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‘De kerk bestaat om te vieren, te beleven, om God en elkaar te ontmoeten. Het gaat om de 
overtuiging dat God het kloppend hart is en dat wij met God willen zijn. Het woord ‘hart’ verwijst 
naar gevoel, menselijkheid, hartstocht, emotie. Het staat voor de kunsten, de creativiteit en de 
vreugde die ons voorbij onszelf naar een hoger plan van geloof, hoop en liefde brengen’.

Deze tekst komt, vrij vertaald, uit een boek van de bekende Engelse predikant Samuel Wells. 
Een paar jaar geleden was hij in Amsterdam om een lezing te houden voor onze eigen 
Protestantse Kerk. Behalve over God denkt hij ook na over de andere ‘g’ die belangrijk is voor 
de kerk: geld. Niet letterlijk de pegels zelf, maar wat er achter steekt. Waarom wij geld geven en 
gebruiken om de kerk op te bouwen, juist in deze financieel moeilijke tijd. 

Samuel Wells stelt verder dat geld een instrument is om een groter doel te dienen. Het is nooit 
een doel op zichzelf. Hij ziet geld als middel om relaties aan te gaan en te onderhouden. En: 
‘Het gaat om méér dan nodig, om vreugde, om het vieren van genade, oneindig groot’, zegt hij. 
Niemand is in staat om de dingen te kopen die er écht toe doen - liefde, vreugde, vrede en, ten 
slotte, redding. En als die dingen te koop zouden zijn, dan zou niemand ze kunnen betalen.

Met Actie Kerkbalans, die dit jaar op 22 januari start, vragen we kerkbezoekers, gemeenteleden 
en vrienden om een vrijwillige bijdrage. Het is de jaarlijkse oproep om vrijgevig te geven aan 
de kerk. Samen met onze predikanten of andere kerkenraadsleden laten de penningmeesters u 
zien dat het niet gaat om geld alleen maar dat geld nodig is om de kerk te laten voortbestaan. 
We vragen u te geven naar vermogen. 

Deze uitgave is een samenvoeging van alle bijdragen vanuit onze 
Amsterdamse wijkkerken. Om u te inspireren en te laten geven  
met uw ‘hart’. 

Yvonne Teitsma - Adviseur fondsenwerving,  

Protestantse Kerk Amsterdam - januari 2023



Onze uitdaging: in de stad aanwezig zijn en blijven. 

Een kerk met lef en liefde voor de stad, dat is wat we als  
Protestantse Kerk Amsterdam willen zijn. Het betekent dat we op 
veel plekken in de stad aanwezig zijn: van iconische binnenstadskerken, 
wijkkerken in nieuwe stadsdelen, vernieuwende pioniersplekken, 
diaconale buurtcentra tot gastvrije christelijke leefgemeenschappen. 

Daarnaast voelen we ons aangesproken door de uitdagingen die het  
leven in de stad met zich meebrengt en zetten we ons in om er te zijn 
voor wie op zoek zijn naar zin en voeding voor hun ziel. We geloven 
dat we er uiteindelijk niet zijn om onszelf in stand te houden, maar 
willen onszelf in dienst stellen van het Evangelie. Daarom ontwikkelen 
we vormen die mensen van vandaag én morgen helpen om de rijkdom 
van de Bijbelse verhalen en christelijke traditie te ontdekken.

We prijzen ons gelukkig met de humor, creativiteit en toewijding  
waarmee onze vrijwilligers en professionals dit mogelijk maken.  
En ook uw financiële steun is onmisbaar. 

Ik hoop dan ook van harte dat u wilt bijdragen om in de stad aanwezig  
te zijn en blijven.

ds. Rosaliene Israël 
Scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam

van uw scriba

Vragen over Kerkbalans?
Neem gerust contact op met onze administratie
Lia van Westen, financien@protestantsamsterdam.nl  
(020) 53 53 719

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar 
leden@protestantsamsterdam.nl

www.protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam

  ...Geef om de 
  Protestantse Kerk   Protestantse Kerk 
             Amsterdam!             Amsterdam!
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(t)huis aan de Keizersgracht

 Dit is een huis waar de deur openstaat, 
 waar zoekers en zieners, genood of gekomen 
 hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen, 
 waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen, 
 de vonk van de Geest in hun binnenste slaat. 

