kerk 

en Buurt Westerpark en sinds 2013 voor Kerk en Kunst.  Het vertrek van Paul van Oosten, directeur van de Protestantse Diaconie Amster-

dam, in de zomer van 2021 mag zeker niet onvermeld blijven. Hij was 25 jaar de motor achter de ontwikkelingen van talrijke, zoals hij het 

zelf noemde ‘hoopvolle plekken’ in de stad. Geestelijk verzorger Elske Cazemier verlaat per 1 november Amsta Karaad, een instelling voor 

mensen met een verstandelijke beperking, in verband met vervroegd pensioen. Om dezelfde reden verlaat studentenpredikant ds. Riekje 
van Osnabrugge met ingang van het nieuwe jaar de PKA en haar laatste werkplek, het studentenplatform New Connective van PKA en VU. 

Van links naar rechts:
Alexander Noordijk

Marjolein Hekman

Wielie Elhorst

Bas van der Graaf

Klaas Holwerda

Paul van Oosten 

Elske Cazemier 

Riekje van Osnabrugge

Over leven in coronatijd:

Online vieringen 
in opmars
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Voor de wijkkerken en pioniersplekken was het door corona opnieuw een ingewikkeld jaar. Dan weer versoepe-

lingen, dan weer verzwaringen van de coronamaatregelen ontregelden het kerkelijk leven behoorlijk. Zonder uit-

zondering gingen de wijkkerken daar flexibel mee om en bleek de veerkracht en geestkracht opnieuw groot. Po-

sitief was het stijgende bereik van de online vieringen en activiteiten, tot ver over de stads- en landgrenzen heen. 

De digitalisering van de kerk lijkt voorgoed ingezet en kreeg door corona een flinke boost. In de Kerk in Mokum-rubriek ‘Pleisterplaatsen’ 

vertellen predikanten, pastores, pioniers en jongerenwerkers over het reilen en zeilen op hun kerkplek. Een greep uit deze bijdragen levert 

een – overigens lang niet volledige - caleidoscopische blik op het verslagjaar op. Kijk voor meer informatie over de kerkplekken van de 

PKA en de activiteiten op www.protestantsamsterdam.nl. Zie ook de achterpagina voor pioniers en jongeren.

https://www.protestantsamsterdam.nl/
https://dethomas.nl/
oranjekerkamsterdam.nl
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Baten naar bron

• Ledenbijdragen

• Overige fondswerving

• Exploitatie onroerend goed

• Beleggingen (incl. beleggingspanden)

Lasten naar doel

• Wijkgemeenten

• Bestuur en bureau

• Bovenwijks

• Beleggingen (incl. beleggingspanden)

Lasten naar uitgavesoort

• Kerkelijke activiteiten

• Gebouwen

• Medewerkers

• Bestuur/bureau/beheer/communicatie
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Wat doet het College van Kerkrentmeesters? 
In dit bestuur zijn de kerkrentmeesters uit de 17 wijkkerken ver-
tegenwoordigd. Het College van Kerkrentmeesters (CKR) is ver-
antwoordelijk voor de medewerkers, het geld en de gebouwen 
van de Protestantse Kerk Amsterdam. De naam ‘rentmeester’ is 
veelzeggend. Het gaat om goed rentmeesterschap. We zijn met 
elkaar verantwoordelijk voor de toekomst van de kerk voor de 
volgende generaties. 

Hoe kijk je in jouw functie terug op 2021? 
Het was helaas opnieuw een coronajaar. Dat heeft een flinke weer-

slag op de financiën, van de organisatie én van de kerkplekken: 

de wijkkerken en pioniersplekken. De vraag was net als het jaar 

daarvoor: hoe kunnen de kerkplekken op de situatie anticiperen 

en hoe kan het College hen daarin bijstaan? Er was vele maanden 

nauwelijks kerkbezoek mogelijk. De vieringen konden we geluk-

kig online houden, maar de inkomsten uit de collectes waren dra-

matisch lager. De verhuur van de gebouwen, voor veel kerken een 

belangrijke inkomstenbron, lag maandenlang stil. Gelukkig hebben 

we een flinke buffer en konden we al in 2020 een ‘coronareserve’ 

realiseren om de financiële tegenslagen zo goed mogelijk op te 

vangen. In 2021 was ook de ‘taskforceronde’. Een afvaardiging van 

de dagelijkse besturen van het CKR en de Algemene Kerkenraad 

zijn, online vanwege corona, bij alle wijkkerkenraden langsgegaan. 

Daarbij is gekeken naar de financiële situatie en het behalen van 

een sluitende begroting, maar ook, misschien nog wel belangrij-

ker, naar de plannen die er zijn voor de toekomst en wat daarvoor 

aan ondersteuning nodig is. Het is verheugend om te zien dat alle 

wijkkerken in beweging zijn gekomen en plannen maken. Dat geeft 

vertrouwen in een vitale toekomst van de kerk. 

