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AGENDA

De diensten (m.u.v. de cantatediensten) worden via de livestream uitgezonden
en zijn te zien op kerkdienstgemist.nl en het YouTube kanaal van de Westerkerk.
Zondag

1 mei

10.30 uur

Ds. R. van Osnabrugge
Organist Jos van der Kooy

Zondag

8 mei

10.30 uur

Prof. dr. M.G.K. van Veen
Organist Evan Bogerd

Zondag

15 mei

10.30 uur

Ds. H. Koetsveld
Organist Evan Bogerd
Doopdienst

Zondag

22 mei

10.30 uur

Ds. S. Ypma
Organist Evan Bogerd

Zondag

29 mei

10.30 uur

Ds. R. Israëls
Organist Leonard Seeleman

Zondag

29 mei

17.00 uur

Ds. H. Koetsveld
Organist Jos van der Kooy
Cantatedienst Claudio Monteverdi Vespro della Beata Vergine X, XI, XII
Uitvoerenden: Westerkerkkoor,
Ensemble ’t Kabinet en solisten
o.l.v. JanJoost van Elburg

Zondag

5 juni

10.30 uur

Ds. H. Koetsveld
Organist Evan Bogerd
Pinksteren, Belijdenisdienst

VAN DE PREDIKANT
Paastijd
De nieuwe Paaskaars is op Paasmorgen brandend binnengebracht onder de
uitroep ‘Het licht van Christus’. De periode tot aan de 50e dag na Pasen, het
Pinksterfeest, staat in de liturgische handboeken genoteerd als de Paastijd. De
lezingen die de leesroosters aanbevelen cirkelen allemaal om de vraag: wat heeft
dat onweerstaanbare gerucht van de opwekking van de gekruisigde Jezus door
God vervolgens te betekenen? Hoe werkt dat nu verder in het hier en nu? En die
vraag valt natuurlijk ook na al die eeuwen door te trekken. Wat betekent het
evangelie van de opstanding voor ons persoonlijke leven, maar niet minder voor
ons samen leven? Spannende vragen, nu deze lichte en tot onbezorgdheid
uitnodigende voorjaarsdagen zo haaks staan op wat er vanuit de beelden en
berichten uit Oekraïne op ons afkomt.
Paus Franciscus legde er in zijn paastoespraak voor een bomvol Sint Pietersplein
in Rome alle nadruk op: Jezus de Levende begroet zijn mensen met ‘vrede zij u’
en daar moet het op aan. Hoe dan ook. Hij heeft gelijk: daar moet ons hart en
onze mond vol van zijn: van de vrede onder elkaar. En al het andere, de
machtspolitiek, het geweld, de onmenselijkheid: het is zondigen tegen de
Eeuwige die ons wil doen opstaan tegen alle dood en lijden.
Ik was het nogal oneens met de timing van een coronabesmetting die zich bij
mij in de loop van Witte Donderdag openbaarde. Maar magnifiek hoe collega
Cristina Pumplun het voorgaan in de drie diensten van de Stille Week direct
helemaal op zich nam. Het onderstreepte maar weer eens hoe fijn en inspirerend
het is om als team samen te werken, elkaar op te vangen en/of aan te vullen.
Mijn goede vriend Gert Jan de Bruin hoefde ook al niet lang na te denken over
de vraag of hij de Paasmorgendienst wilde overnemen. Via het beeldscherm was
ik met zovelen getuige van een heerlijke Paasmorgenviering onder zijn leiding
met voor het eerst een klinkende bijdrage van de spiksplinternieuwe
Westercantorij o.l.v. onze kerkmusicus Evan Bogerd. Wat een hoopvolle start en
wat is het fijn dat we als Westerkerkgemeente op gezette tijden, met de
kerkelijke hoogfeesten voorop, mogen rekenen op een bijdrage van de
Westercantorij die de beleving van het vieren van de liturgie zo verdiept!
De doop en belijdenis van Lienke Neef en Djoeke Knotter en de belijdenis van
Wiljo Floor, Meino Schraal en Marc van Westen is nu doorgeschoven naar de
Pinkstermorgen, 5 juni. Ook dan zal de Westercantorij een bijdrage aan de
liturgie gaan leveren.
Bij de dienst van 15 mei: doop en bevestiging
Dorien Sjerps en Frans van Keuningen willen graag hun zoontje Anton en
pasgeboren dochter Irene op deze zondag laten dopen. Ook voor doopouders