‘Dit is een huis waar de deur openstaat’, zingen we graag in de Keizers-
grachtkerk. En ook al moeten we er vanwege die hoge energierekening 
op letten dat we de deuren steeds weer goed dichtdoen: spreekwoordelijk 
staan ze altijd open. Voor iedereen! Voor zoekers en zieners. Voor jong en 
oud. Voor zeker-weters en eeuwige twijfelaars. Voor nieuwe en vertrouwde 
gezichten. Voor buurt- en stads- en zelfs landgenoten. Onze deur staat (ook 
online) open! Om onze harten te verwarmen en van toekomst te dromen. Om 
vonkjes van de Geest te voelen. Om ons te hullen in een warme deken van 
liefde en troost. Om vervolgens ‘buitenshuis’ die warmte weer uit te delen. 

Dat thuis aan de Keizersgracht is mij dierbaar, en van onschatbare waarde 
voor heel veel mensen. Kostbaar natuurlijk ook, in de dubbele zin van het 
woord. Warmte delen kan op heel veel manieren. Misschien wel  
financieel, als dat lukt.

Hoe dan ook: een warme groet! En ik zie je graag in de Keizersgrachtkerk!

Annelies Jans 
Predikant

van uw predikant

www.protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
onder vermelding van de Keizersgrachtkerk. 
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd.

  ...Geef om de 
   Keizersgrachtkerk!   Keizersgrachtkerk!

Geef 
  voor 
je kerk  

Vragen over Kerkbalans?
Neem gerust contact op met onze penningmeester 
Frits van den Boomgaard,
penningmeester@keizersgrachtkerk.nl, (0348) 42 00 107

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar 
leden@protestantsamsterdam.nl



Op zo maar een zondag valt een kerkganger tussen al die anderen mij 
op. Hij zit vlak voor me en ik heb hem niet eerder ontmoet. Het lijkt wel 
of hij elk woord dat ik uitspreek beaamt middels zijn intense blik, zijn 
lichaamstaal, een kleine hoofdbeweging soms.

Bij de koffie spreek ik hem. Een zoeker. Hij is gegrepen door het  
verhaal van Jezus. Hij zegt: ‘Wat ik hier vind is de ruimte om het geloof 
te beleven zoals ik dat beleef zonder voorwaarden of dogma’s  
vooraf.’ Ze raken mij, deze woorden. Want dat is immers precies wat 
onze Wester wil zijn: de ruimte voor een ieder om zich gekend te weten 
in de Liefde die God is.

Onze Wester is een open kerk, open naar de samenleving, open naar 
mensen die zich in hun eigen tempo en met hun eigen manier van  
geloven en vaak ook twijfelen dat zoeken: dat aangeraakt mogen  
worden door het licht, door de muziek, door de woorden van oudsher  
die als nieuw gaan klinken, door de ontmoeting met anderen die zo’n 
zelfde beweging maken.

Een kerk om binnen te lopen en te ervaren: ‘Wat doet het me goed 
om hier te zijn, ik wil hier vaker gaan komen.’

De Westerkerk voor de stad, met alles wat daarbij hoort.  
Wat een rijkdom om daar met elkaar zorg voor te mogen dragen!

Herman Koetsveld

Vragen over Kerkbalans?
Neem gerust contact op met onze penningmeester 
Peter Snoeker, info@westerkerk.nl  en telefonisch met 
een terugbelverzoek via Elka Bak, (020) 624 77 66
Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar 
leden@protestantsamsterdam.nl

van uw predikant

www.protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
onder vermelding van de Westerkerk. 
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd.

  ...Geef om de 
   Westerkerk!   Westerkerk!

Geef 
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Onze kerk is niet alleen het oudste gebouw van Amsterdam, maar ook een 
van de mooiste. Als de zon schijnt, speelt het licht over de zacht-geel gekleurde 
muren en over de zandstenen pilaren die het houten dak van het gigantische 
gebouw ondersteunen. Het grote achttiende-eeuwse orgel, onlangs perfect 
gerestaureerd, is een monument op zichzelf; het wordt tijdens onze diensten 
onder meer bespeeld door toporganist Matthias Havinga.

