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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.

Zondag

5 juni

10.30 uur

Ds. H. Koetsveld
Organist Evan Bogerd
Pinksteren, Belijdenisdienst

Zondag

12 juni

10.30 uur

Ds. G.J. de Bruin
Organist Leonard Seeleman

Zondag

19 juni

10.30 uur

Ds. H. Koetsveld
Organist Evan Bogerd
Doopdienst

Zondag

26 juni

10.30 uur

Ds. J. van Rijn
Organist Evan Bogerd

Zondag

3 juli

10.30 uur

Ds. H. Koetsveld
Organist Evan Bogerd
Heilig Avondmaal

VAN DE PREDIKANT
‘Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. En zij waren

allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij zeiden de een tot de
ander: Wat wil dit toch zeggen?’ aldus de door Lukas opgetekende reactie van

de omstanders op die Pinkstermorgen in Jeruzalem.
Pinksteren. Die vraag van die verbaasde mensen ‘wat wil dit toch zeggen?’ is tot
op de dag van vandaag aan de orde. Zelfs het tuincentrum weet er geen
commerciële draai aan te geven. Ja, ook wij zijn ‘met de zaak verlegen’. Ik vind
dat prachtig. Dat dit hoogfeest van de kerk altijd weer, jaar op jaar, en wat mij
betreft ook elke dag, vraagt om een nadere doordenking. Of is het beter te
zeggen: een nadere doorleving?
De betekenis kan niet groter zijn: ‘wij horen in onze eigen taal van de grote
daden Gods spreken’. Het Pinksterfeest is het feest van de universele doorbraak:
de Eeuwige deelt zich ‘in de Geest’ uit aan alle mensen, alle culturen, alle tijden,
alle talen. De profeten spraken er al over. Jezus sprak erover. En nu wordt het
gehoord, gezien, en dwars door alle verwarring en verbijstering gaandeweg
soms ook werkelijk geloofd: De Eeuwige is God van alle mensen. De leerlingen
van Jezus zaten doelloos en bangig bij elkaar. Niet wetend wat de doen. Het
Pinksterfeest is voor hen de doorbraak: het worden mensen die erop uit trekken
met die goede boodschap van Christus in wie God een nieuw begin maakt. Voor
iedereen en voor altijd dus. Dat spreken van de Geest, het vraagt om een
‘horen’, een ‘verstaan’ in de dingen die op ons afkomen. En dat is voorwaar niet
gering in deze tijden.
Temidden van de crises van onze tijd vieren ook wij dit magnifieke feest van de
Geest. Wat is het mooi dat door het ‘toeval’ van het uitstel nu op Pinksterzondag
vijf geloofsleerlingen belijdenis van hun geloof zullen doen:
Wiljo Floor, Lienke Neef, Djoeke Knotter, Meino Schraal en Marc van Westen.
Lienke en Djoeke zullen ook gedoopt gaan worden. En hoe fijn dat de
Westercantorij een bijdrage aan de liturgie zal gaan leveren.
Onze kerkmusicus Evan Bogerd leverde eerder een bijzonder aansprekende
melodie voor een Bijbellied over de zaligsprekingen zoals Lukas die heeft
opgetekend. Voor de Pinksterzondag heb ik op diezelfde melodie een nieuwe
liedtekst ter afsluiting van de dienst gemaakt die die beweging van Pinksteren
verwoordt: die beweging van binnen naar buiten. We zullen het wel vaker als
slotlied gaan zingen schat ik zo in.