was de coronatijd een sta-in-de-weg om een goed moment te vinden om hun
kinderen ten doop te kunnen houden. Wat fijn dat dat nu weer kan.
Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een koperen doopvont, in
dezelfde stijl als de standaard van de Paaskaars en de bol met lessenaar op de
liturgische tafel. Het ontwerp van het doopvont is zo gemaakt dat de zilveren
doopschaal en waterkan in gebruik kunnen blijven en ook dat het op de ‘gewone’
zondagen een bijzonder fraaie plek is voor de bloemen. Als het een beetje
meezit, dan wordt dit doopvont deze zondag in gebruik genomen.
Ook zal in deze dienst Maaike Luttikhuis worden bevestigd als diaken. Zij neemt
deels de taken over van onze voorzitter Annemarie Almekinders die daarmee al
haar aandacht aan het voorzitterschap kan geven. Het is geweldig fijn dat
Maaike deze taak op zich wil nemen. Met haar bevestiging is onze kerkenraad
dan ook weer helemaal ‘op volle kracht’ en dat is om heel dankbaar voor te zijn!
Credo Hoofdlijn-groep
Het is een indrukwekkend traject geworden, dit seizoen met de Hoofdlijnengroep. We begonnen met acht deelnemers aan het eerste deel waarin een aantal
min of meer verkennende gesprekken werden gevoerd aan de hand van thema’s
door de groepsleden voorgesteld. Maar elke avond begonnen we met de vraag
‘Hoe zit je hier?’ als uitnodiging om met elkaar te delen wat er in persoonlijke zin
te delen viel. En daar werd eigenlijk direct al veel gebruik van gemaakt: het zette
de toon van de steeds persoonlijker en dus ook eerlijke en kwetsbare
ontmoeting. Na de Kerst namen we even gas terug, o.a. om na te kunnen
denken of iedereen het tweede intensievere traject in de veertigdagentijd wilde
aangaan. Voor een deelnemer was het goed zo en een andere deelnemer kon
vanwege fysiek ongemak niet verder. Met zes deelnemers openden we het
tweede deel met het weekeinde in de Abdij waarover in de vorige Tref een
verslagje stond opgetekend. De volgende avonden bespraken we kernthema’s
van het christelijk geloof: het geloof in God, wie is Jezus, de (heilige) Geest, het
vieren van de kerk en de betekenis van doop en belijdenis.
In ander verband had ik de ervaring opgedaan om met een groep die intensief
met elkaar is opgetrokken een eigen Credo-tekst te maken. Zo ook met deze
Hoofdlijners. Ik vroeg ze drie korte aanvullingen te geven op ‘Ik geloof……’. Die
inbreng werd in drie kolommen genoteerd (zie foto). Vervolgens bespraken we
met elkaar welke woorden inhoudelijk bij elkaar hoorden. Vervolgens maakte ik
daar met zo min mogelijk extra woorden een lopende tekst van. Die heb ik aan
de deelnemers voorgelegd met de vraag: herkent een ieder haar/zijn eigen
inbreng en is dit nu ‘ons’ Credo? In de belijdenisdienst van Pinksteren zal het nu
alsnog een plek gaan krijgen.
Hierna de tekst:

Credo Hoofdlijnengroep 2021-2022
Ik geloof, wij geloven
in God de Eeuwige,
begin en einde van alles dat is;
zo aanwezig als bron van ware en onvoorwaardelijke Liefde
en als het Licht dat was en is en zal zijn
dat alles en iedereen omvat,
waarvan ieder mens zich deel mag weten,
begeleid, ondersteund, beschermd.
Ik geloof, wij geloven
in Jezus Christus die ons door zijn liefde
blijft inspireren, ons levende voorbeeld
die ons verzoent met God
en die ons tot een gemeenschap smeedt
met allen die in Hem geloven:
de kerk van alle tijden en alle plaatsen.
In hem leven wij, sterven wij
en worden wij opgewekt.
Ik geloof, wij geloven
in de Heilige Geest die ons tot in de
diepste lagen
van ons menszijn kent en begeestert
ons vertrouwen voedt
en ons opent voor een wereld van
verwondering.
Zij maakt ons bewust en diep dankbaar
hoe zeldzaam schoon het is dat wij
bestaan.
De Geest geeft ons de moed en de
verantwoordelijkheid
een ieder haar/zijn eigen kruis te
dragen, in het klein of groot
en leert ons te aanvaarden wat ons
overkomt.
In, door en met dit geloof, dit vertrouwen, zien wij uit naar een wereld
die verlicht zal worden als God zal zijn: alles in allen!
Herman Koetsveld
predikant

VAN DE KERKENRAAD
Van de voorzitter
Op het moment dat ik dit schrijf, ligt het Paasweekeinde net achter ons. Wat een
prachtige ervaring om weer in de kerk, met zoveel kerkgangers -‘vaste gezichten’
en gasten - Pasen te kunnen vieren. Terwijl de kerk volstroomde, wenkte Gerdie
Demaret mij, vanaf de plek in de achterste herenbank waar zij meestal zit en
goed uitzicht heeft over de hele kerk: “Annemarie, je moet eigenlijk even hier
komen staan. Dit is toch fantastisch”, zo glunderde ze. En inderdaad, wat een
prachtig gezicht: met nog tien minuten tot aanvang van de dienst te gaan al
zoveel kerkgangers, jong en oud, en nog een heleboel kinderen ook, op deze
zonnige Paasmorgen. Ik heb het niet kunnen laten om even een fotootje te
maken van zo’n memorabel moment, drie jaar na de laatste ‘fysieke’ Paasviering
in de kerk.

Wat teleurstellend is het dat onze zeer toegewijde predikant nu juist dit
hoogtepunt moest missen. Bevestigd juist voor de coronatijd begon, zou dit ‘zijn'
eerste Paasdienst bij ons zijn geweest die we konden vieren zoals gewenst.
Helaas liep het anders: dominee Koetsveld kreeg zelf corona en moest zich dus
- logischerwijs - ziek melden. Gelukkig was er sprake van veel flexibiliteit: bij
onze vicaris Cristina Pumplun, die alle Stille-Week-diensten nu alleen moest
leiden, en dat direct voortvarend oppakte, en bij dominee De Bruin, die in de
paasdienst voor wilde gaan.
Flexibiliteit werd ook gevraagd van de vijf mensen die erop gerekend hadden
belijdenis te zullen doen met Pasen. Een nieuwe datum is gelukkig al gevonden:
het wordt nu met Pinksteren. Iets om naar uit te kijken!