Het zeer oude gebouw herbergt ook steeds heel nieuwe kunst. Op uitnodiging 
van het ‘Museum Oude Kerk’, eigenaar van het gebouw, gaan kunstenaars van 
internationale faam de dialoog aan met het gebouw op de grens tussen ver-
nieuwing en traditie. Momenteel is er werk van Ibrahim Mahama, een kunste-
naar die met zijn sculpturen de historische banden tussen Oude Kerk en zijn 
moederland Ghana weergeeft. Het gaat over handel, slavernij en reizen door 
de tijd, een gedeelde geschiedenis waar wij allen in meegenomen worden.

Maar het is de Oudekerkgemeente die de ‘ziel’ van het oude godshuis 
vertolkt. Temidden van de moderne kunst houden wij de lofzang gaande, 
gevoed door een levende traditie die vertrouwde rituelen en gezangen afwisselt 
met inspirerende verhalen. Dat richt onze aandacht op het goede nieuws 
van Gods ruimhartigheid en zet ons aan tot ruimhartigheid tegenover 
anderen. Wij zijn niet alleen blij met uw gift. Bovenal heten wij u graag welkom 
in onze diensten en bij de gelegenheden tot ontmoeting en gesprek.

Peter Tomson 
Scriba Oudekerkgemeente

Vragen over Kerkbalans?
Neem gerust contact op met onze penningmeester 
Louwra de Groot, ldgroot@gmail.com, (06) 53 24 26 95

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar 
leden@protestantsamsterdam.nl

  van uw scriba

www.protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
onder vermelding van de Oude Kerk. 
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd.

     ...Geef om de 
 Oudekerk-Oudekerk-
          gemeente!          gemeente!
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  voor 
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Een teken van hoop. Dat is onze eerste associatie wanneer we de 
Noordermarkt op komen fietsen. Door alle tijden en crises heen staat 
hier al 400 jaar een gebouw waar week in, week uit de Bijbel opengaat. 
Waar mensen samenkomen om elkaar en God te ontmoeten. 
Waar we oog hebben voor de nood die er is in wijk en stad.
Crises zijn elke keer weer anders. Momenteel maken we ons zorgen 
over inflatie, oorlog en klimaat. We zien de worsteling van mensen 
met de kwetsbaarheid van het bestaan. Het leven is niet maakbaar. 
Tegelijk komen we elke zondag samen en spreken we uit dat God  
niet loslaat wat zijn hand begon. Hij draagt zorg voor deze wereld  
en deze stad. En Hij werkt toe naar zijn toekomst vol van hoop.

Tijden veranderen, maar God blijft dezelfde. En als teken daarvan 
staat daar die imposante kerk. Stenen die getuigen van een rijke 
geschiedenis. Die kerk die meerdere oorlogen heeft doorstaan, 
epidemieën heeft zien komen en gaan, verval heeft gekend en weer 
is opgeknapt. Maar bovenal die kerk waar mensen samenkomen om 
God te loven te midden van een stad waar heel vaak andere geluiden 
klinken.

Dankbaar voor dit teken van hoop vragen we je om haar te onder- 
steunen, ook door financieel bij te dragen via de Actie Kerkbalans.

ds. Johan Visser en ds. Dick Wolters

  ...Geef om de 
 Noorderkerk! Noorderkerk!

van uw predikanten

Geef 
  voor 
je kerk  

www.protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
onder vermelding van de Noorderkerk. 
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd.

Vragen over Kerkbalans?
Neem gerust contact op met onze penningmeester 
Barry Hempenius: penningmeester@noorderkerk.org, 
(075) 647 57 57

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar 
leden@protestantsamsterdam.nl



Ik hoor vaak dat de kerk op een of andere manier veel voor 
mensen betekent. Het contact, het geloof, de eredienst, het meeleven 
met elkaar, het zoeken naar nieuwe wegen, horen van woorden die 
je goeddoen. 

