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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

3 juli

10.30 uur

Ds. H. Koetsveld
Organist Evan Bogerd
M.m.v. Marian Jaspers-Fayer,
fluit; Heilig Avondmaal

Zondag

10 juli

10.30 uur

Ds. H. Koetsveld
Organist Evan Bogerd

Zondag

17 juli

10.30 uur

Dr. C.M. Pumplun
Organist Evan Bogerd

Zondag

24 juli

10.30 uur

Ds. B.A.M. Luttikhuis
Organist Evan Bogerd

Zondag

31 juli

10.30 uur

Ds. J.C. van de Putte
Organist Evan Bogerd

Zondag

7 augustus

10.30 uur

Ds. R. van der Weg
Organist Evan Bogerd

Zondag

14 augustus

10.30 uur

Ds. H. Koetsveld
Organist Evan Bogerd

Zondag

21 augustus

10.30 uur

Ds. F.H. Breukelman
Organist Evan Bogerd

Zondag

28 augustus

10.30 uur

Ds. H. Koetsveld
Organist Evan Bogerd

10.30 uur

Ds. H. Koetsveld
Organist Evan Bogerd
Heilig Avondmaal

Zondag

4 september

VAN DE PREDIKANT
Zomertijd
De zomermaanden juli en augustus staan voor de deur. Veel mensen zullen op
een of andere manier gas terug nemen en op vakantie gaan. We verlangen
immers naar ‘de lichtheid’ van het leven, zeker na de laatste twee coronajaren
waar we ons moesten verhouden tot zoveel beperkingen in het sociale verkeer
en ook het elders verkeren fors aan banden werd gelegd. Ik weet niet hoe u,
beste lezer, dit nu ervaart, maar ik ervaar een lastig spanningsveld in mezelf.
Zeker, wat kan ik er naar uit kijken om ergens een paar weken onze tent neer te
zetten en te genieten van ‘niets te moeten’ anders dan op te staan en dan maar
zien waar je zin in hebt. Maar de schaduwen van deze tijd raken nadrukkelijk
aan de gewenste ‘lichtheid’. De klokken van onze Wester blijven elke
maandagavond om 19.00 uur beieren zolang de oorlog in de Oekraïne duurt. De
roep om vrede kan niet op vakantie. En dan zijn er al die andere grote
problemen die om een oplossing smeken. Zeker, fijn als het warm en droog weer
is. Maar het is inmiddels bijna onmogelijk om er niet tegelijkertijd minstens
onbestemde gevoelens van zorg bij te krijgen.
Ik vind het zo mooi dat de kerk nooit op vakantie gaat. Ja, we hebben nu die
unieke ervaring achter de rug dat we de deuren langdurig dicht moesten houden
om het virus niet verder te verspreiden, maar we hielden er niet mee op om ‘de
lofzang gaande te houden’, ook al was dat met YouTube-fimpjes en later met
uitzendingen via ons nieuwe camerasysteem. De deuren van onze Wester blijven
ook deze zomer voor iedereen wagenwijd open staan: van de toerist die de kerk
even rap via zijn mobiele schermpje bekijkt tot en met de ‘stamgasten’ die zo
zielsgraag op de zondagmorgen zich willen laten omhullen door de verdiepende
lichtheid van de liturgie.
Ik wens iedereen, thuisblijvers, vakantiegangers, terugkeerders, zo-maarbinnenlopers, een hele goede zomertijd toe!
Zelf ben ik op vakantie van zaterdag 16 juli t/m vrijdag 12 augustus. Het
secretariaat is in deze periode als gebruikelijk bereikbaar en Elka Bak weet wie er
zo gewenst beschikbaar is om waar te nemen.
Terugblik
Wat een feest was het dat er op Pinksterzondag vijf mensen volmondig ‘ja’
antwoordden op de vraag of zij zich willen verbinden met de schatrijke traditie
van het christelijk geloof en onze geloofsgemeenschap. Wiljo Floor, Lienke Neef,
Djoeke Knotter, Marc van Westen en Meino Schraal hadden zich via de
bijeenkomsten van Hoofdlijnen op dit moment intensief voorbereid. Bij de
terugblikbijeenkomst na die bewogen Pinksterzondag deelden zij met elkaar in
de meest persoonlijke zin wat deze bezinningstijd en hun belijdenis voor hen

betekent. Ze willen ook allemaal dat er een ‘wordt vervolgd’ komt van die
ervaring, hoe goed het is om het geloofsgesprek met elkaar te voeren.
Over die Pinksterzondag gesproken: wat vond ik het een feest om de nieuwe
Westercantorij o.l.v. onze cantor-organist Evan Bogerd een magnifieke bijdrage
te horen geven aan de rijkdom van de liturgie. Ook hier kijk ik uit naar de wordtvervolgd-momenten in het komende seizoen.
Dit nu aflopende seizoen zijn er in onze kerk drie studentenmaaltijden+ geweest
en één in samenwerking met het studentenpastoraat in een interreligieuze
setting. De laatste was op dinsdag 14 juni. Onze student-buren uit de
kosterwoning tekenden met veel enthousiasme en inzet voor de organisatie. We
spraken met elkaar over de vraag of ‘de meeste mensen deugen’ (naar de titel
van het befaamde boek van Rutger Bregman) of andersom ‘we zijn geneigd tot
alle kwaad’ waar de protestantse traditie nogal stevig op leunde. Het is opmerkelijk met wat een openheid, nieuwsgierigheid en eerlijkheid de deelnemende
studenten het gesprek met elkaar over zo’n stevig thema voeren. En zonder
uitzondering benadrukken zij na afloop hoe fijn ze het vonden om zo in de
prachtige ambiance van onze Wester zo’n verdiepende avond te beleven. Met
deze uiterst positieve ervaring in de rug gaan we deze activiteit natuurlijk in ons
komende seizoensprogramma steviger opnemen.
Vooruitblik
In de kerkenraad, in de gemeentebijeenkomst van zondag 3 juli aansluitend aan
de kerkdienst (waarover hieronder meer) en in de staf wordt er al nagedacht
over de activiteiten van het volgende seizoen. We hebben als Westerkerkgemeente nogal wat verantwoordelijkheden, wensen en verlangens, om het
alom gebruikte woordje ‘uitdaging’ (wat is er tegenwoordig geen uitdaging?)
maar niet meteen naar voren te schuiven: de zondagse diensten met zorg
voorbereiden, uitvoeren en uitzenden, wetend dat er velen elders met ons
meevieren; onze onderlinge contacten onderhouden; nieuwe mensen
verwelkomen en een plek geven die bij hen past; de rijke traditie van de
Cantatediensten voortzetten; een open kerk ook voor de buurt zijn; meedoen in
de relevante thema’s van het maatschappelijk debat; middels verhuur onze
inkomsten op peil zien te krijgen.
En dat alles met de verantwoordelijkheid die het nu een keer geeft dat onze
Wester de iconische open kerk voor heel de stad wil en kan zijn. De kunst bij dit
alles is de balans te bewaken: met enthousiasme doen wat we te doen hebben
en tegelijkertijd ook een plek van verstilling, rust, nu-even-niets-meer-moeten
kunnen zijn. Die balans te bewaken kan volgens mij niet zonder het geloofsbesef
dat de kerk altijd een plek is, een gemeenschap die leeft bij het vertrouwen in
‘de Geest die waait waarheen zij wil’. Dat bevrijdt ons op voorhand van elke
gedachte dat de kerk ‘maakbaar’ is als wij maar aan de juiste knoppen weten te
draaien.

