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AGENDA

(De diensten worden via de livestream uitgezonden en zijn te zien op
kerkdienstgemist.nl en het YouTube kanaal van de Westerkerk,
met uitzondering van de cantatedienst op 21 november)
Zondag

31 oktober

10.30 uur Ds. H. Koetsveld
Organist Evan Bogerd
Heilig Avondmaal

Zondag

31 oktober

17.00 uur Ds. H. Koetsveld
Dr. C.M. Pumplun
Organist Evan Bogerd
Cantatedienst: Ein feste Burg ist
unser Gott BWV 80,
Johann Sebastian Bach
Westerkerkkoor, ’t Kabinet, solisten
o.l.v. JanJoost van Elburg

Zondag

7 november

10.30 uur Ds. P. Hendriks
Organist Evan Bogerd

Zondag

14 november

10.30 uur Ds. H. Koetsveld
Organist Evan Bogerd

Zondag

21 november

10.30 uur Ds. H. Koetsveld
Organist Evan Bogerd
Eeuwigheidszondag

Zondag

21 november

17.00 uur Ds. H. Koetsveld
Organist Evan Bogerd
Cantatedienst
Requiem in A, H.I.F. Biber
Westerkerkkoor, ’t Kabinet, solisten
o.l.v. JanJoost van Elburg

Zondag

28 november

10.30 uur Ds. J. van Rijn
Organist Evan Bogerd
1ste Advent

VAN DE PREDIKANT
In de Wester heb je twee soorten bezigheden: 1. die je van tevoren bedenkt, en
2. die je niet had kunnen bedenken, maar die gewoon op je pad komen.
Om met het eerste te beginnen: hoe fijn is het dat de loop er weer in zit bij onze
zondagse diensten. Langzaam maar zeker groeien we weer naar de aantallen
kerkbezoekers zoals we gewend waren, maar ook zien we telkens weer ‘nieuwe
gezichten’ en ook dat is natuurlijk geweldig fijn.
Inmiddels is het seizoen ook weer begonnen. Eigenlijk mijn eerste ‘gewone’
seizoen met een viertal kringen in de planning. Hier zit de loop er zeker nog niet
in en het is gissen wat daar de reden van is. Ik hoor het ook van mijn collega’s.
Wellicht vinden we het lagere leeftempo waar we in de coronatijd toe
gedwongen werden eigenlijk wel heel prettig en willen we onze agenda’s niet
meer vol laten lopen.
Ik ben wel heel blij dat de kring Hoofdlijnen met acht deelnemers onlangs van
start is gegaan. Wie wellicht alsnog interesse heeft in de gesprekskring ‘Achter
de kansel’, de kring ‘Leven met verlies’ of de kring ‘Bijbel en gesprek’: meld je
aan!
Maar er gebeurt dus ook het een en ander zonder dat we dat van tevoren
bedacht hadden. Zo leest u elders in deze Tref over het initiatief van de
Klimaat&Geloofgroep om op 6 november een interreligieuze gebedsdienst te
houden in onze kerk voorafgaand aan de grote klimaatdemonstratie. Het vroeg
om een snelle reactie en voorbereiding in tempo.
En onlangs meldde de KRO-NCRV zich met de vraag of zij voor het programma
‘Petrus in het land’ een kerstspecial kunnen komen maken. In alle hectiek die de
weken voor kerst zo eigen is, lijkt daar zowaar precies een gaatje te zitten waar
de opnames kunnen worden gemaakt die dan op 1e kerstdag worden
uitgezonden. Is dat leuk of niet?
Wat ook niet in de agenda terecht komt, zijn de spontane reacties, meestal via
de mail, soms per telefoon, op onze livestream-uitzendingen. Dat kunnen korte,
eigenlijk altijd waarderende reacties zijn, maar soms ook vertellen mensen een
stukje van hun levensverhaal dat aangeraakt werd door wat in de zondagse
dienst aan de orde is geweest. Het is het directe gevolg van het feit dat onze
diensten nu voor iedereen te volgen zijn. De ‘kijkcijfers’ zijn de laatste tijd
behoorlijk stabiel en een eenvoudig sommetje leert ons dat we telkens zo rond
de duizend mensen bereiken.
De kerkenraad gaat zich op vrijdag 12 en zaterdag 13 november beraden over
de nieuw te schrijven beleidsnota. En daarin komen ook de prima opmerkingen
en suggesties die in het gemeenteoverleg van zondag 26 september zijn
gemaakt aan de orde.