Zielsgeluk: we geloven dat de kerk daarvoor staat. Samen zoeken 
we hiernaar en wat we vinden geven we door. We hopen dat we 
komend jaar weer tijdens vertrouwde en nieuwe bijeenkomsten 
geïnspireerd kunnen worden, zowel op zondag als doordeweeks. 
Door de Eeuwige en ook door elkaar. 

Dit alles is mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers en uw 
financiële bijdrage. Hierover leest u in de bijdrage van de 
penningmeester. 

Ik vraag u: blijf contact houden en geef aan Actie Kerkbalans. 
Alvast onze hartelijke dank!

Paula de Jong
Predikant

  ...Geef om de 
 kerken in Noord! kerken in Noord!

van uw predikant

www.protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
onder vermelding van de kerken in Noord. 
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd.
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Vragen over Kerkbalans?
Neem gerust contact op met een van onze penningmeesters
Netty Lith, n.lith49@gmail.com, (020) 771 74 89
Theo Starrenburg, t.starrenburg@telfort.nl, (020) 633 26 04

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar 
leden@protestantsamsterdam.nl



Voor iedereen is de waarde van onze kerk weer anders. In de kerk 
wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Het is dé plek om 
samen te komen om ons geloof in God en om onze levensverhalen 
te delen. 

Zo zijn we op dit moment bezig met het zoeken naar een nieuwe pastor. 
Dan komt naar voren hoe belangrijk we het vinden om te blijven zoeken 
naar verbinding van onze levensverhalen met de verhalen uit de bijbel, 
verbinding van de kerk met de buurt en verbinding met elkaar. We 
hopen daarbij dat de Nassaukerk door de uiteenlopende activiteiten 
en de diensten velen mogen blijven bemoedigen en inspireren.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor 
staat? Geef dan vandaag nog voor uw kerk. Uw bijdrage betekent 
veel meer dan alleen een geldbedrag. Door uw betrokkenheid, door 
gebed, helpende handen, geld, bemoedigt u ons om een gastvrije 
plek te zijn waar mensen elkaar en God kunnen ontmoeten. Het is 
belangrijk dat we ons daar samen enthousiast en actief voor blijven 
inzetten. Voor elkaar en voor alle Amsterdammers. Nu en in de 
toekomst! 

Doet u mee?

Namens de Kerkenraad van de Nassaukerk,
Margot Rijnierse

namens de Kerkenraad

www.protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
onder vermelding van de Nassaukerk. 
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd.

  ...Geef om de 
 Nassaukerk! Nassaukerk!

Geef 
  voor 
je kerk  

Vragen over Kerkbalans?
Neem gerust contact op met een van onze penning-
meesters: penningmeester@nassaukerk.nl of met 
Margot Rijnierse  (06) 57 56 61 90

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar 
leden@protestantsamsterdam.nl



Sinds een paar jaar staat in de periode van Advent een ster te stralen 
op de Jeruzalemkerk. Die ster staat symbool voor de roeping van de 
christelijke gemeente: het licht van Christus laten schijnen in een donkere 
wereld. Juist in tijden van crisis en onrust.

Dat licht mogen wij ook zelf steeds weer ontvangen. Door samen uit de 
bijbel te lezen, te bidden en te zingen. Door samen te zoeken naar de 
betekenis van Jezus Christus voor ons leven in deze stad. Door elkaar op 
te zoeken als er iets te vieren valt en als er verdriet is. Door - in al onze 
diversiteit - samen op te trekken: alleengaanden en gezinnen, jongeren en 
ouderen, blijvers en voorbijgangers.

De Jeruzalemkerk is een levende en levendige gemeenschap. Dat is iets 
om God dankbaar voor te zijn. Iets om blij van te worden. En iets om je 
voor in te zetten! Met geloof, creativiteit en gebed… maar ook door bij te 
dragen aan een gezonde financiële basis. En daar zijn we - naar draag-
kracht - allemaal verantwoordelijk voor.

Misschien ben je net lid geworden, misschien draag je al jaren bij. 
Misschien gaat het financieel even minder, of juist heel goed. Aan ons 
allemaal de vraag om ook dit jaar mee te doen met de actie Kerkbalans! 
Zodat we het licht van Christus kunnen blijven doorgeven!