Nog een mooie vooruitblik: Maaike Luttikhuis en Jabik
Postmus gaan trouwen.
Zij zijn beiden heuse steunpilaren voor onze kerk en zij
verheugen zich dan ook zeer op de kerkelijke inzegening
van hun huwelijk in onze Wester. Nadat twee eerdere
pogingen strandden op de coronamaatregelen mag het nu
na de 3e periode van voorbereiding gaan gebeuren en wel
op vrijdag 15 juli om 15.00 uur. En het leuke is: Jabik en
Maaike nodigen met nadruk onze hele gemeente uit:
“We zouden het ontzettend fijn vinden om dit moment te
vieren samen met jullie, de mensen uit de kerkgemeente
waar we ons thuis voelen. Aansluitend aan de kerkdienst is er een kleine borrel
in de kerk. Als je wilt komen, is het fijn als je je komst aankondigt op
https://maaikeisop.jabik.frl .“ Ik zou zeggen: doen!
Nu we toch aan het vooruitblikken zijn geslagen: onze organist Evan Bogerd gaat
voor de 2e keer meedoen aan het prestigieuze Internationaal Orgel
Improvisatieconcours Haarlem van 20 t/m 23 juli. En dat ‘verdiende’ hij door zijn
winst van het nationale improvisatieconcours in de Grote Kerk van Dordrecht.
Die prestatie kwam ook al niet uit de lucht vallen na zijn 1e plek bij het Bruckner
Improvisatieconcours in Linz (Oostenrijk) op 3 mei j.l. Nu kan dit allemaal voor
een beetje doorgewinterde Westerkerker geen verrassing meer zijn. We horen
immers vrijwel elke zondag hoe rijk Evan ‘antwoordt’ op hetgeen eerder is
uitgesproken of hoe hij muzikaal ‘vooruitblikt’ om ons het betreffende lied in te
leiden.
Tenslotte…
Handen geven?
Het is een mooi gebruik om als voorganger na de zondagse dienst bij de uitgang
te staan om de kerkgangers nog even te groeten en kort het een of ander nog
uit te kunnen wisselen. Dat ging doorgaans gepaard met een handdruk die door
de coronamaatregelen vervolgens in de ban werd gedaan. Nu komt menigeen
weer met een uitgestoken hand op mij af. Ik kies er echter voor om geen
handen te geven. Ik kan daarmee immers dé doorgever bij uitstek worden van
het virus als er - uiteraard ongemerkt - een besmet persoon mij eerder de hand
heeft gedrukt. En zeker nu de besmettingen in onze stad weer hard oplopen lijkt
mij het afzien van dit gebaar een verstandige keuze.
En een oproep…
…om alvast na te denken over het nieuwe seizoen!
In de afgelopen ‘coronajaren’ was het bij vlagen lastig, zo niet onmogelijk om
groepsgewijs bij elkaar te komen. Gelukkig is dat de laatste tijd weer mogelijk
geworden. Als staf en kerkenraad zullen we natuurlijk weer voor het komende
seizoen naast de vaste ontmoetingsmomenten, zoals de wekelijkse kerkdiensten,
ook het een en ander in het seizoensprogramma opnemen, een aanbod van

activiteiten waar je op in kunt haken, zoals een nieuwe Hoofdlijnen-groep. Maar
het kan ook zijn dat je denkt: dit of dat zou ik nu mooi vinden om aan mee te
doen. Dat kan van alles zijn wat mij betreft: als het maar op de ene of andere
manier linkt aan het kerk-zijn. Oftewel: is er naast ons ‘aanbod’ ook een ‘vraag’,
voorstel of idee waar behoefte aan is? Ik hoor het graag!
Herman Koetsveld
predikant
VAN DE KERKENRAAD
Van de voorzitter
Op het moment van schrijven is de vrijwilligersbijeenkomst net achter de rug.
Een bijeenkomst vooral voor de vrijwilligers, om hen te bedanken voor het vele
werk dat ze doen voor onze Westerkerk en voor de samenleving, maar ook door
de vrijwilligers, want wat kregen we mooie voordrachten te horen namens een
aantal vrijwilligersgroepen.
En omdat er altijd meer te doen valt dan gedacht, doen we een beroep op u als
u nog geen vrijwilliger bent. Wij zoeken u! Er zijn grote taken, en kleinere taken,
vaste taken, en taken van incidentele aard. Voor iedereen wel iets dat bij
zijn/haar interesses en mogelijkheden past. En niet te vergeten: het is leuk, want
u bouwt meer netwerk op binnen de kerk en u maakt onderdeel uit van een
groter geheel, en dat geeft veel vrijwilligers (ondergetekende incluis) voldoening.
Tijdens de bijeenkomst werd er ook een
toelichting over het nieuwe doopvont
gegeven door de ontwerper, Steven van
Kooten (op de foto 3e van links). Een
uitspraak die hij deed bleef bij mij
hangen, want die is ook toepasselijk
voor het vrijwilligerswerk in de kerk. Hij
zei ‘inspiratie komt door transpiratie’. En
zo is het maar net. Het is soms best
transpireren, want vrijwillig is echt iets
anders dan ‘vrijblijvend’. Maar het
inspireert ook, om samen met andere
gemeenteleden te bouwen aan onze
gemeenschap, en iets te doen voor kerk
en samenleving. We verwelkomen u graag!
Waar we u ook graag verwelkomen is bij de gemeentebijeenkomst van 3 juli
aanstaande, na de ochtenddienst. We durven inmiddels voorzichtig weer een
beetje te dromen over op te zetten activiteiten in het nieuwe seizoen, waar we
de afgelopen jaren natuurlijk redelijk beperkt in waren. En dus hopen we als