Lied van binnen naar buiten
Dit uur met God
en mensen om ons heen
zo samen te komen;
om opgewekt
te delen - overvloed de aarde bewonen.
Gelukkig wie
met open hand en geest
groeit aan Gods liefde - onvermoed in Hem het meest!
Dit uur van hoop
van lied, muziek, gebed
en stilte omgeven.
In Jezus’ naam:
‘Volg Mij’ als nodiging
zo alles doorleven.
In tijd van zorg
van pijn of vrolijkheid
te weten dat wij mensen van
de zegen zijn.
Dit uur van licht
van Woord en Geest gedeeld
als brood van het leven.
Om op te staan,
geliefd, getroost, geheeld,
dat alles gegeven.
Waar gaandeweg
die plek in stad en land
de vonk groeit naar een lopend vuur
dat daar ontbrandt.
Doopdienst
In de dienst van zondag 19 juni zal de doop worden bediend aan Daniël
Havelaar, zoontje van Rogier Havelaar en Maurizio Hessels en Sjoerd Boon,
zoontje van Flory Slijkhuis en Houke Boon. Door de afgelopen coronatijden was
het soms lastig om tot een doopmoment te komen. Vandaar dat deze zondag als
een extra doopmoment is gekozen. We kijken uit naar een vreugdevol moment
voor de ouders en de mensen om hen heen en voor ons allemaal!

Dankjulliewel
Het was natuurlijk nogal teleurstellend dat het coronavirus mij op Witte
Donderdag in de greep kreeg. Inmiddels heb ik de draad van het voorgaan in de
diensten weer opgepakt en daar ben ik bijzonder blij mee. Het gaat dus steeds
beter, maar het bekende verschijnsel dat het nogal wat tijd nodig kan hebben
alvorens de energie weer ‘als vanouds’ is, is ook bij mij van toepassing. Het is
dus nog een beetje zoeken naar de balans tussen doen en laten. Maar wat ik
vooral zeggen wil: veel dank voor alle lieve meelevende berichtjes, kaartjes,
appjes!
Herman Koetsveld
predikant
In memoriam Warner Bruins Slot
21 september 1954 – 11 mei 2022
Ik leerde Warner en zijn vrouw Charlotte kennen in de belijdenisgroep van 1980
onder de vleugels van Nico ter Linden. Het weekend op de Tiltenberg waar we
onze geloofsgeschiedenissen deelden staat me nog altijd bij. We zongen beiden
als tenor in de pas door Jos van der Kooy opgerichte Capella. We zaten samen in
de kerkenraad. Ik als diaken, Warner als kerkrentmeester. Later keerde Warner
voor een volgende termijn terug als kerkrentmeester en penningmeester van de
Westerkerk tijdens het predikantschap van ds. Oosterwijk.
De Westerkerk heeft veel aan Warner te danken. Ik weet nog hoe hij tijdens de
restauratie in de jaren ’80 met veel humor en overtuigingskracht bijna al het
oude eikenhouten meubilair met groen pluche aan de Westerkerkgangers wist te
slijten. Ik heb dankzij Warner ook nog zo’n bankje staan.
Dat het Brandend Braambos nu in de kerk staat is vooral zijn verdienste. De
toespraken die Warner bij gelegenheid in de kerk hield waren altijd een feest om
naar te luisteren. Hij was een begaafd redenaar. En voor de Westerkerk was hij
een betrokken bestuurder met een groot rechtvaardigheidsgevoel.
Na een kort en hevig ziekbed is Warner overleden. Het afscheid in een volle
Wester was ontroerend en mooi. Zijn kinderen hebben het redenaarstalent van
hun vader geërfd. We zullen Warner zeer missen. Nooit vergeet ik de twinkeling
in zijn ogen als hij weer iets moois had bedacht, of als het Feijenoord was gelukt
om Ajax af te troeven. De rouwdienst werd door Evan op het orgel dan ook
passend besloten met een overdonderende uitvoering van ‘You’ll never walk
alone’.
We wensen Charlotte, de kinderen en kleinkinderen en de familie sterkte met het
onbeschrijfelijke verlies. En ook voor hen geldt in de Westerkerk altijd: ‘You’ll
never walk alone’.
John Faasse
koster