Iets anders om naar uit te kijken, is de bevestiging van een nieuwe diaken.
U heeft niets gemist, er is na Truus Popma geen diaken weggegaan, maar er is
genoeg werk om te spreiden over meerdere ambtsdragers. Bovendien komt
ondergetekende soms minder aan diaconale taken toe dan gehoopt, naast de
taken die mij als voorzitter ten deel vallen. Gelukkig hebben wij Maaike Luttikhuis
bereid gevonden om ons te komen versterken als diaken. U kent haar
ongetwijfeld: zij is een jonge, enthousiaste en zeer bij de Wester betrokken
vrouw. De bevestiging in haar ambt zal plaatsvinden op 15 mei. We zien uit naar
de samenwerking met haar.
Annemarie Almekinders
voorzitter@westerkerk.nl
Van de scriba
Wat hebben we ernaar uitgekeken: na ruim twee jaar eindelijk samen weer
feestelijke diensten in een volle Wester vieren! En hoe mooi en fijn waren deze
vieringen! En wat een belangstelling was er om deze diensten bij te wonen.
Maar ook: wat een enorme schok was het op Witte Donderdag te vernemen dat
Herman Koetsveld voor de tweede keer getroffen was door het coronavirus. Hij
had zich er zo enorm op verheugd om eindelijk samen met zijn gemeente in een
volle kerk erediensten rond Pasen te kunnen vieren.
En toen moest er natuurlijk heel snel geschakeld worden. Gelukkig hebben we
onze missionair vicaris Cristina Pumplun in ons midden: zij nam direct de
diensten op Witte Donderdag en Stille Zaterdag volledig voor haar rekening. De
cantatedienst op Goede Vrijdag deed ze al en zo leidde zij drie dagen achter
elkaar een dienst. Voorwaar een grote prestatie waarvoor wij haar heel dankbaar
moeten zijn.
En gelukkig kon en wilde Gert Jan de Bruin de dienst op 1ste Paasdag van
Herman overnemen en dat deed hij op waardige en professionele wijze. Ook veel
dank aan hem!
Gelukkig gaat het met onze predikant inmiddels weer wat beter, maar hij is er dit
keer flink ziek van geweest. Vanaf hier wensen we hem alle sterkte bij het
nodige herstel.
En dan waren er nog Hoofdlijners die belijdenis zouden doen. Herman wil dit
echt zelf doen en daarom is in overleg met hen besloten om dit in de
Pinksterdienst plaats te laten vinden.
Inmiddels verlopen de diensten bijna weer als voor de corona-epidemie. Ook wat
betreft het koffiedrinken na de dienst. Het was even omschakelen, maar
inmiddels is duidelijk dat na de zegen de predikant weggeleid wordt naar de
uitgang en u, begeleid door orgelmuziek, de kerk kunt verlaten, koffie kunt gaan
drinken of kunt blijven zitten. En u mag klappen na het orgelspel, maar het is
natuurlijk niet verplicht.

De collecte wordt afgesloten met het moment waarop de schaal met - goed
gevulde! - collectezakken op de tafel gezet wordt. Daarna begint de organist met
het voorspel voor het slotlied.
En zo gaan we hopelijk een mooie meimaand tegemoet waarin we elkaar vaak
mogen ontmoeten in onze prachtige Wester!
Rein Niesing
scriba
NIEUW: BRAAMBOSGEBEDEN VAN
PASEN TOT AAN PINKSTEREN
Het kwam eigenlijk, omdat de
morgengebeden momenteel gehinderd
worden door de werklieden die al vroeg in
de ochtend in de Wester aan het werk zijn.
Zullen we - zo vroegen Herman Koetsveld
en ik ons af - zolang de restauratie duurt in
plaats van het dagelijks morgengebed tot
aan Pinksteren op vrijdagmiddag
Braambosgebeden houden?
We volgen min of meer dezelfde lijn als in
de Adventstijd en de Veertigdagentijd: we
lezen een Psalm, er klinkt een gedeelte uit
de Bijbel en een gedicht, dat deze lezingen
onderstreept of op scherp zet. En: Evan
Bogerd improviseert op de Psalm en speelt
werken die passen bij deze tijd van het
jaar.
Bij het eerste Braambosgebed in de Paastijd op 22 april bleek meteen dat nu ook
andere muziek kan gaan klinken dan in de Adventstijd en de Veertigdagentijd.
Evan improviseerde op Psalm 8 en aan het eind klonk Bachs Fuga in a-Moll (BWV
543), beide sprankelende muziek. Voor wie er niet bij was: ook de
Braambosgebeden worden live gestreamd en zijn nog terug te kijken via
YouTube en kerkdienstgemist. Maar het mooist is het toch, als u er zelf bij bent.
Een hartelijke uitnodiging dus voor de vrijdagen
6, 13, 20 en 27 mei en
3 en 10 juni
Tijd: 17.00 - 17.30 uur.