Met hartelijke groet, 

Richard Saly
Predikant Jeruzalemkerk

van uw predikant

www.protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
onder vermelding van de Jeruzalemkerk. 
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd.

  ...Geef om de 
  Jeruzalemkerk!  Jeruzalemkerk!

Geef 
  voor 
je kerk  

Vragen over Kerkbalans?
Neem gerust contact op met onze penningmeester
Henno van Eijk, hennovaneijk@hetnet.nl, (06) 53 78 58 84

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar 
leden@protestantsamsterdam.nl



Rond de Regenbooggemeente ontmoeten we niet alleen op zondag, 
maar ook door de week veel verschillende mensen. Ze komen koffie 
drinken of eten. Ze doen mee met het ochtendgebed of de Taizé-viering; 
ze zijn vrijwilliger in de Kinderhuiskamer, komen koken of zijn klant van 
de Sociale Kruidenier. We hopen in De Ark altijd dat ieder die  
binnenwandelt als geliefd medemens wordt begroet. We hopen ook 
dat we elkaar kunnen inspireren in gesprekken en door verhalen, en dat 
we in dat alles proeven dat God goed is en dat Hij ons liefheeft.

Zo vierden we in november Sint Maarten in De Ark. Er was lekker 
eten en het mooie verhaal over de  jonge ridder die van zijn paard steeg 
en de helft van zijn mantel weggaf aan een bedelaar in de poort. Onder 
de bezoekers was een expat-stel uit Kroatië. Hun kleine zoon luisterde 
ademloos. ‘Bij ons vieren we rond 11 november de druivenoogst’, zeiden 
zijn ouders. ‘Daar draait het feestje vooral om drinken. Vanavond gaat 
het om ontmoeting en het laten schijnen van je licht in het donker. Mooi!’

Wilt u ook dat we een plek van licht, ontmoeting en gebed blijven 
in Nieuw West? Geef dan vandaag nog voor uw kerk. Dat kan met een 
geldbedrag, maar ook door uw gebed, helpende handen of goede 
ideeën. Hartelijk dank!

Nellie van Voornveld
Buurtdominee

Vragen over Kerkbalans?
Neem gerust contact op met onze penningmeester
Arjen-Sjoerd de Vries, 
penningmeester@regenbooggemeente.nl, (06) 30 09 12 75

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar 
leden@protestantsamsterdam.nl

van uw buurtdominee

www.protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
onder vermelding van de Regenbooggemeente. 
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd.
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Eindelijk konden we weer volwaardig Kerst vieren. Met oude en  
nieuwe kerstliederen, een fraai versierde kerk en een boodschap van 
vertrouwen en hoop. Soms zijn de meest gewone dingen al een groot 
geschenk. 

De kerk is tegenwoordig maar een kleine speler in de stad, maar wel 
een speler van betekenis. In het nieuwe jaar blijven we doen waar we 
goed in zijn: koffie schenken en verhalen delen met elkaar, geld ophalen 
voor kwetsbare mensen, samen zingen, diepe gesprekken voeren en 
soep rondbrengen in de buurt. 

In De Opgang hebben we het afgelopen jaar veel nieuwe buurt- 
activiteiten georganiseerd, zoals buurtmaaltijden, een taalcafé en een 
feestelijke knutselmiddag met Sint Maarten. In De Sloterkerk hebben we 
voor het eerst een drietal cantatediensten gehouden, met de mooiste 
muziek uit vervlogen tijden. Ook voor dit jaar zijn we alweer volop  
plannen aan het maken, samen met vrijwilligers uit de buurt. 

Er is geld nodig om dat allemaal te doen. Bijvoorbeeld om de  
gebouwen warm te houden, en de kerk ook in de toekomst in staat te 
stellen om een dominee te betalen. Daarom houden we Actie  
Kerkbalans. 

ds. Martijn van Leerdam

van uw predikant

www.protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
onder vermelding van de Sloterkerk en De Opgang. 
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd.

  ...Geef om de 
   Sloterkerk/De Opgang!   Sloterkerk/De Opgang!