Samengevat waren dat de volgende opmerkingen voor de beleidsnota:
- De vredesweek in september kan nadrukkelijker inhoud krijgen dan nu het
geval is.
- De Tref. kan een meer gevarieerde inhoud krijgen als ook anderen dan de
min of meer vaste schrijvers van dit moment kopij kunnen aanleveren.
- Wat de ‘open kerk’ betreft: ook ‘kerk voor de buurt’ kan nadrukkelijker dan nu
het geval is handen en voeten krijgen. Deze inbreng werd vervolgens
ondersteund met het voorbeeld van de geslaagde kerststerrenactie van het
afgelopen jaar waar veel mensen zeer positief op hebben gereageerd.
- De suggestie werd gedaan om zoveel mogelijk activiteiten via onze multimedia-mogelijkheden naar buiten te brengen
Enkele mensen maakten gebruik van de gelegenheid om nog andere zaken naar
voren te brengen. Vastgesteld werd dat onze gemeente qua pastoraat en
onderlinge verbondenheid zeker nog kan groeien. Ook vaste kerkgangers weten
van elkaar vaak niet wie de ander is: een belangrijk punt, dat zeker om concrete
plannen vraagt om hier verbetering in aan te brengen. In de bezoekgroep is dit
signaal al opgepikt en de eerste plannen worden geboren. Daarover later meer.
November kan iets sombers over zich hebben met dat zich terugtrekkende licht.
Maar ik wens u allen het licht van inspirerende ontmoetingen toe!
Ouderbijeenkomst op zondag 14 november
Binnenkort kunnen alle ouders met opgroeiende kinderen een uitnodiging
verwachten voor een ontmoetingsmoment met elkaar. Gesprekspunt is de vraag,
hoe we de activiteiten van de Wester voor de kinderen en jongeren zo goed
mogelijk kunnen laten aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de
gezinnen. Na de coronatijd zijn de kringetjes van de basisschoolkinderen en
tieners erg klein en dus kwetsbaar gebleken. Eerder bleek het zinvol en
vruchtbaar om daarvoor de koppen bij elkaar te steken. Nu alvast in de agenda’s
genoteerd: welkom aansluitend aan de kerkdienst van 14 november. De
uitnodiging met de details volgt.
Interreligieuze klimaatviering in de Wester

Zaterdag 6 november – 11.30 uur

Eind september kreeg ik een mailtje vanuit de Klimaat&Geloofgroep die drie jaar
geleden een interreligieuze viering in de Dominicuskerk had georganiseerd:
“Nu zal op 6 november aanstaande opnieuw een grote Klimaatdemonstratie
plaatsvinden in Amsterdam. Men zegt al dat dit 'de grootste demonstratie ooit'
zal worden. Heel graag zouden wij opnieuw de mogelijkheid willen bieden van
een religieuze viering aan het begin. Maar wij, als organisatie van de vorige
viering' zijn inmiddels interreligieus én landelijk verder gegaan. Naast
christenen, van alle gezindten, doen boeddhisten, joden en moslims mee. Dat
voelt als een enorme verrijking. En nu onze vraag: wij zijn intensief op zoek

naar een locatie, waarin deze viering op 6 november zou kunnen plaatsvinden.
Wij zoeken een andere locatie dan die van de vorige keer. Denk jij dat het op
een of andere manier mogelijk zou kunnen zijn dat deze viering op 6
november plaats vindt in de Westerkerk?”
We moesten snel besluiten i.v.m. de korte voorbereidingstijd. Het is mooi en
betekenisvol dat onze Wester inderdaad de plek wordt waar vertegenwoordigers
van jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme en humanisme
ieder een eigen inbreng leveren rond het thema: Geef de aarde door – in

Hemelsnaam!