Cristina Pumplun
missionair vicaris

VAN DE DIACONIE
Trefmaaltijd in mei
Allereerst wil ik beginnen met een terugblik naar de afgelopen Paasmaaltijd.
Wat was het een succes, op velerlei fronten.
Het was de eerste Paasmaaltijd sinds drie jaar. De kookgroep en de gasten
hadden er zin in. Met veertig eters was het volle bak. Het menu was smaakvol
samengesteld door Harmke en haar crew, de tafels waren mooi gedekt en
Elsbeth verraste ons met kleurrijke menukaartjes. De grote afwas aan het einde
werd vakkundig weggewerkt onder leiding van Ann van der Haven.
Ben ik iemand vergeten? Jawel, Henny IJlst las voor uit eigen werk: een
‘opstandingsverhaal’ in brede zin.
Aan alle medewerkers een hartelijke dank, ook diegene die ik niet met naam
genoemd heb.
De Trefmaaltijd in mei vindt plaats op dinsdag 17 mei. Aanvang: 18.00 uur.
U bent van harte welkom. Het is mogelijk om u vanaf 9 mei voor deze maaltijd in
te schrijven via info@westerkerk.nl of bellen naar het nummer van de
Westerkerk 020-6247766.
Dit jaar willen we ook in juni een maaltijd organiseren en wel op woensdag
22 juni. Meer informatie hierover kunt u lezen in het Tref. van volgende maand.
Ik wens u stralende lentemaanden!

Truus Popma
gastvrouw

Kort verslag van de informatie avond van de diaconie
Nadat we de aangekondigde gemeenteavond tot twee keer toe moesten
uitstellen vanwege de beperkingen als gevolg van de corona pandemie, kon het
uiteindelijk doorgang vinden op woensdag 20 april. De staf van de Westerkerk
had prima werk geleverd door de beamer en bijbehorend scherm helemaal
gereed op te stellen, zodat alleen de laptop moest worden aangesloten en we
konden presenteren.
Er kwamen die avond 15 gemeenteleden naar het Prinsenhuis om kennis te
nemen van de jaarprojecten die de afgelopen jaren gesponsord werden door de
diaconie. Als eerste kwam het project uit 2021 aan de beurt over Care
Foundation of the Gambia. Mirjam Abbes vertelde aan de hand van een
kleurrijke presentatie hoe zij al sinds 2012 onderwijs geeft en bijkomend
ontwikkelingswerk uitvoert in Gambia, in het dorp Jiboro. Dit gebeurt door het
bevorderen van een goede gezondheidszorg en een betere educatie. Het was
prachtig om te zien hoe mensen daar ter plekke met beter onderwijsmateriaal op
een efficiëntere manier gebarentaal konden leren.

Vanwege besmettelijke ziektes zijn er bovengemiddeld meer mensen met
auditieve beperkingen en hierbij is gebarentaal een uitkomst. En het is ook
prachtig om te zien hoe iemand met een ter beschikking gesteld micro-krediet in
staat wordt gesteld om kleinschalig eigen gewassen te verbouwen en de oogst
later te kunnen verkopen aan dorpsgenoten en met een deel van de opbrengst
het micro-krediet kan aflossen.
Hierna kon Janet Dyk ons meenemen naar het dorp Yaxoquintelja in de Chiapas
regio in Mexico. Janet heeft een deel van haar jeugd hier doorgebracht met haar
ouders. Chiapas is mooie regio in het zuiden van Mexico met vele oude
Mayasteden en -ruïnes. De afgelopen jaren heeft Janet zich bezig houden met
het werven van fondsen voor de bouw van een kerk in het eerder genoemde
dorp. Wij waren getuige van de gestage voortgang van de bouw vanaf een ruwe
betonnen vloer en een paar muren tot de realisatie van een kerkgebouw met
een dak erop en een prachtige entree die toegang geeft tot de kerk met nu een
plavuizen vloer. Helemaal door de mensen daar ter plekke in de afgelopen jaren
opgebouwd. Een enorme klus is de Mexicaanse jungle. En nu kan er Hebreeuws
bijbelonderwijs worden gegeven. Alle inwoners van het dorp hebben hun
steentje bijgedragen, van helpen bij de diverse bouw- en constructiewerkzaamheden tot het bereiden van maaltijden voor de ‘bouwvakkers’.
Aan het eind van de avond was het de beurt aan Siny Veenhof, die samen met
Anne-Paulien een prachtig enthousiast verhaal, aan de hand van enkele korte
filmfragmenten, aan de aanwezigen kon vertellen over het onderwijs project in
Thembalethu in Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika is de besmetting met hiv en het
hebben van aids een groot probleem. De provincie Mpumalanga in het NoordOosten is één van de zwaarst getroffen gebieden. De non-profit organisatie
Thembalethu Home Based Care zet zich hier in voor de slachtoffers. Meer dan de
helft van de bewoners is besmet met hiv en leeft onder schrijnende
omstandigheden. Het aantal wezen is hier in de afgelopen jaren verdubbeld en
stijgt nog iedere dag. Maar zo langzamerhand ontstaat de indruk dat het aantal
besmettingen afneemt. De organisatie helpt o.a. met het bouwen van
weeshuizen en het bezoeken van aidsslachtoffers. In de filmpjes zagen we hoe
onder meer met de ter beschikking gestelde collecte-giften er uniformen voor de
leerlingen konden worden gekocht en uitgedeeld en hoe er activiteiten voor
kinderen van de lagere school konden
worden georganiseerd om ze een
zinvolle invulling van de dag te kunnen
geven. Bovendien bleek dat het project
ook in de lokale omgeving grote
bekendheid genoot, zoals kon worden
ongemaakt uit enkele anekdotes die
werden verteld, niet alleen door de
beide dames maar ook door andere
gemeenteleden die ooit op bezoek zijn
geweest.