Wat zijn de belangrijkste thema’s in 2022? 
We staan opnieuw voor grote uitdagingen. Corona was nog niet op 

de achtergrond verdwenen of de oorlog in Oekraïne brak uit. Sa-

men met de Diaconie is geestelijke bijstand voor Oekraïense vluch-

telingen opgezet. Maar als kerkrentmeesters kijken we ook naar de 

gevolgen van o.a. de inflatie en de stijgende energieprijzen voor de 

kerkplekken en hun bezoekers. Dit terwijl de effecten van corona 

nog wel even doorsijpelen. Een ander thema is de bemensing: het 

is steeds lastiger om vrijwilligers te vinden voor bestuurs- en an-

dere vrijwilligerstaken. Hoe gaan we daarmee om? Vangen we dit 

op met meer professionele ondersteuning en willen we dat dan? 

De kerk is toch van huis uit een vrijwilligersbeweging. Bovendien 

vraagt ook dat weer om een flinke investering, terwijl we in 2020 

hebben besloten een deel van het vermogen al te reserveren voor 

kerkvernieuwing. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt. Last 

but nog least: in 2022 willen we een start maken met een verduur-

zamingsslag voor onze gebouwen. We hebben eerder besloten om 

geen kerkgebouwen meer te verkopen. Het zijn zichtbare, karak-

teristieke ankers in de buurt, van waaruit we onze roeping kunnen 

waarmaken. Maar we willen ze wel duurzaam maken. Dat hoort 

ook bij goed rentmeesterschap. 

voorzitter 
College van 
Kerkrentmeesters

De medewerkers van het Kerkelijk Bureau raakten gewend aan het 
hybride werken. Zij werkten voornamelijk vanuit huis. De afdeling 
HR zorgde met diverse online challenges, teamborrels en koffie-
drinken en het stimuleren van werk-wandelingen voor de samen-
hang binnen het team. 

Veel aandacht was er voor het helpen van de kerkplekken met de di-
gitalisering en met vragen rond het al dan niet door laten gaan van 
activiteiten en vieringen in coronatijd. Diverse afdelingen, waaronder 
HR, Communicatie, Jeugd en Financiën, boden op verzoek extra on-
dersteuning aan de wijkkerken, naar aanleiding van de Taskforceronde (zie ‘besturen’). In de zomer  werden 
de maatregelen tijdelijk versoepeld, waardoor er een live teamdag mogelijk was. Ook de jaarlijkse Oplaaddag 
voor de kerkelijke vrijwilligers kon doorgaan, in de Corvershof en de tuin, met een apart tiener- en kinderpro-
gramma. 

Eind september kon ook de Communicatieborrel, een jaarlijkse toerustings- en ontmoetingsbijeenkomst voor 
kerkelijke communicatie-vrijwilligers, plaatsvinden. Helaas stegen in het najaar de coronacijfers weer in rap 
tempo en moest de editie van Preek van de Leek op het laatste moment worden afgezegd. Tot grote teleur-
stelling van velen op het Kerkelijk Bureau en de kerkplekken moest ook Kerst opnieuw online gevierd worden. 

Kerkelijk
 Bureau

De opbrengst van Actie Kerkbalans 2021 bedroeg  € 1.083.475,98. Dat was 99,7 % van 
het begrote bedrag. Dit was een prachtig en zeer dankbaar stemmend resultaat. De 
leden die aan de actie meededen, maakten het financieel mogelijk om er ook in het 
verslagjaar volop voor de gelovigen, de buurt en de stad te zijn. 

Dit jaar werd Actie Kerkbalans gecoördineerd door een nieuwe fondsenwerver, Yvonne 
Teitsma. Omdat zij in september 2021 startte, midden in coronatijd, werd besloten om 

de aanpak van de januarimailing zoveel mogelijk gelijk te houden aan die van 2020. 

Voor elke wijkkerk werd een eigen folder en een begeleidende brief, in een ‘je’- en een 

‘u’-variant, gemaakt. Nieuw was de koppeling met de website en social media, onder 

andere met korte interviews ‘daarom geef in aan mijn kerk’. Nieuw was ook de aanpak 

‘Herinnering Kerkbalans’. Door middel van een kaart werden kerkleden aan de uitnodi-

ging tot betaling Kerkbalans herinnerd.

Opbrengst Kerkbalans stabiel

In de Ondernemingsraad zijn diverse werkvelden 
van de Protestantse Kerk Amsterdam 
vertegenwoordigd: het Kerkelijk Bureau, de 
kosters-beheerder, de musici- en de pioniers en 
jongeren. 

Het vijfkoppige OR-team weet zijn rol steeds beter te 

vinden binnen de organisatie. In goed overleg met de 

bestuurder, directeur Vincenza La Porta, en de afdeling 

HR is gekeken naar o.a.: de corona-maatregelen voor 

de medewerkers, de Jaarrekening 2020, de werkdruk 

van de kosters-beheerder en het thema Veilige Kerk. 