In de voorbereidingsgroep werd vooral de urgentie van een fundamentele
verandering van levensstijl, productie en consumptie gedeeld. En dat zal ook de
toon worden van de Klimaatdemonstratie die om 13.00 uur op de Dam zal
beginnen.
In de viering komt daar nadrukkelijk de dimensie van ‘In Hemelsnaam’. Wij
hebben van Godswege de heilige opdracht om voor de aarde en voor iedereen,
die kwetsbaar is, te zorgen. Maar tegelijkertijd wordt in onze tijd zo diepverontrustend voelbaar dat de signalen, dat het zo niet door kan gaan, al zo’n
halve eeuw genegeerd worden. In de akkoorden van Parijs - gesloten in het
najaar van 2015 - beloofden vrijwel alle landen ter wereld om het roer om te
gooien. In deze viering bidden we om die noodzakelijke ommekeer, om de
kracht van het vertrouwen, de hoop en het doorzettingsvermogen om onze
aarde schoner en eerlijker aan de nieuwe generaties door te geven.
Ik ben gevraagd om de rol van gastheer op me te nemen en zal ook nog in de
viering een korte bijdrage leveren. Onze kerkmusicus Evan Bogerd begeleidt de
zang en zal een improvisatie ten gehore brengen. Er worden veel mensen
verwacht, dus wie er bij wil zijn, doet er goed aan bijtijds aanwezig te zijn.
Niets is zo samenbindend als samen zingen. Onderstaand lied schreef ik bij het
klimaatthema op de melodie van “Kom nu met zang…”, met telkens in de laatste
regel een variant op een zinsnede uit de recente brief van de paus, de patriarch
van de oosterse orthodoxe kerken en de aartsbisschop van de Anglicaanse kerk
(zie vorige Tref): “De aarde roept…”

Lied: ‘Geef de aarde door – In Hemelsnaam’
Wij hier bijeen, samen gekomen
mensen van stem en tegenstem
dat wij vandaag vol mogen stromen
Geestkracht ervaren en met klem
horen doorleven weten van ‘nu’:
de aarde roept ons aan
een nieuwe weg te gaan

De schepping kreunt, kraakt in haar voegen
drager van leven uitgeput
zo uit balans, voeden wordt zwoegen:
wie zal het zijn die haar beschut?
Wassende waters, droogte en vuur,
de aarde klaagt ons aan
om zo niet door te gaan.
In hemelsnaam, zorg voor de aarde
omkeer van alles, iedereen god’lijke roep van grootse waarde
toekomst bezieling zo bijeen.
Mensen voor morgen antwoord vandaag
de aarde kijkt ons aan:
wil jij ook op gaan staan?

Herman Koetsveld
predikant

VAN DE KERKENRAAD
Van de voorzitter
Als ik dit schrijf, is de gemeentebijeenkomst op 26 september alweer een maand
geleden. We kwamen daar te spreken over het beleidsplan voor de komende vier
jaar. Wij waren blij met de hoge opkomst en de betrokkenheid die zoveel
gemeenteleden voelen bij de Westerkerk en onze gemeente. Meerdere mensen
hebben ook aangeboden om te willen helpen bij activiteiten, waarvoor veel dank.
Alleen met de hulp van u als vrijwilligers kan het gemeenteleven voortgaan.
Alle suggesties en opmerkingen zijn genotuleerd en zullen in het aanstaande
kerkenraadsweekend mede de input vormen voor het nieuwe conceptbeleidsplan.
Wij zullen het conceptplan daarna met u delen, zodat u de gelegenheid heeft
daarop te reageren.
Verder nog iets moois om naar uit te
kijken: de cantatedienst op
Hervormingsdag, aanstaande zondag
31 oktober (aanvang: 17.00 uur).
Met een zeer toepasselijke
Bachcantate voor die dag: ”Ein feste
Burg ist unser Gott” (BWV 80).

De gelegenheid is te baat genomen om tevens relaties van andere kerken en
overige relaties van de Wester uit te nodigen, zodat we op die manier elkaar
weer eens fysiek kunnen ontmoeten op deze dag.
Hopelijk tot dan, of anders tot bij een andere gelegenheid,
Annemarie Almekinders
voorzitter@westerkerk.nl
Van de scriba
De vorige Tref. was nét verstuurd of er werden al weer volgende versoepelingen
doorgevoerd. Koffie drinken doen we inmiddels weer binnen en we kunnen na
afloop de kerk weer door de grote toreningang verlaten.
En: de Westerwinkel is ook zondags voor en na de dienst open. De verlichte
Westerwinkel zorgt voor veel extra sfeer in onze Wester.
Alleen het op afstand zitten tijdens de dienst houden we erin, zeker nu de
besmettingen toch weer oplopen. Wij verzoeken u vriendelijk, voor uw
gezondheid en voor de gezondheid van anderen, om bij het binnenkomen en
verlaten van de kerk en tijdens het koffie drinken gepaste afstand te bewaren!
Hiermee verkleint u de kans op corona en ook op andere griep of verkoudheid.
In oktober, en zeker in de herfstvakantie, werd de kerk doordeweeks door
steeds meer belangstellenden bezocht, ook tijdens de lunchconcerten.
Vanaf 1 november blijft de kerk - en ook de Westerwinkel - op maandag,
donderdag en vrijdag doordeweeks open van 11.00-15.00 uur, echter niet meer
op zaterdag.
U blijft natuurlijk van harte uitgenodigd om niet alleen op zondag, maar ook
doordeweeks binnen te lopen.
Wij begroeten u graag!