VAN DE KERKENRAAD
Van de scriba
Dit keer gaat mijn bijdrage geheel over vrijwilligers!
Wist u dat er maar liefst 130 vrijwilligers in de Westerkerk actief zijn?
Zonder vrijwilligers kunnen wij als Westerkerk niet doen wat wij willen doen:
7 dagen in de week open zijn en alle mogelijke activiteiten realiseren. Daar
kunnen zij niet vaak genoeg voor bedankt worden!
In coronatijd konden we geen nieuwjaarsrecepties houden waarbij we
gewoonlijk onze vrijwilligers in het zonnetje zetten. We vinden dat het nu de
hoogste tijd is om hen een blijk van waardering te geven.
Daarom worden alle vrijwilligers persoonlijk (per mail) van harte uitgenodigd
om aanwezig te zijn bij de lunch die hen aangeboden wordt na de dienst op
19 juni a.s.
We gaan er dan een gezellige bijeenkomst van maken waarbij niet alleen
geluncht wordt, maar ook enkele korte presentaties gegeven worden, onder
andere door vrijwilligersgroepen. Er zal muziek klinken en na afloop is er een
presentje.
U ontvangt de persoonlijke uitnodiging met het programma en het verzoek om u
aan te melden in de week van 5 juni. Mocht u als vrijwilliger per ongeluk geen
mail (of briefje indien u geen email heeft) ontvangen, laat dat dan graag even
weten via info@westerkerk.nl.
Bent u nog geen vrijwilliger in de Wester? Weet dan dat wij u heel graag
verwelkomen! Er zijn allerhande taken, die veel of weinig tijd kosten, zondags of
doordeweeks. U kunt altijd vrijblijvend om informatie vragen bij het secretariaat
(info@westerkerk.nl of 020-6247766). We rekenen op u!
Rein Niesing
scriba
Dooptafel en liturgisch centrum
De oplettende kerkganger heeft haar waarschijnlijk al zien staan op het liturgisch
centrum: de nieuwe dooptafel. Een prachtig kunstwerk ontworpen door architect
Steven van Kooten en vervaardigd in Egypte.
In Nederland zijn geen ambachtslieden meer te vinden die een dergelijk
kunstwerk kunnen uitvoeren.
De kerkenraad is heel blij dat de Westerkerk nu over een dooptafel beschikt die
samen met de kaarsenstandaard en de lessenaar een werkelijk prachtig
ensemble vormt.

Op 19 juni zal aandacht worden besteed aan de functie, ontwerp en
totstandkoming van de dooptafel, zowel tijdens de dienst als erna tijdens de
vrijwilligersbijeenkomst. Het precieze programma wordt op dit moment nog
nader uitgewerkt.
Truus Popma
kunst en cultuur Westerkerk
Een nieuw contactpersoon Veilige Kerk
We willen graag dat je je veilig voelt in de Westerkerk en binnen de Protestantse
Kerk Amsterdam. Veilig om te zijn wie je bent. Veilig om je geloof te beleven.
Maar ook om nare en vervelende dingen bespreekbaar te maken. Lukt het
bespreekbaar maken niet? Of wil je graag advies? Dan kun je contact zoeken
met de vertrouwenspersonen van de PKA, ook anoniem.
Binnen elke gemeente is er een aanspreekpunt aan
wie je vragen kunt stellen over (machts-)misbruik en
grensoverschrijdend gedrag. Binnen de Westerkerk
ben ik dat. Ik ben Annet Schelling en sinds
november jl. jeugdouderling.
Naast het feit dat je vragen kunt stellen ben ik
degene die dit thema op verschillende plekken
binnen de kerk onder de aandacht gaat brengen,
bespreekbaar gaat maken en degene die via de
Protestantse Kerk Amsterdam een verklaring omtrent
gedrag kan aanvragen. Heeft u vragen dan kunt u
mij bereiken op 06-14644661 en via
annetschelling@gmail.com.

NOG TWEE BRAAMBOSGEBEDEN IN JUNI!
Van de serie ‘Braambosgebeden in de Paastijd’ – zo genoemd omdat de periode
van 50 dagen tot aan Pinksteren volop in het teken staat van Pasen – hebben we
in juni nog twee vrijdagen te gaan.
Er kwamen veel positieve reacties op deze reeks van zeven extra
Braambosgebeden, aansluitend op de bekende serie in de Veertigdagentijd. De
sfeer is anders, stelden we vast en Evan koos voor deze vrijdagmiddagen dan ok
feestelijke muziek uit. Zelf word ik elke keer weer vrolijk van zijn
Psalmimprovisaties. Ze zijn nog te beluisteren via youtube. Want elk
Braambosgebed wordt live gestreamd, waar we blijkens de ‘views’ ook heel veel
mensen blij mee maken, die online mee vieren.