Geef 
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je kerk  

Vragen over Kerkbalans?
Neem gerust contact op met onze penningmeester
Romano Krenten, romanojk@gmail.com, (06) 42 20 83 93

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar 
leden@protestantsamsterdam.nl



       Amsterdam, januari 2023

Geacht gemeentelid,

Onze kerk, de Willem de Zwijgerkerk, wil een plek zijn waar mensen God ontmoeten,  
omzien naar elkaar en van betekenis zijn voor hun omgeving, dichtbij en ver weg. Een plek waar  
je inspiratie kunt opdoen, waar je verbondenheid ervaart en waar iedereen meetelt. Samen met u  
zet ik me daar enthousiast voor in. 

Hoe zou ons leven er zonder de kerk uitzien? Wat zouden we missen als er geen kerk meer was - 
geen kerkgebouw en geen geloofsgemeenschap? Ik denk dan aan onszelf: de mooie ontmoetingen 
die we hebben, de zondagse vieringen die ons voeden, het zinvolle vrijwilligerswerk.  
En ik denk ook aan de plek die de kerk heeft in de wijk, in de stad, waar de Protestantse Diaconie 
Amsterdam en partners van onze huisgemeente activiteiten organiseren. Er zijn kinderactiviteiten,  
concerten en voorstellingen met theater, verhalen en poëzie, spirituele evenementen, workshops voor 
gezond leven. Kortom: alle dagen van de week een levendige plek, een zingevingsplek. 

Wat is de kerk u waard? Wij zijn dankbaar voor uw betrokkenheid, inzet en financiële bijdrage 
waarmee we activiteiten van onze eigen huisgemeente kunnen organiseren. Onze waarde(n)-volle 
gemeenschap kan alleen maar bestaan als iedereen naar draagkracht bijdraagt - als vrijwilliger en 
ook financieel. In deze tijd worden velen geconfronteerd met hogere lasten. Ook de kosten voor  
de kerk stijgen. Met wat we ontvangen, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. 

Doet u daarom ook dit jaar mee aan Actie Kerkbalans? 
En wellicht met iets extra’s? Als u die mogelijkheid niet heeft, begrijpen wij dat ook. Uw bijdrage 
is volledig bestemd voor huisgemeente van de Willem de Zwijgerkerk. Overboeken via ‘MijnPKA’ kan 
ook. Graag zelfs! Ga hiervoor naar protestantsamsterdam.nl/mijnpka. Uw persoonlijke wachtwoord 
vindt u op de toezeggingskaart.

Met vriendelijke groet,

Nelly Versteeg
Pastoraal werker

Geef voor je kerk! 
 Geef voor de 
           Willem de Zwijgerkerk

Geef voor je kerk! 
  Geef voor de
           Willem de Zwijgerkerk

www.protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
onder vermelding van de Willem de Zwijgerkerk. 
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd. www.protestantsamsterdam.nl



Na de ‘Vlaamse grote drie’, klinkt er een nieuwe stem in de 
psychiatrie. De psychiater Esther van Fenema stelt dat de moderne 
mens eenzaam is geworden. Hij en zij wordt geconfronteerd met een 
grote maatschappelijke leegte. Er is een algemeen gevoel van 
verlatenheid met alle psychiatrische gevolgen vandien, omdat er 
geen gebinte meer is dat de individuele mens niet alleen omspant 
maar ook overstijgt.

Vanouds voorziet de gemeente daar wel in, in de ontmoeting tussen 
mensen die elkaar niet bij voorbaat hebben uitgekozen maar zich 
toch zusters en broeders weten in de ene Heer. Dat is prachtig. 
Zo oefenen wij ons in kwetsbaarheid, samenleven, liefde en 
mededogen en waar vind je dat vandaag nog?

Algemeen voelen wij de behoefte aan kleinere verbanden. Aan een 
goed huis waarin het goed toeven is. Waar wij elkaar vinden en met 
elkaar zoeken naar wat menselijkheid is en hoe God ons daarin 
ruim tegemoet komt. De Thomas is zo’n plek. Laten wij ons best 
doen om deze plek te behoeden en te bewaren. Deze plek is kostbaar.

ds. Evert Jan de Wijer
Predikant De Thomas

van uw predikant

www.protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
onder vermelding van De Thomas. 
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd.