Kandidatuur nieuwe jeugdouderling
Onlangs heeft onze jeugdouderling Mariëlle Veerman te kennen gegeven dat
zij het stokje over wil dragen aan een ander. Na enig zoeken hebben we een
geschikte opvolger gevonden. Annet Schelling wil graag als jeugdouderling onze
kerkenraad komen versterken. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee. De
kerkenraad draagt haar daarom voor als jeugdouderling. Belijdende leden
kunnen tot 8 november bezwaar aantekenen. Als die er niet zijn, dan zal Annet
zo snel mogelijk na 8 november bevestigd worden.
Natuurlijk danken wij Mariëlle voor haar jarenlange inzet voor kinderkerk
de jeugd en voor haar prettige samenwerking binnen de kerkenraad!

Kerkwachten gezocht!
Om alle activiteiten in de Wester te kunnen realiseren, zijn wij voor een groot
deel afhankelijk van vrijwilligers. Van u dus! Schroom niet en geef u op om zo nu
en dan iets voor uw kerk te doen.
Zo zijn wij momenteel op zoek naar klantvriendelijke gemeenteleden die het leuk
vinden om ingeroosterd te worden als kerkwacht.
Heeft u belangstelling of wilt u eerst meer informatie, meld u dan bij onze
bureaucoördinator Elka Bak (020 6247766) of mail: info@westerkerk.nl

Eeuwigheidszondag
Zondag 21 november is het Eeuwigheidszondag. In tal van protestantse kerken
zullen dan degenen worden herdacht, die in het afgelopen jaar van ons zijn
heengegaan. Ook in de Westerkerk zullen wij de namen noemen van de
overledenen uit de kring van onze gemeente. Als u uw dierbare(n) wilt gedenken
en zijn of haar naam genoemd wilt horen in de dienst op Eeuwigheidszondag,
dan kunt de naam van uw dierbare(n) tot 19 november doorgeven aan
bureaucoördinator Elka Bak (info@westerkerk.nl of tel. 020 6247766).
Rein Niesing
scriba

Afscheid oud-kerkenraadsleden
Het geldt voor zo veel dingen: door corona kon veel niet doorgaan. Zo ook het
afscheid van een aantal kerkenraadsleden. Een paar weken geleden was het dan
eindelijk zo ver. Samen met de oud-kerkenraadsleden zijn we als kerkenraad in
de Wester bij elkaar geweest. Het was fijn om elkaar weer te zien en bij te
praten onder het genot van een hapje en een drankje.
De avond werd afgesloten door het gezamenlijk zingen van een lied, dat ds.
Herman Koetsveld voor deze gelegenheid heeft geschreven.
Jeroen Kramer, Marian Jaspers-Fayer, Bart-Jan Bos, Eline Minnaar, Kees van
Grootheest en Pauline van Riessen:
nogmaals heel veel dank voor jullie inzet voor de Wester!

Uitzwaailied – Herman Koetsveld
Refrein:

Een lied van samen leven
van komen en van gaan
van weten van verandering
nooit stil te blijven staan
Geloven als beweging
gedragen door de wind
als Adem die ons verder voert
en haar bestemming vindt

Geloven in de Wester
nee saai dat wordt het nooit
generaties komen hier
de woorden uitgestrooid
De kerk toekomstbestendig
gerestaureerd en wel
de preek instemmend ingelijst
met lied en orgelspel

Dat alles vraagt om mensen
het soort van hart en ziel
als dragers van een ideaal
het open-kerk-profiel
Het ambt komt als geroepen
met taken groot en klein
en enkel in de samenspraak
zo kerkenraad te zijn