Maar nog veel mooier is het natuurlijk als u zelf
dat moment aan het eind van de vrijdagmiddag
meemaakt, in de Wester, waar de “wolk gebeden
hangt” (Sytze de Vries) van wie die dag onze
prachtige kerk hebben aangedaan. Overigens zijn
er ook altijd toeristen die het vaak heel bijzonder
vinden dat zij worden uitgenodigd om erbij te
zijn. Voor hen zijn de teksten ook in het Engels
afgedrukt.
Een hartelijke uitnodiging dus voor de laatste
twee Braambosgebeden in de Paastijd 2022.
Vrijdag 3 en 10 juni
Tijd: 17.00 - 17.30 uur.
Cristina Pumplun
missionair vicaris
VAN DE DIACONIE
Trefmaaltijd in juni
De eerstvolgende Trefmaaltijd vindt plaats op woensdag 22 juni, een dag na de
zomerzonnewende. Het is de laatste Trefmaaltijd van dit seizoen en onze vaste
vrijwilligers staan vast weer te trappelen om u deze avond te verwennen.
U kunt zich opgeven vanaf maandag 13 juni via info@westerkerk.nl of via
telefoonnummer 020-6247766.
De maaltijd in september hebben we vastgesteld op dinsdag 20 september.
Noteert u alvast de datum?
Truus Popma
gastvrouw
JEUGD IN DE WESTER
Doop
Tijdens de prachtige dienst van 15
mei jl. zijn Anton en Irene van
Kreuningen gedoopt. Een dag
waarop de ouders Frans en Dorien
en wij als gemeente mochten
beloven hen de weg van geloof,
hoop en liefde te leren gaan.

Save the date
De volgende data om vooral met de kinderen naar de kerk te komen zijn 5 juni
en 17 juli a.s. We hopen op deze zondagen heel veel kinderen in de kerk te zien.
Kinderen zijn altijd van harte welkom, aanleiding voor het kiezen van deze data
was dat na corona kinderen vaak thuis bleven toen de diensten weer in de kerk
werden gevierd. Door 5 data te prikken hopen we het jeugdwerk een impuls te
geven en dat er meer kinderen tegelijk in de kerk zijn. Wanneer er meer
kinderen zijn is het mogelijk om activiteiten te organiseren die beter aansluiten
bij de beleving van de kinderen.
Jeugdraad bijeen
Dinsdag 14 juni staat de 2e bijeenkomst van de jeugdraad gepland. De
jeugdraad is een bijeenkomst met Margaretha Pluim (coördinator van de
crèche), Wilma Roozenboom (coördinator van de kinderkerk), Tamar Karman
(jeugdwerker), ds. Herman Koetsveld en mij. In deze raad bespreken we 2 à 3
keer per jaar hoe het gaat met het jeugdwerk. Mocht u iets willen bespreken,
dan kunt u mij bereiken op 06-14644661.
Annet Schelling
jeugdouderling
Tieners
In juni vinden de laatste activiteiten van het
jeugdwerk plaats voor de zomer.
Wat een jaar hebben we er weer op zitten! Van
fysiek naar online en weer terug naar fysieke
activiteiten. Nu kijken we uit naar de zomer.
Maar eerst komt de jeugd nog een paar keer bij
elkaar.
In mei hebben we het gehad over Bevrijding en
Vrijheid.
Wat houdt dat in? En wat zegt de Bijbel daarover?
Al schrijvend, pratend en met creativiteit kwamen verschillende kenmerken
langs.
Zondag 5 juni
Met Pinksteren zal er een tienerdienst zijn in de kerk. Een feest van vuur en
heiligheid, klopt dat wel? Waar is dan dat vuur? Daar zullen we het met elkaar
over hebben.
Vrijdag 10 juni
C-Towers komt er weer aan! Een stedelijke activiteit waarbij verschillende
tienergroepen uit Amsterdam aan deelnemen. Met actie, nadenken en
samenwerking: haal jij de eindstreep?
Voor meer info en aanmelden, stuur een mail of appje.