kerkenraad dat u uw ideeën met ons wilt delen over wat u aan activiteiten graag
georganiseerd zou zien, zodat er ook door-de-week een bruisend gemeenteleven
is. Uiteraard is er dan ook gelegenheid voor andere vragen.
Ode aan de vrijwilligers
Graag deel ik tot slot nog met u de ode die ik voor de vrijwilligersbijeenkomst
schreef. Want onze vrijwilligers kunnen we niet genoeg in het zonnetje zetten.
“Onlangs waren onze koster en onze bureaucoördinator bij de
kerkenraadsvergadering aanwezig om te laten zien wat er zoal aan werk verzet
wordt. Het was een mooie, grappige (laat dat maar aan John over), maar ook
confronterende presentatie. Want John had wel een minuut of veertig nodig om
te laten zien wat er zoal gebeurt in en om de Wester in een ‘gemiddelde week’.
En dat is altijd meer dan je dacht! Een deel van dat werk wordt gedaan door
onze hardwerkende staf, maar ook een niet onaanzienlijk deel door u,
vrijwilligers.
Onlangs hebben onze scriba en onze pastoraal ouderling eens heel precies
gekeken naar het vrijwilligersbestand. Er zijn maar liefst 230 vrijwilligersfuncties,
die door 130 vrijwilligers worden ingevuld. Dat betekent dat een aanzienlijk deel
van de vrijwilligers ook nog meerdere taken op zich neemt. Kortom: u bent de
kurk waar onze Wester op drijft. En daar zijn we heel dankbaar voor, want we
zouden zonder u niet kunnen bestaan. Wat doen we dan met zijn allen zoal,
zoals we hier zitten?
Voor alleen de zondagse dienst, hebben we wekelijks ongeveer 20 (!) vrijwillige
dienstdoenden nodig: twee deurwachten, drie klokkenluiders, een commissie van
ontvangst, een geluidstechnicus, twee streaming-technici, een lid van de
bloemengroep, 2-3 koffieschenkers, iemand voor de kinderkerk, iemand voor de
crèche, 4 collectanten, twee kerkenraadsleden, en dan nog mensen die de
Westerwinkel bemensen na de dienst.
En dan hebben we doordeweeks nog de kerkwachten, tegenwoordig ook
klokkenluiders, de mensen die de westerwinkel bemensen, mensen die klussen
komen doen, mensen die de financiële administratie bijhouden, mensen die het
secretariaat helpen met administratieve taken, mensen die met de activiteiten
van kinderen en jongeren willen helpen, vrijwilligers bij de TREF-maaltijden,
mensen van de pastorale bezoekgroep die gemeenteleden thuis opzoeken, het
Westerkerkkoor, mensen die betrokken zijn bij de Stichtingen: Vrienden van de
Westerkerk, Duyschot Stichting en Stichting Cantatediensten, mensen die
brieven schrijven voor Amnesty International, mensen die attenties bezorgen bij
wie aan huis gebonden zijn, en ga zo maar door!
Hoe langer je erover nadenkt, hoe meer er blijkt te zijn, dat dag in, dag uit,
gedaan wordt. Weer of geen weer, zin, of soms ook geen zin. En dat is prachtig,
dat dat werk met zoveel zorg en toewijding en vooral trouw gedaan wordt. Het

bouwt onze gemeenschap, en ik denk dat de meesten van ons, van u, ervaren
dat je er ook iets voor terugkrijgt. Waardering, plezier, vreugde, gevoel ergens
aan mee te bouwen.
Namens de hele Kerkenraad: dank voor uw voortdurende inzet!”
Annemarie Almekinders
voorzitter@westerkerk.nl
Van de scriba
Gemeentebijeenkomst 3 juli
U heeft het vast al gehoord of gelezen en onze voorzitter noemt het hierboven
ook: op 3 juli houden we aansluitend aan de eredienst een gemeentebijeenkomst waarvoor u uiteraard van harte uitgenodigd bent. Na de koffie nemen we
rond het liturgisch centrum plaats en zult u over een aantal zaken geïnformeerd
worden. Het is geenszins de bedoeling dat er sprake is van éénrichtingsverkeer:
dat kerkenraadsleden aan het woord zijn en u luistert. Nee, u zult uitgenodigd
worden om uw inbreng te doen. Maak daar gebruik van. Zo willen wij graag van
u weten welke ideeën er bij u leven over activiteiten die wij het komend jaar
willen ontplooien. Laat daar vast uw gedachten over gaan! Natuurlijk sluiten we
af met een vragenronde.
Stoelen in de zomer
Dan iets heel anders. We kunnen gelukkig weer samen de erediensten vieren en
het aantal aanwezigen neemt nog steeds toe, naast de honderden kijkers die via
de streaming naar de diensten kijken.
Veel van onze kerkgangers gaan altijd op dezelfde stoelen zitten. Sommigen
kiezen vaak een andere plek. Iedereen is daar natuurlijk helemaal vrij in. Toch
zou de beleving van het samen vieren van het feest van Woord en muziek een
flinke boost krijgen als we wat dichter bij elkaar rond het liturgisch centrum
zouden gaan zitten.
De kerkenraad heeft daarom het verzoek aan u om zo dicht mogelijk bij het
liturgisch centrum te gaan zitten. Ook voor de predikant is dat veel
overzichtelijker. Hij of zij kan dan veel beter oogcontact met alle aanwezigen
hebben en het verhoogt het gevoel van verbondenheid. Zeker in de
zomervakantietijd, wanneer er meestal minder kerkgangers komen, is het fijn als
er niet te veel grote lege plekken in de kerk zijn tijdens de dienst. Dichter bij
elkaar zitten geeft een sterker gevoel van samenzijn. U werkt hier toch ook aan
mee?
Mocht u op vakantie gaan dan wens ik u een fijne en ontspannen tijd toe en
natuurlijk ontmoet ik u weer graag in de Wester.
We hopen u vaak te mogen ontmoeten en begroeten en verwelkomen u maar al
te graag op de gemeentebijeenkomst op 3 juli!
Rein Niesing
scriba

Komt er weer een maaltijd-dienst?
Hoe de verbondenheid met anderen vorm te geven? Nou, samen aan tafel,
lekker eten, een goed gesprek en al doende de ander beter leren kennen. Denk
aan de traditie van de Trefmaaltijden en ook de nieuwe StudentenMaaltijd+.
Maar de Wester kende in vervlogen tijden ook de Maaltijddienst: een combinatie
van de viering van de liturgie met een gezamenlijk ontbijt waarin ook de viering
van het Heilig Avondmaal een eigen betekenisvolle plek kreeg. Het plannetje is
onlangs geboren om op zondag 4 september als een soort opening van het
nieuwe seizoen zo’n Maaltijddienst te organiseren. Daar komt qua organisatie
nogal wat bij kijken. De kerk moet helemaal ingericht worden met tal van tafels
en stoelen, de tafels gedekt, broodjes besteld en gesmeerd, de organisatie van
de ‘bediening’ geregeld enz. Een hoop werk dus. Maar leuk werk om met elkaar
te doen!
We hebben als staf bedacht: we gaan dit doen als we 20 vrijwilligers hebben. Zo
niet, dan gaat dit feest eenvoudigweg niet door.
Daarom dus: graag uw/jouw opgave als medewerker aan de Maaltijddienst op
zondag 4 september!
We kijken ernaar uit: graag uw/jouw opgave vóór 1 augustus per mail naar
info@westerkerk.nl of telefonisch (020 6247766).
Morgengebed
Nu de restauratie van onze kerk klaar is, zijn ook de beperkingen van de laatste
tijd opgeheven. Binnenkort kan het Brandend Braambos weer terug naar zijn
vertrouwde plek. We kiezen ervoor om het dagelijkse morgengebed van 9.00 uur
na de zomerperiode weer te gaan houden, om precies te zijn zal het eerste
morgengebed zijn op maandagmorgen 5 september. Het is een groot goed om
midden in onze drukke stad zo’n moment van verstilling en gebed met een kring
mensen te beleven. We kijken er naar uit om er weer mee te gaan beginnen!
Namens de staf en kerkenraad,
Cristina Pumplun en Herman Koetsveld
VAN DE DIACONIE
Trefmaaltijd
Op 22 juni jongstleden vond de laatste Trefmaaltijd van dit seizoen plaats. Zoals
vanouds had de kookploeg weer een heerlijke maaltijd aan de gasten
voorgeschoteld: zelfgemaakte kippensoep, kipdijfilet met verse snijbonen,
krielaardappeltjes en komkommersla. Als toetje werden verse aardbeien
geserveerd.