    ...Geef om De 
      Thomas!Thomas!

Geef 
  voor 
je kerk  

Vragen over Kerkbalans?
Neem gerust contact op met onze penningmeester 
Samuel de Visser, samueldevisser@gmail.com, 
(06) 33 77 43 95
Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar
leden@protestantsamsterdam.nl



Beste mensen verbonden met de Oranjekerk,

Nog maar net ligt de periode van Advent en Kerst achter ons. Voor het eerst in 
drie jaar konden we de deuren weer wijd open zetten. Een speciaal advents-
programma in de Oranjehof, een duurzame kerstmaaltijd, een inloop voor jong 
en oud: de ‘Open KerstKerk’, en we kwamen allen tezamen in de Kerstnacht. 
En natuurlijk hielden we onze zondagse diensten.

Hoe fijn, hoe belangrijk, hoe essentieel het is een plek te hebben waar je naar 
toe kunt, waar je anderen kunt ontmoeten, dat je kunt of gaat ervaren als een 
tweede thuis, een plek waar je met een gerust hart anderen uit kunt nodigen, 
hen kunt laten weten: doe ook alsjeblieft of je thuis bent, weet je welkom - dat 
hebben we ervaren nadat het ruim twee jaar niet of maar beperkt mogelijk was. 
Stel je voor dat deze plek: de Oranjekerk, in het hart van de Pijp, er niet meer 
was. Ik hoop dat u er, net als ik, niet aan moet denken.

Er wordt hard gewerkt om de Oranjekerk als kerkplek in de Pijp te behouden. 
Wie wel eens door de week naar binnenloopt, weet hoeveel er gebeurt. Niet 
alleen de gemeenschap van de kerk zelf, maar ook vele anderen maken 
gebruik van het gebouw, en met plezier. Deze brief is uw jaarlijkse uitnodiging 
ook weer de schouders er onder te zetten. 

Alleen mét uw bijdrage kan de Oranjekerk (in) het hart van de Pijp blijven. 
Dank voor wat u al hebt gegeven in de afgelopen jaren.

Met vriendelijke groet,
ds. Wielie Elhorst

Vragen over Kerkbalans?
Neem gerust contact op met onze penningmeester 
Jurriaan Koole, jj_koole@hotmail.com, (06) 23 18 86 90

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar 
leden@protestantsamsterdam.nl

van uw predikant

www.protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
onder vermelding van de Oranjekerk. 
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd.

  ...Geef om de 
   Oranjekerk!   Oranjekerk!

Geef 
  voor 
je kerk  



Steeds weer nieuwe mensen weten de weg naar de Muiderkerk te  
vinden. Elk heeft daartoe zo zijn of haar eigen motivaties.
Connie is halverwege de vijftig, Rooms-katholiek van huis uit,  
kunstenares en styliste van opleiding. Ze kreeg behoefte aan zingeving 
nadat haar verkering uit was en haar dochter op kamers ging. Via 
vrienden hoorde ze van de Muiderkerkgemeente. “Mijn renaissance” 
noemt ze het, “ook dankzij deze kerkgemeenschap.”
Vincent was 17 toen hij in 1989 de Muiderkerk zag afbranden. Pas een 
paar maanden geleden durfde hij voor het eerst de drempel over en kwam 
hij binnen. “Het was alsof God mij stuurde.” Sindsdien sjeest hij wekelijks 
met zijn scootmobiel de kerk in en heeft hij zijn vaste stek gevonden. Hij 
geniet van de kerkelijke sfeer, de muziek en de gezelligheid.
Marlies, rond de zestig, moet met de bus komen en een stukje lopen, 
maar dat heeft ze er graag voor over. Waar ze eerst naar de kerk ging, 
was het te druk voor haar, veel te veel prikkels. Een kennis zei: “Kom 
eens kijken in de Muiderkerk.” Ze vindt het fijn dat er een rustige sfeer is 
en vertrouwenwekkende mensen. In de geloofsgespreksgroep deelt ze 
wat haar inspireert en luistert ze belangstellend naar de anderen.