Zondag 12 juni
Op zondagavond vindt er een Vesper plaats in
de Oude Kerk. Hier hebben tieners van de
Westerkerk & Oude Kerk aan meegeholpen in
de voorbereiding. De dienst zal beginnen om
18.30 uur. Wees welkom!
Zondag 19 juni
Dit is alweer de laatste tienerdienst van het jaar. Samen met de Oude Kerk
zullen we iets actief doen in de stad. Meer informatie volgt snel. Ben jij erbij?
Tamar Karman
tienerwerker
(tienerwerker@westerkerk.nl)

MUZIEK IN DE WESTER
Lunchconcerten
Nu het einde van de restauratie in zicht is kunnen we weer lunchconcerten
organiseren. We hebben besloten om deze concerten te verplaatsen naar de
woensdagen om de eenvoudige reden dat de verhuur agenda erg goed gevuld
is op vrijdagen en zaterdagen.
Op woensdag 29 juni om 13.00 uur open ik de serie.
Toegang vrij, na afloop collecte.
Duur: 30 minuten.
Orgelconcerten
Naast de lunchconcerten zullen vanaf 30 juli ook een aantal orgelconcerten
plaatsvinden op de zaterdagmiddagen.
De invulling van alle concerten, inclusief ‘Geen dag zonder Bach’ en het
Grachtenfestival, zal worden opgenomen in een folder en worden gepubliceerd
op de websites, social media en in de volgende Tref.
Westercantorij
De Westercantorij is bezig met de laatste repetities van het seizoen.
Na de vakantieperiode starten we weer op maandag 5 september.
Meezingen? We zijn met name op zoek naar tenoren!
Meld je bij mij: info@evanbogerd.nl
Evan Bogerd
cantor-organist

OPROEP: KOM KLOKKENLUIDEN OP MAANDAG!
Sinds begin maart luiden we de klokken van de Wester op maandagavond van
19.00 tot 19.15 uur.
Het is een initiatief van het klokkenluidersgilde Breda om op deze manier de
verbondenheid met mensen tot uitdrukking te brengen die leven te midden van
oorlog, die moesten vluchten, in en vanuit Oekraïne, maar ook op zoveel andere
plekken op de wereld.
Met een klein team van
Westerkerkers en buurtgenoten
uit de Jordaan, houden we het
luiden met toewijding en plezier
gaande, maar we kunnen best
wat versterking gebruiken. Lijkt
het u/jou leuk om de klokken van
de Wester te laten klinken om
vrede en hoop? Stuur dan een
mailtje naar
vicaris@westerkerk.nl
(of bel 020 6247766).
Cristina Pumplun
missionair vicaris
Joren Reichel
coördinator klokkenluiders

AMNESTY INTERNATIONAL
Vanwege vakanties van leden van de schrijfgroep en veel verhuur van de kerk is
het niet mogelijk om in juni een datum te vinden voor de schrijfavond. We slaan
dus een maandje over en komen op woensdag 6 juli weer bij elkaar.