Zie dat maar eens te leiden
Jeroen ging het toch doen
Bart-Jan snorde fondsen op
‘doe ons maar een miljoen’
Marian diende de muze
langdurig en bekwaam
en Eline ordende
de diaken-santekraam

De pastorale zorgen
werd Kees graag toevertrouwd
samen met Pauline werd
die aandacht uitgebouwd
’t Moment om los te laten
hoe goed dat dat ook komt
al dat werk van toen en nu
in dankbaarheid gegrond

Zo staan wij hier te zingen
een eeuwenlange rij
de Wester midden in de stad
geheim van wij en Gij
Daar blijvend mee verbonden
wat er ook gebeurt
gave die ontvangen mocht
ons leven ingekleurd

BRAAMBOSGEBEDEN IN DE ADVENT 2021
Twee keer werden de series
Braambosgebeden de
afgelopen anderhalf jaar
vanwege de pandemie
onderbroken, en in maart
hebben we alle
Braambosgebeden als live
stream uitgezonden.
Nu november nadert en de
Adventstijd eind van de
maand begint, zien we
hoopvol uit naar de
Braambosgebeden in de Advent op drie vrijdagnamiddagen voorafgaand aan
kerst.
Wie weet, schuiven er bij tijd en wijle wat toeristen aan. Voor hen zijn teksten en
liederen beschikbaar in het Engels.
En dan klinken rond het Braambos goede woorden, steken we onze lichten aan,
is er ruimte voor gebed en stilte en klinkt muziek die past bij de tijd van het jaar.
De Braambosgebeden in de Advent 2021 zijn op
vrijdag 27 november en op 3 en 10 december.
Tijd: 17.00-17.30 uur (de kerk is open om 16.30 uur).
Van harte welkom rond het Braambos!

Cristina Pumplun
missionair vicaris

PASTORAAT
Gesprek met Ann van der Haven, lid van bezoekersgroep van de
Westerkerk, door Heleen Beekhuis

Ann, jij maakt deel uit van de bezoekersgroep van de Westerkerk. Kun je iets
meer over deze groep en over jouw werkzaamheden vertellen?
De bezoekersgroep van de Westerkerk is gestart in 2017. Het initiatief hiervoor is
genomen door Kees van Grootheest, die het belangrijk vond dat ouderen in de
Wester meer bezocht werden. Kees heeft zelf ontzettend veel mensen bezocht
en hij merkte dat de behoefte bestond bij een aantal mensen om vaker bezoek
te ontvangen. Hierdoor is hij op het idee gekomen om de bezoekersgroep te

starten, bestaande uit mensen die op regelmatige basis langsgaan bij leden uit
de Westerkerk of telefoontjes plegen. Zelf bezoek ik op dit moment twee
echtparen en twee singles drie keer per jaar.

Hoe moet ik mij zo’n gesprek voorstellen, kun je daar een indruk van geven?
Zo’n gesprek kan over van alles gaan. Het is een gesprek van mens tot mens,
het is een ‘ontmoetingsgesprek’, zo zou ik het willen noemen, waar het geloof
aan te pas kan komen, maar dat is volstrekt niet noodzakelijk. Het kan over alle
onderwerpen gaan die mensen maar willen. Samen met de persoon die ik
bezoek bepaal ik waar het gesprekje over gaat en hoe lang het duurt. Mijn
gesprekken duren meestal een uur, soms iets langer. Gaandeweg bouw je
samen een soort vriendschapscontact op.

Wat zijn zoal de onderwerpen die ter sprake komen?
Mensen vinden het vaak leuk om hun verhaal kwijt te kunnen, een verhaal over
hun leven, maar ook over hun geschiedenis bij de kerk. Meestal komen er wel
recente gebeurtenissen rond de kerk ter sprake. Ook gaan er gesprekjes over
stukken in de Tref. of in Kerk in Mokum.

Heb je een advies voor lezers die misschien interesse hebben in een gesprek met
iemand van de bezoekersgroep Westerkerk?
Mensen gaan minder naar de kerk dan vroeger. Contact maken en mensen
ontmoeten gebeurt minder dan voorheen, ook door Corona. Maar juist tijdens de
Coronatijd hebben we gemerkt hoe belangrijk gesprekken zijn voor ons
welbevinden. Voel je van harte uitgenodigd om eens contact te zoeken voor een
gesprek.