Tonny van der Hoeven trakteerde op een glas wijn bij het eten en Arie
Weststeyn op verschillende lekkernijen bij de koffie. Allebei vanwege hun
verjaardagen. Gefeliciteerd!
Het was een geanimeerde avond waaraan de diverse tafels veel werd
uitgewisseld.
Ging er dan helemaal niets fout? Jawel en daar wil ik graag de aandacht voor
vragen. Het gebeurt de laatste tijd nog weleens dat mensen zich opgeven en
dan niet komen opdagen. Zonder af te zeggen. Dit is, om meerdere redenen een
ongewenste ontwikkeling: er wordt op u gerekend met de inkoop en u houdt een
plaats bezet voor een mogelijke andere gast. Namens alle vrijwilligers van de
Trefmaaltijd vraag ik u vriendelijk om altijd af te zeggen als u onverhoopt niet
kan komen.
Voor mij was het de laatste keer dat ik gastvrouw mocht zijn. Ik heb dit altijd
met veel plezier gedaan. Het was een vreugde de gasten te mogen ontmoeten
en samen te kunnen werken met die enthousiaste en betrokken medewerkers
van de Trefmaaltijd. In de toekomst zal ik zeker komen mee eten en waar nodig
mijn steentje bijdragen.
Ik wens iedereen heerlijke zomermaanden toe! Tot ziens in de kerk of wellicht
op de volgende Trefmaaltijd: die staat gepland op dinsdag 22 september.
Truus Popma
gastvrouw
JEUGD IN DE WESTER
Op het moment dat ik schrijf voor de Tref is het 21 juni, de langste dag van het
jaar en de start van de zomer. In de zomer staat er nog één datum gepland om
met alle kinderen naar de kerk te komen: 17 juli. Komt allen!
Dinsdag 14 juni is de tweede bijeenkomst van de jeugdraad geweest. 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 ik. In deze raad bespreken we hoe het
gaat met het jeugdwerk (0-18). In deze Tref een verslag van de belangrijkste
zaken die we hebben besproken.
Aanwezigheid kinderen en jeugd
Het aantal aanwezige kinderen en tieners tijdens de dienst was afgelopen half
jaar erg wisselend. Soms was er een enkel kind aanwezig, met Palmpasen waren
er tientallen kinderen en met Bijbels koken waren er meer dan tien tieners in de
dienst. Voor kinderen en de leiding is het leuker wanneer er meer kinderen zijn.

Vandaar dat we in de jeugdraad hebben besproken wat we kunnen doen om de
kinderen te behouden en uit te nodigen om op zondag aanwezig te zijn.
Continu aanbod kinderkerk en crèche - ook tijdens de zomervakantie!
Tijdens de zomervakantie zijn alle kinderen welkom in de crèche/kinderkerk. Het
aanbod van de crèche/kinderkerk wordt tijdens de zomervakantie gecombineerd.
Elke week is er één begeleider die activiteiten aanbiedt passend bij de
leeftijdssamenstelling van de groep. Dit is goed nieuws voor kinderen ouder dan
vier. Het was gebruikelijk om tijdens de zomervakantie geen kinderkerkdiensten
te organiseren.
Alle basisschoolkinderen naar de kinderkerk
Sinds april jl. gaan alle basisschoolleerlingen naar de kinderkerk, ook de 10 en 11
jarigen. De verschuiving van de oudste kinderen richting kinderkerk heeft begin
april plaatsgevonden om de aansluiting te verbeteren tussen de tieners en de
tienerdienst. Deze aansluiting verbetert. Tegelijkertijd is er tijdens de
kinderkerkdiensten waar meer oudere kinderen worden verwacht meer aandacht
voor de groep 9-12 jarigen omdat de begeleiders verdiepende vragen voor deze
groep voorbereiden. De groep 9-12 jarigen is nog te klein om de kinderkerk voor
deze groep te kunnen splitsen en lessen aan te bieden speciaal voor deze
groep. Nu de kinderen aan het einde van hun basisschool periode overstappen is
het wel mogelijk om extra aandacht te besteden aan hun overstap en aan de
groepsvorming van de jeugd aan de start van het seizoen. Daarover later meer!
Vrijwilligers gezocht
De teams die elke week de crèche en de kinderkerk verzorgen zijn op zoek naar
versterking. Streven is dat elke vrijwilliger eens per zes weken tijdens een
zondagsdienst een kinderdienst verzorgt of op de kleinsten let. Afgelopen jaar
zijn er wel nieuwe vrijwilligers gestart, maar ook gestopt. Vooral bij de crèche is
het aantal vrijwilligers net te klein. Het rooster knelt direct wanneer er iemand
op vakantie is.
Vind je het leuk om eens per zes weken een uur op kinderen te passen of om
hen de geheimen van het christelijk geloof te laten ontdekken tijdens de
kinderkerk? Of ben je bereid af en toe de crèche leiding te helpen tijdens de
vakantieperiode, of wanneer er onverwacht iemand uitvalt. Spreek dan de leiding
aan na de dienst of stuur een e-mail naar annetschelling@gmail.com.

Save the dates in het nieuwe seizoen
Noteer zondag 4 september en 2 oktober in potlood in jullie agenda. Het gesprek
over de programmering van seizoen 2022/23 is nog in volle gang, maar ook in
het nieuwe seizoen willen we als ouders met elkaar in gesprek blijven over de

manier waarop we in de Wester vorm geven aan de kinderkerk, tienerdiensten
en geloofsopvoeding.
Graag tot ziens in de Wester!

Annet Schelling
jeugdouderling

Tieners
Ook in juni waren er weer activiteiten met de tieners. Met Pinksteren hebben we
ontdekt wat de Heilige Geest doet en wie hij is. Op zondagavond 12 juni was er
een Vesper in de Oude Kerk, waar tieners van beide kerken aan bijgedragen
hebben. Als laatste heeft de afsluitende activiteit plaatsgevonden. Het
tienerseizoen zit er voor nu even op. We lassen een pauze in om van de zomer
te genieten. Maar niet getreurd: vanaf september gaan we weer van start!
Save The Date!
De eerste zondag van september, 4 september, wordt er gezamenlijk gestart in
de Westerkerk. Daar volgt z.s.m. meer nieuws over.
Startweekend

In het weekend van 1-2 oktober hebben we met
de tienergroep een startactiviteit in de
Westerkerk. Een nachtje slapen in de kerk,
gekkigheid en gezelligheid: een weekend om
nooit te vergeten! Binnenkort komt hier snel
meer informatie over.
Ben je tussen de 12-16 jaar? Dan ben je van
harte welkom!
Tamar Karman
tienerwerker
(tienerwerker@westerkerk.nl)

VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST….
… Dank aan vrijwilligers
Op zondag 19 juni ontving de kerkenraad na de dienst de vele vrijwilligers van
de Wester om te bedanken voor het vele vrijwilligerswerk dat zij niet alleen elke
zondag, maar ook veelal dagelijks, voor de Wester uitvoeren.
Na ontvangst met een lunch, speelden Evan Bogerd en trompettist Sebastiaan
Haverkate de sterren van de hemel met ‘Moderato’, uit ‘Trois prières sans
paroles’ van Jean-Michel Damase (1928-2013), ‘Gabriels oboe’ van Ennio
Morricone (1928-2020) en ‘Rejoussaince’ uit de Fireworks van Georg Friedrich
Händel (1685-1759).