Wij beginnen om 19.30 uur in het Prinsenhuis. Voorbeeldbrieven en
achtergrondinformatie liggen altijd klaar en postzegels zijn bij mij tegen de
PostNL tarieven van € 1,55 verkrijgbaar.
Onze bijeenkomst in mei viel samen met de Dodenherdenking. Gelukkig konden
wij ook op 3 mei schrijven, dat was heel erg prettig.
Plotseling werd het ook een hele bijzondere avond want twee van onze leden
moesten ons vertellen dat dit echt de laatste keer was dat zij konden komen.
Het zijn erg bijzondere leden want zij hebben 30 jaar geschreven en zij wonen in
Velsen Zuid. Het lopen gaat nu langzamerhand zo slecht dat een hele tocht naar
de Wester echt niet meer haalbaar is, hoezeer zij dit ook betreuren.
Heel lang geleden is onze Schrijfgroep begonnen als een studentengroep en de
dochter van dit echtpaar heeft haar hele studietijd maand in maand uit brieven
geschreven voor Amnesty International.
Zij was zo geraakt door het grote verdriet en het grote onrecht waarover zij altijd
maar weer brieven schreef, dat zij toen zij na haar studie bij de schrijfgroep ging
stoppen, aan haar ouders heeft gevraagd of zij in haar plaats wilden gaan
schrijven.
Haar ouders hebben deze taak op een bijzondere manier op zich genomen. Zij
werden actieve en erg prettige deelnemers van onze Schrijfgroep, die weer of
geen weer, maand in maand uit, de reis van Velsen-Zuid naar Amsterdam
aflegden.
Wij hebben hen namens de Westerkerk bloemen gezonden om hen te bedanken
voor deze bijzondere inzet.
Wij hopen dat deze mensen u misschien inspireren om ook eens te komen
schrijven, daar zouden we heel erg blij mee zijn.
Nicolette Besemer
(06-12545934)
VAN DE KOSTER
Kunst uit de Wester
Ten tijde van de tentoonstelling ‘Nieuwe aarde’ in de Westerkerk, bracht Carolien
Croon, de directeur van het Bijbels Museum, mij in contact met kunstenares
Annita Smit. Annita maakt kunst van dundrukpapier. Op de archiefzolder van de
Wester lagen nog stapels oude gezang- en liedboeken. Die heb ik allemaal naar
beneden gesjouwd en meegegeven met Annita naar Zaltbommel.
En nu heeft het Bijbels Museum een nieuwe tentoonstelling ‘Tijd en eeuwigheid’,
waarin het werk van Annita Smit wordt gecombineerd met dat van een aantal
eigentijdse dichters.
Te zien in Circl aan het Gustav Mahlerplein in Amsterdam.

Eén van die papierkunstwerken is gemaakt van onze oude liedboeken. Het heet
‘Morgenglans der Eeuwigheid’. En het is prachtig. Net als alle andere
papierkunstwerken die er hangen. Het leeft. Afhankelijk van de afstand waarvan
en de hoek waaronder je het bekijkt verandert het. En als je heel dichtbij bent
kun je de teksten op het papier waarvan het gemaakt is nog lezen.
Ik bedacht dat het wel mooi zou zijn als dit kunstwerk weer terug zou keren naar
de Wester. Mocht er iemand in een gulle bui zijn: het prijskaartje voor zo’n groot
papierkunstwerk ligt tussen de €4.000 en €5.000.
Maar ga het in elk geval eens bekijken. Tot en met 29 juli. Op werkdagen van
10.00 - 18.00 uur. De komende vrijdagen kunt u een bezoek aan Circl
combineren met een wandeling of fietstocht langs alle kunstcollecties op de
Zuidas. Ter plekke zijn rondleiders aanwezig. U mag onder meer naar binnen bij
de ABN-Amro, Akzo en de VU. Of u kunt zelf een keer langsgaan bij Annita Smit
in Zaltbommel. Ze heeft nog liedboeken van de Wester over en ze maakt ook
kleinere kunstwerken, met een kleiner prijskaartje.
Meer informatie: www.bijbelsmuseum.nl, www.annitasmit.nl