Bedankt voor dit gesprek Ann!
Een bezoekje van iemand uit de Westerkerk kan aangevraagd worden via
Harmke van de Fliert, pastoraal ouderling,
te bereiken via info@westerkerk.nl of via tel 020 6247766.
VAN DE DIACONIE
Trefmaaltijd (goed nieuws)!
De coronamaatregelen zijn versoepeld en dat betekent dat we na bijna 2 jaar (!)
weer een Trefmaaltijd kunnen verzorgen. De kookgroep staat te trappelen om u
allen weer te verwelkomen en iets smakelijks voor te schotelen.
De maaltijd vindt plaats in de Grote Zaal en wel op dinsdag 9 november.
Vanaf 17.30 uur bent u welkom.

De maaltijd begint om 18.00 uur. Kosten € 7,00. Graag gepast betalen.
U kunt zich vanaf maandag 1 november aanmelden via info@westerkerk.nl of
telefonisch op nummer 020-6247766.
Tot ziens en een hartelijk welkom aan u allen!
Truus Popma
gastvrouw en diaken
Informatieavond jaardoelen Diaconie
Op woensdag 24 november zal een informatieavond worden gehouden over
jaardoelen van collectes van de Diaconie.
De Diaconie van de Westerkerk bepaalt elk jaar een terugkerend doel voor een
collecte, waarvoor maandelijks wordt gecollecteerd. In 2021 is dat doel ‘The
Care Foundation of the Gambia’. Mirjam Abbes zal hierover een boeiende
toelichting geven.
Met betrekking tot doelen uit vorige jaren zal Janet Dyk u meenemen naar de
bouw van een kerk in Yaxoquintelja (Mexico) terwijl Siny Veenhof verhalend zal
vertellen over de activiteiten van Thembalethu in Zuid Afrika.
De avond begint om 20.00 en zal tot 22.00 duren en vindt plaats in het
Prinsenhuis van de Westerkerk, Prinsengracht 277b, bel Grote zaal.
Klaas Winters, diaken
AMNESTY INTERNATIONAL
Op woensdag 3 november is er weer een schrijfavond voor Amnesty
International.
Wij vinden het zo fijn dat we weer gezamenlijk kunnen schrijven: schrijven naar
de machthebbers over mensen die het zo verschrikkelijk moeilijk hebben.
Wij blijven het heel belangrijk vinden, en met elkaar schrijven is zoveel
inspirerender dan thuis brieven schrijven of e-mailacties voeren. Natuurlijk
blijven we dat allemaal ook doen, maar samen schrijven is bovendien genieten
van het samen zijn en weten dat je met iets heel zinvols bezig bent.
Wij schrijven in het Prinsenhuis van 19.30 uur tot 21.00 uur, Prinsengracht 277b,
bel Grote Zaal.
Voorbeeldbrieven en achtergrondinformatie liggen altijd klaar, evenals natuurlijk
het benodigde schrijfmateriaal. Postzegels zijn bij mij tegen de normale PostNL
tarieven verkrijgbaar (€ 1,55).
Wij hopen, dat er langzamerhand weer meer mensen zijn die zich bij ons willen
aansluiten.
Nicolette Besemer

MUZIEK IN DE WESTER
Winterserie concerten
In december en januari organiseren we weer
een drietal bijzondere concerten.
Tijden: 20.00 - 21.00 uur
Allereerst een Advents- en Kerstconcert op
dinsdag 14 december. Evan Bogerd verzorgt
dan een afwisselend programma rondom Advent
en Kerst.

Nederlandse Bachvereniging.

Traditiegetrouw is er ook weer een ‘Met Bach
het jaar uit’-concert. Dit orgelconcert vindt
plaats op donderdag 30 december en wordt
verzorgd door Bach-specialist Reitze Smits.
Reitze is een autoriteit op het gebied van
barokmuziek en zodoende ook een bekende
musicus bij het ‘All of Bach’-project van de

Het nieuwe jaar 2022 luiden we op vrijdag 7 januari in met een spectaculair
concert door het Sweelinck koperkwintet en Evan Bogerd. Vijf blazers en een
slagwerker gaan de strijd aan het grote Duyschotorgel.
Bij voorbaat al een spektakel om naar uit te kijken!
Voor meer informatie en kaarten: zie www.westerkerk.nl en Eventbrite.