Kerkenraadsvoorzitter
Annemarie Almekinders leidde
de middag in met een
indrukwekkend overzicht van
de vele werkzaamheden die
zondag en doordeweeks
worden uitgevoerd. Waarbij
zij duidelijk maakte dat
zonder de vrijwilligers de
Wester niet kon bestaan.
Daarna gaven coördinatoren
van de vrijwilligersgroepen
korte impressies van hun werkzaamheden. Van de Amnesty schrijfgroep (nieuwe
schrijvers van harte welkom!), de Commissie van Ontvangst en de
Bloemistengroep, tot Kerkwachten, winkelmedewerkers en de technici die de
livestreams van de diensten verzorgen voor online uitzending.
Bovendien werd een interessant exposé gegeven over de nieuwe dooptafel door
ontwerper Steven van Kooten en namen Truus Popma en Hermine Pool van de
Kunstcommissie van de Protestantse Kerk Amsterdam de aanwezigen mee in een
uitleg over de kunstcollectie van de PKA en het belang van kunst in de
Protestantse Kerk.
Tot slot werd getoast op het mooie werk van de vrijwilligers met een kostelijk
glas wijn, persoonlijk geselecteerd door onze huissommelier John Faasse, en
gingen vrijwilligers met een mooie attentie als dank van de kerkenraad naar
huis.
Wil je je ook inzetten als vrijwilliger in onze prachtige Wester? Je bent verzekerd
van bijzondere en unieke ervaringen. Meld je aan bij Elka Bak via
info@westerkerk.nl of tel 020 624 77 66.
Gijsbert Siertsema
vrijwilliger (bloemengroep, collectanten en communicatie)
Een lied voor en gezongen door de vrijwilligers van de Wester

… geschreven en gepresenteerd op de vrijwilligersbijeenkomst
door koster John Faasse

Dank u voor deze nieuwe morgen / dank u voor deze nieuwe dag,
dank u dat ik met al mijn zorgen / bij u komen mag.
Dank u, uw inzet kent geen grenzen / dank u dat ik nu weet daarvan,
dank u voor al uw vrije uren / de Wester bloost ervan.

Denkt u, ik kan nog meer doen / of kent u iemand anders, dan
laat het aan onze koster weten / die u plaatsen kan.
Braambos poetsen, stoelen zuigen / spelen met onze camera’s,
geld tellen of de kerstboom tuigen / ik noem er maar een paar.
Dank u voor zoveel fijne mensen / dank u dat u vandaag hier kwam,
namens die mooie oude Wester / in ons Amsterdam.

MENSEN IN EN OM DE WESTER
In deze Tref stelt jeugdouderling Annet Schelling één van de nieuwe vrijwilligers
van de Wester voor: Abel van der Wurff.
1. Hoe ben je bij de Wester betrokken geraakt?
Als kind al kwam ik met m’n moeder in de Westerkerk en deed ik mee met de
Kinderkerk. Nog steeds kom ik graag naar de Westerkerk voor een beetje hoop,
vooral in deze grijze tijden. Margaretha Pluim heeft mij gevraagd af en toe te
helpen bij de crèche.
2. Waar kom je vandaan als je naar de
Wester gaat op zondagmorgen?
Van de Kromme Waal, daar waar ik woon
met m’n ouders. Als het kan ga ik met m’n
moeder naar de Wester. Mijn moeder is
dominee, wanneer zij gaat preken vertrekt ze
erg vroeg en gaat m’n vader vaak met haar
mee. Ook nu ik vrijwilliger ben bij de crèche,
ga ik nog steeds graag samen met haar de
Westerkerk.
3. Waar houd jij je doordeweeks mee
bezig?
Nu werk ik vooral in de bakkerij op de NDSMwerf in Noord. Naast het werk als bakker leer
ik nu het vak van de barista. Juist nu m’n
Havo examens zijn afgerond heb ik een extra
lange vakantie. Extra veel tijd om te werken,
ook al ga ik wel met m’n ouders op vakantie. Na de vakantie ga ik naar het
VWO. Ik ben nog 16 dus wel erg jong om te starten met studeren.
Naast school en werk houd ik van zingen. Ik zing klassiek en ga binnenkort
optreden in Duitsland. Heel fijn dat dit weer kan. Ik hoop op veel publiek, dat is
hetgeen ik miste tijdens mijn laatste optreden met kerst.

4. En nu ben je begonnen bij de crèche. Waar zie je naar uit?
De kinderen zijn zo vrij, zo speels en vol fantasie, dat is erg leuk om te zien. Ik
heb al een keer opgepast dat er één jongetje was, de andere keer waren er
geen kinderen en werd ik gevraagd mee te doen met klokkenluiden.
5. Wat valt je op in de Wester?
Dat er weinig mensen van mijn leeftijd zijn. Ik denk dat het voor jonge mensen
moeilijk is de vertaling te maken van de Bijbelteksten en preken. Pas was er in
Antwerpen een pastor die van het onze vader vertaling van de straattaal had
gemaakt hierdoor werd het Onze Vader plots het Onze Bro. Ik vond dat een
aansprekend voorbeeld van de vertaling van een eeuwenoud gebed naar een
aansprekend gebed voor de jeugd van nu.
AMNESTY INTERNATIONAL
De Schrijfgroep voor Amnesty International mag op 6 juli nog een keer schrijven
voor de zomer. Wij zijn daar heel erg blij mee.
Wij schrijven in het Prinsenhuis (Prinsengracht 277b) van 19.30 uur tot 21.00
uur, bel aan bij ‘Grote zaal’.
Er liggen voorbeeldbrieven en achtergrondinformatie klaar en postzegels zijn bij
mij tegen het PostNL-tarief van € 1,55 te verkrijgen.
In de maand augustus doen wij als schrijfwerk weer even vanuit huis en we
hopen elkaar in september in ieder geval weer te mogen ontmoeten.
Zondag 19 juni was er in de Westerkerk na de dienst een hele prettige
lunchbijeenkomst voor alle vrijwilligers. Vrijwilligers konden elkaar ook vertellen
hoe zij hun werk in de Westerkerk vervulden en dat was buitengewoon
interessant. Respect voor het vele werk wat in de kerk week in week uit verzet
wordt. Het mooie is ook dat iedereen die erover vertelde ook meteen liet merken
met hoeveel plezier het allemaal gedaan wordt en hoe prettig het is om samen
te werken.
Zelf mocht ik dat ook over het
schrijven voor Amnesty
International doen en dat was heel
erg fijn (foto: Herman Koetsveld).
Natuurlijk heb ik ook een oproep
gedaan om nieuwe leden te vinden
en misschien is dat zelfs ook al een
beetje gelukt!
Wij weten dat het schrijven naar al
die machthebbers over de vele
verschrikkelijke schendingen van mensenrechten die in de hele wereld
plaatsvinden zo belangrijk is en dat het helpt: dat het werkelijk helpt! Zeker niet

altijd meteen, maar ieder mens die toch een advocaat krijgt toegewezen, ieder
mens die toch medische hulp krijgt, ieder mens die eindelijk contact kan krijgen
met familie - het is allemaal zo oneindig waardevol.
Nicolette Besemer
(06-12545934)