Al die mensen met hun kleuren en levensstijlen: ze zijn allemaal van  
harte welkom in de Muiderkerk, iedere nieuwe dag!

Ds. Greteke de Vries
(06) 10 32 51 27

van uw predikant 

www.protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
onder vermelding van de Muiderkerk. 
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd.

  ...Geef om de 
 Muiderkerk! Muiderkerk!

Geef 
  voor 
je kerk  

Vragen over Kerkbalans?
Neem gerust contact op met Arien Blees, 
penningmeester@muiderkerk.nl, (06) 2550 2783

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar 
leden@protestantsamsterdam.nl



Een plek om even thuis te komen, met je zegen en met je sores. 
Zo ervaar ik de Elthetokerk. En met mij vele anderen. ‘Wat mooi dat 
er zo’n plek is!’, is een reactie die ik vaak hoor, steeds vaker van jonge 
mensen. Zelf hou ik ook van deze kerk. Hier - onder het dak van Gods 
liefde - zingen, vechten, huilen, bidden, lachen, werken en bewonderen 
we. En dat al generaties lang…

De Elthetokerk is echt een ontmoetingspunt. Of het nu in de zondagse 
diensten is, of tijdens de koffieochtenden, bij Buurthulp Oost of 
spelinloop Re-play, bij het dagelijks avondgebed, bij de maaltijden, bij 
de Buurtlezingen en nieuwe gestarte Luistergroepen. Velen zetten zich 
met heel veel liefde in voor de kerk en de buurt: gemeenteleden, 
maar ook buurtgenoten, gelovig of niet zo gelovig.

Ook u kunt ons steunen. Uw bijdrage betekent veel meer dan alleen 
een geldbedrag. Door uw betrokkenheid (door gebed, helpende handen, 
geld) bemoedigt u ons om kerk van Jezus Christus te zijn in onze 
Indische buurt: een huis waar wij samen - met ieder die binnenkomt - 
iets kunnen proeven van de gastvrijheid en de hoop die bij God te  
vinden zijn!

Vrede en alle goeds!

ds. Martijn van Laar

van uw predikant

www.protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
onder vermelding van de Elthetokerk. 
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd.

    ...Geef om de 
  Elthetokerk  Elthetokerk

Geef 
  voor 
je kerk  

Vragen over Kerkbalans?
Neem gerust contact op met onze kerkrentmeester
Mirjam Hart, kerkrentmeester@elthetokerkamsterdam.nl,  
(06) 46 18 76 67

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar 
leden@protestantsamsterdam.nl



Fijn dat u, dat jij, betrokken bent bij De Binnenwaai! Ik word er blij van 
als ik zie wat er allemaal gebeurt in De Binnenwaai na een periode van 
corona waarin er heel veel niet door kon gaan. Wat is het goed om weer 
een plek van inspiratie en ontmoeting te mogen zijn met en voor allerlei 
hele verschillende mensen. 

Tegelijk is het ook best een onrustige tijd, waarin er van alles in de 
wereld gebeurt waar ik me regelmatig zorgen over maak. En dan  
spelen er misschien ook nog dingen in uw persoonlijke omgeving. 
Mocht u een keer met mij door willen praten over iets, dan bent u altijd 
van harte welkom om contact op te nemen! Ook als u een keer kennis 
wilt maken of vragen heeft over een bepaalde activiteit, bent u altijd 
welkom om even te mailen, appen of bellen. 

Gods liefdevolle nabijheid en zegen gewenst voor dit nieuwe jaar.

Hopelijk tot gauw!

Marjolein Hekman
voorganger@debinnenwaai.nl
(06) 27 62 62 14

van uw predikant

www.protestantsamsterdam.nl

NL90 RABO 0373741472
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onder vermelding van De Binnenwaai. 
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd.

  ...Geef om De 
   Binnenwaai!   Binnenwaai!

Geef 
  voor 
je kerk  

Vragen over Kerkbalans?
Neem gerust contact op met Fedde Jonker,  
feddejonker58@gmail.com, (06) 51 74 82 95

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar 
leden@protestantsamsterdam.nl

 - Mattheüs 5:14 -



 - Mattheüs 5:14 -



protestantsamsterdam.nl