 

Uit de besturen:De kerkplekken van de PKA zijn vertegenwoordigd in de twee grote, 
overkoepelende besturen: de Algemene Kerkenraad en het College 
van Kerkrentmeesters. Beide besturen hebben een dagelijks bestuur. In 
2021 vonden alle vergaderingen vanwege corona online plaats. 

De Algemene Kerkenraad kwam vijf keer via zoom bij elkaar, het College 

van Kerkrentmeesters vier keer. Belangrijke thema’s waren: Veilige Kerk, het 

financiële vervolg van diverse kerkvernieuwingsplekken die na het pionie-

ren naar een nieuwe kerk-vorm zoeken, kerkvernieuwingsplannen uit de 

wijkkerken, natuurlijk zoals ieder jaar de jaarstukken (Jaarrekening 2020, 

Begroting 2022), de evaluatie van het oude beleidskader en de eerste ge-

dachten over het nieuwe beleidskader voor 2023-2027, de evaluatie van 

de Taskforceronde en van zes jaar pionieren bij de PKA. Onder de bestu-

ren vallen diverse werkgroepen en commissies. De Kunstcommissie onder 

leiding van Hermine Pool ging voortvarend door met het project ‘Kerkcol-

lectie Digitaal’, waarbij alle kunstvoorwerpen die in het bezit zijn van de 

PKA in kaart worden gebracht. Hiertoe werd een bezoek gebracht aan alle 

wijkkerken. Ook de ‘zwerfcollectie’ – kunstvoorwerpen van de PKA in o.a. 

musea - werd geïnventariseerd. Dit gebeurde met professionele hulp van 

Marco Blokhuis van Museum Het Catharijneconvent. Aan het eind van het 

jaar kon het project worden afgerond. De Gebouwencommissie met voor-

zitter Duco Stadig adviseerde de kerkplekken en de besturen op het gebied 

van (kerk)gebouwen. Belangrijke thema’s op de agenda waren het onder-

houd en de verduurzaming van de gebouwen. De Orgelcommissie, met 

voorzitter Remco Wynia, adviseerde de wijkkerken en besturen over de 

vele kostbare orgels die de PKA in haar bezit heeft. In november startte de 

Werkgroep Groene Kerk. De Werkgroep Kerkvernieuwing ten slotte boog 

zich over diverse kerkvernieuwingsplannen. Was de werkgroep er vroeger 

vooral voor de pioniersplekken, in het verslagjaar kwamen er ook plannen 

uit de wijkkerken en deze tendens zet zich voort. Het betekent dat de PKA 

in al haar gelederen in beweging is en zich met energie en creativiteit richt 

op de toekomst van een vitale kerk voor de stad Amsterdam. 

www.protestantsamsterdam.nl
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Stacey Krom
Voorzitter van Taizé in Amsterdam

‘We kunnen de wereld mooier maken 

door liefdevol in het leven te staan.’

Taizeinamsterdam.nl

Marjolein Hekman
Voorganger in De Binnenwaai, kerk op IJburg
‘De Binnenwaai gaat over liefde voor God 

en voor elkaar.’  

Debinnenwaai.nl

Arjan Putters
Begeleider Koffiebar 15+ Noorderkerk

‘Door God word je gekend. 

Dat wil ik aan jongeren doorgeven.’

Noorderkerk.nl Marja Zijlstra
Kinderkerk en Open Kerstkerk, Oranjekerk 
‘Je ziet de ouders met kinderen met 

schroom de kerk inkomen en blij weer 

naar huis gaan.’  

Oranjekerkamsterdam.nl

Zwanine Siedenburg
Pastor Drugspastoraat Amsterdam
‘Mensen met een verslaving zijn 

geloviger dan de doorsnee mens.’

Drugspastoraat.nl

Nellie van Voornveld
Buurtdominee Regenbooggemeente  
Nieuw-West
‘Mensen die tot bloei komen in een  

gemeenschap, daar zie ik het  

Koninkrijk van God in.’   

Gist.amsterdam

In de rubriek Met hart en ziel in Kerk in Mokum komen mensen aan het woord, veelal 
pioniers en kerkvernieuwers, die zich met passie inzetten voor de kerk. 
Op deze pagina passeren de tien uit de jaargang 2021 de revue.  
Lees de bijbehorende interviews op: www.protestantsamsterdam.nl/kerk-in-mokum/

Doke Hoekstra
Medewerker bij HolyHub

‘Iedereen heeft God nodig.’

  Holyhub.nl

Met hart en ziel
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Redactie: afd. Communicatie Protestantse Kerk Amsterdam
Artwork: Albertine Kars/Creatie op de Mac
Foto’s o.a.: Marloes van Doorn, Maartje Geels, Sandra Haverman

Maarten Vogelaar
Pionier bij Gist

‘Met Gist zoek ik naar nieuwe 

vormen voor het idee ‘kerk’.’

  Gist.amsterdam

Christine en René Visser
Pioniers bij we*Worship

‘Als we ons door te zingen op 

God richten, voelen we dat 

Hij heel dichtbij is.’

Weworship.nl
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