MUZIEK IN DE WESTER
Lunchconcerten

Nu de restauratie afgerond is kunnen we eindelijk weer lunchconcerten
organiseren. Dit jaar vinden deze concerten plaats op de woensdagen:
aanvangstijd van de lunchconcerten is 13.00 uur.
De toegang is vrij en wij zijn blij met uw financiële bijdrage aan de uitgang.
Extra aandacht is er weer voor Bach. De ‘Geen dag zonder Bach’ week vindt
plaats rondom 28 juli, de sterfdag van Bach. De serie ‘Jong talent in de oude
Wester’ is ook weer present gedurende het Grachtenfestival:
vier jonge talentvolle musici treden op met ondergetekende achter het orgel!
Een speciale plek is ingeruimd voor de winnaars van het succesvolle Duyschot
Orgelconcours. Op woensdag 17 augustus treden David Strijbis en Wibren
Jonkers op in het Prijswinnaarsconcert: aanvang 16.00 uur.
6 juli
13 juli
20 juli

Leonard Seeleman

Geen lunchconcert
Maarten Wilmink

Geen dag zonder Bach
25 juli
Jos Maters
27 juli
Rik Melissant
29 juli
Iddo van der Giessen
3 aug
10 aug

26 juli
28 juli

Joël Boone
Alexander de Bie

Jeroen Koopman
Andries Bogerd

Grachtenfestival:
15 aug
Norea Quirijnen (altviool) en Evan Bogerd
16 aug
Joshua Tavenier (viool) en Evan Bogerd
17 aug
Maria Pedano (hobo) en Evan Bogerd
17 aug
David Strijbis en Wibren Jonkers –
Prijswinnaarsconcert Duyschot Orgelconcours
(aanvang: 16 uur)
18 aug
Warre Dendievel (trompet) en Evan Bogerd
24 aug
31 aug

Leander van den Bos

Geen lunchconcert

Orgelconcerten op zaterdag ‘Bach & More’
Ook dit jaar vinden er weer een drietal orgelconcerten plaats op de
zaterdagmiddagen. Allereerst Jos van der Kooy op zaterdag 30 juli. Jos besluit
met dit concert de Bachweek met een fraai Bachprogramma.
Op zaterdag 13 augustus zal ik zelf een concert te verzorgen.
De serie wordt besloten door Petra Veenswijk op zaterdag 27 augustus.
Petra is organiste van de Maria van Jessekerk te Delft en tevens een van de
weinige orgel spelende Nederlandse vrouwen op hoog niveau!
Aanvang van de concerten: 15.00 uur.
Toegang €12,50: kaarten via Eventbrite of aan de deur.
30 juli
13 aug
27 aug

Jos van der Kooy, slotconcert ‘Geen dag zonder Bach’
Evan Bogerd
Petra Veenswijk (Delft)

Westercantorij
De Westercantorij is inmiddels in ruste, wachtend op het volgende seizoen. Na
de vakantieperiode starten we weer op maandag 5 september. Er zijn nog wat
vacatures bij de heren. Zowel bassen als tenoren zijn van harte uitgenodigd om
mee te zingen.
Meld je bij mij: info@evanbogerd.nl
Evan Bogerd
cantor-organist

STICHTING CANTATEDIENSTEN
70 jaar Cantatediensten Westerkerk!
Het duurt nog even, maar we kondigen het alvast aan: op 25 september a.s.
staat de ochtendcantatedienst in het teken van 70 jaar cantatediensten in de
Wester! In die dienst zullen twee cantates van Johann Sebastian Bach klinken:
‘Herr Gott, dich loben alle wir’ (BWV 130) en ‘Nun ist das Heil und die Kraft’
(BWV 50). Uitvoerenden zijn het jubilerende Westerkerkkoor (zij bestaan dan
immers ook 70 jaar!), ensemble ’t Kabinet en solisten. Dirigent is JanJoost van
Elburg.
Op 17 juni 1952 werd de allereerste cantatedienst in de Wester gehouden en
tevens ook de eerste cantatedienst in Nederland. Een bijzonder roepingsverhaal
ging eraan vooraf: het verhaal van ds. Henny Visser, die vlak na de Tweede
Wereldoorlog op een koude najaarsdag in het kapotgeschoten Berlijn een
cantatedienst meemaakt. Hij realiseert zich daar dat hij in zijn eigen stad niet

meer anders wil dan zo – met Bachs muziek – het Woord verkondigen. De
dominee mocht dan wel een roeping hebben en enige tijd later ook een béroep
naar de Wester, maar er moesten vele hordes genomen worden voordat de
eerste maten van een Bachcantate in de Wester zouden klinken. Maar met die
dienst in juni 1952 begon een hele bijzondere traditie, die daarna door vele
andere kerken in Nederland werd opgepakt. Zowaar reden om dat te vieren!
Zet het alvast in uw agenda: “25 september, 10.30 uur: naar de cantatedienst in
de Wester!”
Cristina Pumplun
Missionair vicaris
Nieuwe voorzitter
Graag stel ik – Jeroen Kramer – mij aan u voor als nieuwe voorzitter van de
Stichting Cantatediensten Westerkerk. Nadat de vorige voorzitter, Gert-Jan
Mostert, als ouderling-kerkrentmeester toetrad tot de kerkenraad van de
Westerkerk, kwam de functie van voorzitter van de stichting vacant. Enige tijd
geleden heeft de kerkenraad mij benaderd met de vraag of ik deze vacature
wilde vervullen. Na enig wikken en wegen heb ik besloten dat te willen doen.
Wat is er mooier dan te mogen bijdragen aan een traditie van – in September –
al 70 jaar!
Zoals u wellicht nog weet ben ik van 2011 tot en met 2020 lid van de kerkenraad
van de Westerkerk geweest, eerst als ouderling-kerkrentmeester en
penningmeester, en later als ouderling en voorzitter van de kerkenraad. Als
penningmeester ben ik nog betrokken geweest bij de oprichting van de stichting,
en zowel als penningmeester en voorzitter ben ik uiteraard betrokken geweest
bij het beleid van de Westerkerk, waarin de uitvoering van de cantatediensten
een belangrijk onderdeel is van het gemeenteleven.
Als voorzitter van de stichting zal ik mij zoveel mogelijk inzetten om de
continuïteit van de cantatediensten te waarborgen. Dat is een lastige klus, mede
door de relatief hoge kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de cantates.
Een andere doelstelling zal zijn de communicatie tussen kerkenraad,
Westerkerkkoor en uitvoerende musici zoveel mogelijk proberen te stroomlijnen.
Ik kijk er naar uit weer actief te mogen bijdragen aan het gemeenteleven van de
Wester! Tot ziens in de Wester!
Jeroen Kramer
Voorzitter Stichting Cantatediensten