Projectkoor
Ik had gepland om in deze Tref. een laatste oproep te doen voor het
projectkoor. Maar het is allemaal anders gegaan dan verwacht. De hoeveelheid
aanmeldingen oversteeg iedere verwachting!
Zodoende is er geen plek meer voor sopranen, alten en tenoren.
Wel is er nog ruimte voor bassen. Dus bassen: snel aanmelden!
Repetitiedata: 15, 22, 29 november en 6, 13, 20 december.
Uitvoeringen: 19 december ‘Nine Lessons and Carols’ en 24 december,
kerstnachtdienst.
Evan Bogerd
cantor-organist

NOG MEER MUZIEK
Najaarsconcert Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio
Zondag 28 november 2021, aanvang 15.30 uur
Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio is een eigentijds symfonieorkest dat is
opgericht in 1934. Het orkest staat sinds 2012 onder leiding van chef-dirigent
Willem de Bordes. In Con Brio spelen rond de 45 ervaren musici van alle
leeftijden uit Amsterdam en omstreken. Het orkest onderscheidt zich van andere
symfonieorkesten door te kiezen voor (moderne) muziek die niet vaak wordt
gespeeld, jonge solisten en ongebruikelijke concertlocaties in Amsterdam.
Met medewerking van het Studentenkoor Amsterdam (SKA) o.l.v. Fiona Ellis.
Kaarten en info: https://www.con-brio.nl.

DE GRAVEN IN DE WESTERKERK
Alida Withoos, 1662/63 - 1730
Alida Withoos werd in 1662/63 in Amersfoort geboren. Zij is overleden in
november 1730 in Amsterdam en op 29 november 1730 in de Westerkerk
begraven in graf nummer 115 ZZ.
In januari 1701 trouwde zij met de fijnschilder Andries Cornelis van Dalen.
Alida werd met haar drie broers Johannes, Pieter, Frans en zuster Maria door
hun vader opgeleid tot schilder(es) van bosstillevens en botanische illustraties.
Bewaard zijn gebleven 13 aquarellen getekend voor het Monninckx-atlas met
afbeeldingen van planten in de Hortus Botanicus in Amsterdam.
Bronnen:
Archief Westerkerk
Archief Gemeente Amsterdam

Jaap Smit

Sweelinck, stadsmusicus van Amsterdam, 1621-2021
Componist Jan Pieterszoon Sweelinck was stadsmusicus, leermeester op orgel en
klavecimbel en grootmeester van de polyfonie, de meerstemmige muziek. Hij
wordt gezien als de grootste componist uit de geschiedenis van Nederland en
speelde een centrale rol in het Amsterdamse muziekleven.
In oktober van dit jaar is het 400 jaar geleden dat Sweelinck overleed. Het
Stadsarchief Amsterdam eert hem met de tentoonstelling Sweelinck,
Stadsmusicus van Amsterdam, 1621-2021.

Ook vinden vier concerten van het Sweelinck Festival plaats in het Stadsarchief.
In de tentoonstelling Sweelinck, Stadsmusicus van Amsterdam, 1621-2021 ligt
de nadruk op zijn vocale muziek. Er zijn allerlei stukken te bekijken, van
waardevolle 17de-eeuwse stemboeken uit Zwitserland tot een recent voltooid
portret van Sweelinck door Henk Helmantel. Bijzondere documenten uit het
Stadsarchief vertellen over leven en werk van Sweelinck in het Amsterdam van
400 jaar geleden.
Te zien in het Stadsarchief, Vijzelstraat 32, tot en met 9 januari, toegang gratis.
Meer informatie: https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/agenda/sweelinck/

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Als wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam is de Westerkerk door de
belastingdienst aangewezen als ANBI.
Zowel de Stichting Cantatediensten Westerkerkkoor als de Stichting Vrienden
Westerkerk zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.
Voor meer informatie: kijk op de website van de Belastingdienst of
desbetreffende organisatie.
Rekeningnummers van de Westerkerkgemeente
Kerkrentmeesters: NL47 RABO 0109 2797 00
Collecterekening: NL51 RABO 0313 5519 28
Stichting Vrienden Westerkerk: NL30 RABO 0109 9279 66
Diaconie Westerkerk: NL46 INGB 0004 9718 00
Stichting Cantatediensten Westerkerk: NL04 INGB 0003 8921 70