John Faasse

DE GRAVEN IN DE WESTERKERK
Even voorstellen:
Zoals in de vorige Tref aangekondigd, zal ik mijzelf hier voorstellen: Ik ben Peter
Stans, 53 jaar, woonachtig in Amsterdam. Ik ben getrouwd en heb 1 dochter van
19 jaar. Ik werk als financieel medewerker bij het Leger des Heils (Almere),
daarnaast ben ik bezig met mijn master algemene cultuurwetenschappen bij de
Open Universiteit. In de Wester kom ik sinds kerst 2004. Na mijn verhuizing van
Anna Paulowna in 2015 ben ik in het vrijwilligerswerk hier gerold. Mensen
kunnen mij (her)kennen van het uitdelen van de liturgieën.
Begraven in de Westerkerk, Adriaen Pietersz Raep (16-04-1647)
In een eerdere Tref. werd al een en ander beschreven over Adriaen Pietersz.
Raep. (graf 22M). Adriaen Pietersz was in 1556 in Vlaardingen geboren. Te
midden van de Tachtigjarige oorlog reisde hij naar Spanje om het land beter te
leren kennen. Na zijn terugkomst vestigde hij zich in Amsterdam alwaar hij als
koopman zich al snel wist te settelen. Daarnaast was hij van 1612 tot aan zijn
dood lid van het Amsterdamse stadsbestuur en ouderling in de gereformeerde
kerk. De groei van Amsterdam, waarbij ook de aanleg van de grachten aan het
begin van de 17e eeuw, alsmede de bouw van de Westerkerk heeft hij dus
volledig meegemaakt.

Adriaen Pietersz was ook een prominent lid van de schutterij. In 1623 werd er
door Cornelis van der Voort een schilderij gemaakt, ‘Het korporaalschap van
luitenant Pieter Pietersz. Hasselaer’.
Op de onderste rij, derde van links, staat (met hoed) Adriaen Pietersz Raep,
rechts naast hem staat de vaandeldrager (of vaandrig), Cornelis IJsbrand Kieft,
getrouwd met Raeps jongste kind, Anneken (of Annetje) Adriaensdr Raep.
Daarnaast had Adriaen nog drie zonen. Op de geschiedenis van zijn kinderen zal
ik bij de komende edities van Tref. verder ingaan.

Bronnen:
https://rkd.nl/nl/explore/images/39219
https://www.kloek-genealogie.nl/MemorieRaap.htm
https://home.kpn.nl/raaprem/

Peter Stans

PKN-cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden
In Amsterdam vindt al sinds 1989 de PKN-cursus Theologische Vorming voor
Gemeenteleden (afgekort: TVG) plaats. Sinds vijf jaar gebruiken we de afkorting
TVG voor een nieuwe naam: Theologie Voor Geïnteresseerden.
Afgelopen cursusjaar (2021 - 2022) hadden we 27 cursisten, die enthousiast en
vaak verrast waren over wat ze te horen krijgen en konden leren.
U kunt via deze link op de website van de TVG de studiegids voor 2022-2023
aanvragen: www.tvg-amsterdam.nl.
De cursus start op dinsdag 30 augustus. Mocht er in het najaar onverhoopt weer
sprake zijn van coronamaatregelen, dan gaat de cursus 'gewoon' online door via
ZOOM.

Pop-up restaurant ‘Happietaria Amsterdam’
Christelijke studenten van verschillende verenigingen in Amsterdam openen van
7 t/m 24 juni het pop-up restaurant ‘Happietaria Amsterdam’. Het doel is om
zoveel mogelijk geld op te halen voor het voorkomen van mensenhandel en
seksueel- en gendergerelateerd geweld in Nepal.
Happietaria Amsterdam is een initiatief van de landelijke organisatie Tearfund,
jaarlijks vinden er verschillende Happietaria’s plaats in studentensteden door
Nederland. De opbrengst wordt door Tearfund onder andere gebruikt om
vrouwen en meisjes die kwetsbaar zijn voor seksueel- en gendergerelateerd
geweld, voorlichting te geven over de gevaren van mensenhandel en samen te
werken met lokale partijen die zich inzetten tegen mensenhandel.
Happietaria Amsterdam zal van 7 t/m 24 juni op maandag t/m zaterdag geopend
zijn bij Buurthuis Archipel aan Makassarplein 1 te Amsterdam. Reserveren kan
vanaf 27 mei via www.happietaria.nl/amsterdam. Komt u ook een hapje eten
voor het goede doel?

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 Westerkerk als de Stichting Vrienden
Westerkerk zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI. Sinds
kort heeft ook de Duyschot Stichting de Culturele ANBI status.
Voor meer informatie: kijk op de website van de Belastingdienst of betreffende
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