VAN DE KOSTER
Het ‘Gezicht op de Westerkerk’ van Jan van der Heijden
Nu de restauratie is afgerond is ook de kopie van de voorstudie van het ‘Gezicht
op de Westerkerk’ die tijdens de restauratie in de kerk hing weer opgeruimd.
Maar ik zou nog terugkomen op de vraag welk schilderij er nu precies in de
Wester heeft gehangen en hoe dat eruit is verdwenen.
Van het Rijksmuseum en het Stadsarchief Amsterdam kreeg ik de volgende
wetenswaardigheden aangereikt over de schilderijen die Van der Heijden naar
aanleiding van deze voorstudie maakte. Er zijn er, zoals gezegd, twee: een
kleine, van 41,3 bij 59 cm (nu in The Wallace Collection in Londen) en een
grotere, van 90,7 bij 114,5 cm (nu in The National Gallery in Londen).
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/jan-van-der-heyden-view-of-thewesterkerk-amsterdam
Het grote doek, in The National Gallery, is volgens de deskundigen geschilderd in
opdracht van de kerkrentmeesters van de Westerkerk. En dat schilderij heeft ook
lang in de Westerkerk gehangen. Die conclusie baseren zij op het feit dat het
formaat veel groter is dan waarop Van der Heijden normaal schilderde (dus is
het waarschijnlijk een opdracht geweest) en op een inventaris uit 1790 waarin
wordt vermeld dat het hing in de ‘kerkmeesterscamer van de Westerkerk’ (nu de
predikantskamer).
In 1864 is het door de kerkrentmeesters verkocht aan een Amsterdamse
handelaar, B.A. Hopman, die het vervolgens verkocht aan de Parijse tak van de
familie De Rotschild, Edmond de Rotschild. Daarna werd het geërfd door James
de Rotschild. In 1990 verkreeg de National Gallery het uit de nalatenschap van
de weduwe van James.
De verkoop in 1864 is terug te vinden in de archieven van de Westerkerk in het
Stadsarchief in het ‘Ontvang- en Uitgaat[sic]-boek’ over de jaren 1852-1870,
inventarisnummer 16.

25.000 Franse Francs kreeg de Wester ervoor, ofwel f11.650,48. Volgens de
‘Prijzen toen en nu’ widget van het CBS (die overigens niet verder teruggaat dan

1900) zou dat nu €165.000 zijn. Ik ben bang dat als we het ooit terug zouden
willen kopen er wel meerdere miljoenen op tafel moeten komen.
Met dank aan de heer Jan de Klerk van het Stadsarchief Amsterdam en de heren
Bas Nederveen en Friso Lammertse van het Rijksmuseum.
John Faasse
Koster
VOOR DE LIEFHEBBER: oude Wester-driezitsbank

Informatie: bij koster John Faasse (06 25302052)

DE GRAVEN IN DE WESTERKERK
Pieter Adriaenszoon Raep (gestorven 6 maart 1666, graf 22M)
In 1581 werd Pieter Adriaenszoon Raep in Amsterdam geboren, als oudste zoon
van Adriaen Pieterszoon Raep. Van beroep was hij koopman, en ‘thesaurierextraordinaris’ van Amsterdam, een wethouder van financiën avant-la-lettre.
Pieter zou zijn hele leven lang ongehuwd blijven.
Wat thans nog resteert als nalatenschap is het ‘Raepenhofje’ aan de Palmgracht
28-38. Pieter liet dit hofje in 1648 bouwen, mede uit de erfenis van zijn vader
(die in 1647 overleed). Het hofje was bestemd voor het verblijf van maximaal
twaalf protestantse (gereformeerde) vrouwen, ongehuwd, en/of weduwen
(zonder kinderen).
Na zijn dood in 1666 werd het beheer voortgezet door zijn zus, Anna Raep.
Vandaag de dag is het hofje nog altijd in gebruik. Het beheer is in handen van
nazaten van de vroegere regenten. De wooneenheden worden verhuurd aan

vrouwelijke studenten die er mogen blijven wonen na hun studie, maar weg
moeten als zij willen samenwonen.
Joost den Vondel schreef ter ere van het Raepenhofje het volgende gedichtje:

Op den heer Trezorier Peter Raep
Peter Raep, de trezorier,
Bouwde uit mededogen hier
't Weduwen- en wezenhof.
Men gebruik' het tot Gods lof

Pieter is net als zijn vader te bewonderen op een
schuttersstuk ‘Schutters van de compagnie van
kapitein Dirck Tholinx en luitenant Pieter Adriaensz.
Raep (fragment)’ geschilderd in 1639 door Nicolaes
Eliasz Pickenoy, die wel vaker grote schuttersstukken
vervaardigde, alsmede portretten van o.a. Maarten
Harpertszoon Tromp. Het schuttersstuk met Pieter
Adriaenszoon Raap is te zien in het Amsterdams
Museum. Deze prent is eveneens van de hand van
Nicolaes Eliasz Pickenoy:

(Stadsarchief Amsterdam/Nicolaes Eliasz Pickenoy)

Bronnen:
https://hofjesinamsterdam.nl/raepenhofje/
https://www.raepenhofje.nl
Stadsarchief Amsterdam

Peter Stans

THEOLOGISCH DRIELUIK OVER ‘KERK IN DE STAD’

Missionair vicaris Cristina Pumplun schreef in juni voor de website theologie.nl
een driedelig theologisch blog over de vraag ‘Hoe ben je kerk in de stad?’ In het
tweede deel gaat het over de verhouding van kwaliteit en kwantiteit.
(Voor het eerste en derde blog zie www.theologie.nl )
‘Hoeveel had je er vanmiddag?’ vroeg mijn toenmalige collega. Het was daags na
de eerste keer dat de organist en ik bij wijze van experiment een vesperachtige
viering hadden gehouden in de Adventstijd met orgelmuziek en woorden die de
bijbel en de moderne poëzie ons aanreikte. “Hoeveel hád je er?”

Ik antwoordde: “We lazen Jesaja’s woorden van
het licht dat in de duisternis schijnt als antifoon
bij Psalm 126. Het paste wonderlijk goed.” – mij
verzettend tegen het primaat van het getal
boven de zeggingskracht van Woord en muziek
en boven de ervaring om in een spoor van
eeuwen te mogen vertoeven in Gods huis.

Kwantitatieve gegevens maken evalueren
ogenschijnlijk eenvoudig
Ja, we hebben de neiging om te tellen in de
kerk. Tellen is fijn: je hebt een objectief
resultaat en je kunt vergelijken. Scoor ik meer
dan een ander? Was het vroeger beter of
slechter? Beleidsmakers zijn vaak dol op tellen. Kwantitatieve gegevens maken
evalueren ogenschijnlijk eenvoudig en het is ook makkelijk om inkomsten en
uitgaven verantwoord op elkaar af te stemmen. Heel begrijpelijk dus, maar het
gaat mis als kwaliteit op de tweede plaats wordt gezet en zelfs uit het zicht
raakt. Wie neemt roeping nog serieus als de getallen niet spectaculair zijn of
zelfs achteruitgang laten zien? Of als de kerk op het tijdstip van een vesper – die
geen cent oplevert en wel wat kost – tegen een paar duizend euro verhuurd kan
worden?

Krimp en groei
Met kwantitatieve argumenten lijk je het beter te doen in een samenleving
waarin je als kerk je bestaan moet verdedigen: massa is macht en dat krijg je
voor elkaar door hip te zijn en modern. Als je met veel bent als kerk wordt je
misschien wél serieus genomen door de samenleving, waar succes zo vaak
ervaren wordt zodra men ‘meer’ heeft van wat ’groter’ is. Denkend, pratend over
de toekomst van de kerk gaat het, voor je het weet, vooral over krimp en groei,
en dat zijn kwantitatieve begrippen. Bij ‘groei’ krijgt men in de kerk altijd wel een
goed gevoel, ten eerste omdat het gaat om groter worden en omdat het een
numeriek gegeven is. Megakerken – ‘mega’: ook een kwantitatieve term –
‘barsten uit hun voegen’ volgens het blad Woord en Dienst: of een kerk die met
krimp te maken heeft, iets van hen kan leren?[1]
Moet een kerk per se met massale bijeenkomsten laten zien dat ze wat
voorstelt? Het raakt me dat mensen moedeloos, verdrietig, gedesillusioneerd
raken omdat de ervaring van succes – ook van hun kerkgemeenschap – nauw
verbonden is met grote aantallen, dat zij hun zelfbewustzijn, enthousiasme en –
ja, helaas ook – hun geloof kwijt raken omdat hun kerk niet barstensvol zit elke
zondag en bij alle activiteiten doordeweeks. Het raakt me omdat het uiteindelijk
bij het werk van Gods kerk niet gaat om het turven van mensen, maar daarom,
dat God zich mensen heeft toegewend en hen nabij wil zijn. Het gaat om
kwaliteit: het intense persoonlijke contact van de ene mens met de Ene en de

roeping van de kerk om daar mogelijkheden en ruimte voor te scheppen. Dat is
goed genoeg in zichzelf, het heeft een op zichzelf staande hoge waarde
onafhankelijk van of de kerk ervan groeit.

Bijbelse gronden
Stefan Paas stelt dat niet groeiende kerken ‘ware kerken zijn in de
nieuwtestamentische betekenis van het woord, ook al gaan zij achteruit in
aantal.’[2] Staat dat niet haaks op al die massale bijeenkomsten van mensen in
het Nieuwe Testament? Nee, want wie goed leest, merkt op dat het in wat Jezus
zelf te vertellen heeft vaak juist gaat om kwaliteit en niet om kwantiteit.
Zo vertelt hij twee parabels, een over een schat in een akker (Matteüs 13:44) en
een over één uitzonderlijk waardevolle parel (vv. 45-46). In beide gevallen
verkoopt de hoofdpersoon alles wat hij heeft om iets van de hoogste kwaliteit
aan te schaffen. Zelfs als het uiteindelijke resultaat overvloedig is, komt die
overvloed voort uit schaarste: slechts vijf broden en twee vissen leveren eten op
voor duizenden mensen (onder andere Marcus 6:38-44; Johannes 6: 9-13). En
dan is er het mosterdzaadje, het kleinste van alle zaden op aarde, waaruit de
grootste van alle planten groeit (Marcus 4:31) en waarbij het er uiteindelijk niet
om gaat om iets groots te laten zien of om de opbrengst van het gewas, maar
om schuilplaats te zijn, ‘voor de ander aanwezig te zijn.’[3]

Kerk en corona
Voor corona bezochten op een doordeweekse dag zo’n achthonderd mensen –
grotendeels toeristen – de Amsterdamse Westerkerk. Toen de kerk in de tijd van
de lockdown twee keer per week anderhalf uur open was om mensen de
gelegenheid te geven om er op verhaal te komen, stapten vooral buurtbewoners
op hun dagelijkse ommetje de drempel van de kerk over. Ze deelden hun
verwondering over de ervaring van de ruimte en de schoonheid van het gebouw.
“Ik woon hier al 40 jaar, maar ben nooit binnen geweest.” Daar kan geen
beleidsplan ‘kerk voor de buurt’ tegenop.
Als we één ding hebben geleerd in de coronatijd, dan is het wel dat de meest
ingrijpende ontwikkelingen en veranderingen vaak niet te voorzien zijn, laat
staan te plannen, te kwantificeren en te begroten. Voor corona was succes in
duidelijke cijfers en klare beleidstaal te vatten: veel mensen in de kerk betekent
toekomst en wellicht zelfs groei. Sinds de coronatijd blijkt aanwezigheid ter
plaatse relatief: aanwezigheidscijfers werden kijkcijfers. Er kwam een nieuwe
vraag op: hoe verhouden kwantiteit en kwaliteit zich tot elkaar als er meer online
kijkers zijn dan offline vierders? Wat betekent het aantal ‘views’ op YouTube ten
opzichte van de vierende kerk als gemeenschap?

De kerk is niet SMART
Heeft het nog wel zin om vaste (kwantitatieve) doelen te stellen? Wat zei de Ene
toch ook alweer? Maak je geen gesneden beeld van ijzer of hout, met andere
woorden: leg me niet vast. Maak me niet tot product! Blijf in beweging, kies een

richting, maar geef ook over en geef de Geest de ruimte – en die is niet te
managen in SMART doelstellingen. Kwaliteit – mensen die geraakt worden op
hun pad door het leven, vertrouwen ervaren, troost en kracht van Hogerhand –
is niet te plannen en zulke ervaringen zijn niet te begroten. Het werk van kerk
(in de stad) is niet Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en
Tijdsgebonden. Zielzorg, verkondiging, missionair werk en diaconaat zijn geen
producten. Hoe de kerk er over vijf, tien of twintig jaar uitziet, willen
beleidsmakers weten, maar daar kun je hoogstens dromend en vergezichten
ziend een antwoord op geven.
Het gaat erom hier en nu te onderscheiden, welke verlangens mensen
koesteren, waar de vragen, nood en misstanden – ongerechtigheid, niet-vrede –
ten hemel schreeuwend zijn. Over vijf, tien of twintig jaar zullen de vragen en
noden wellicht anders zijn, maar evengoed zal de kerk (in de stad) geroepen
worden om te doen wat moet worden gedaan. Dat is geen kwestie van
kwantiteit, maar van kwaliteit. Het vraagt wel om moed en vertrouwen om op
grond daarvan te investeren. Maar laten moed en vertrouwen nu bij uitstek
gaven zijn van de Geest, die je zomaar aan kan komen waaien.
Noten
[1] Woord en Dienst, jaargang 71, nummer 5, mei 2022, p. 5.
[2] Stefan Paas, Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke
omgeving, (Zoetermeer: Boekencentrum, 2015): p. 84.
[3] Koen Holtzapffel (red.), Geef mij de dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus’
gelijkenissen, (Middelburg: Skandalon, 2021): p. 182.
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