De aanwezige gemeenteleden hebben genoten van de enthousiaste verhalen van
de betrokkenen die met veel passie en inzet over ‘hun project’ vertelden.
Voor al die gemeenteleden die niet aanwezig konden zijn: u heeft een prachtige
avond, met veel betrokkenheid en liefde voor de medemens in de wereld,
gemist.
Klaas Winters
diaken
Ondersteuning Oekraïense vluchtelingen
Eind maart ontving ds. Koetsveld van de Regenboog Groep een noodoproep tot
ondersteuning voor een groep van 130 Oekraïense vluchtelingen die op dat
moment in het Savoy Hotel verbleven en door de Regenboog Groep werden
geholpen. Gevraagd werd om een financiële bijdrage voor de aanschaf van
medicijnen, babyvoeding, luiers en dergelijke.
Na onderling overleg tussen de diakenen werd besloten een bedrag uit de eigen
middelen aan de Regenboog Groep beschikbaar te stellen, aangezien op korte
termijn geen plaats in de collectes kon worden gevonden. Het bedrag is
inmiddels overgemaakt.
Jan Hesseling
diaken
Henk Brunekreef stopt als (hoofd)collectant
Henk heeft in een gesprek met de diaconievertegenwoordiger aangegeven zijn
taak als hoofdcollectant te willen beëindigen. In het gesprek werd al snel
duidelijk dat Henk niet zomaar een hoofdcollectant is. Lang geleden, in 1963, is
hij al gestart in de Wester als collectant. Hij nam die taak over van zijn
aanstaande schoonvader.
Hij is in 1965 getrouwd door ds. Hennie Visser, die later ook de kinderen van
Henk en z’n vrouw in de Wester heeft gedoopt. Henk bewaart warme
herinneringen aan ds. Visser. Elk jaar op hun trouwdag ontvingen zij een
persoonlijke handgeschreven brief van ds. Visser.
Maar de herinneringen van Henk gaan nog verder terug: de naam van
ds. Buskes weet hij zich nog goed te herinneren. Henk heeft ook nog gezongen
in het jeugdkoor van Simon C. Jansen in de Westerkerk. Ook de ‘oudere’ lezers
van de Tref zullen nog wel eens terug denken aan die tijd met dominee Visser en
koordirigent Jansen. Maar zoals een bekend Nederlands gezegde luidt, ‘aan alle
goede dingen komt een end’ en dus ook aan het dienstdoen als collectant van
Henk Brunekreef. Vanaf deze plaats veel dank Henk, voor de bijna 60 jaar dienst
als collectant in de Westerkerk!
Klaas Winters
diaken

JEUGD IN DE WESTER
Jeugd, kinderen, ouders, kom (weer) naar de Wester!
Wat fijn om met Palmpasen en Pasen te zien dat gezinnen en tieners de kerk
weer weten te vinden. Wat houden we dit graag vast en sterker nog... wat zou
het fijn zijn als er nog meer kinderen naar de kerk komen om hen kennis te laten
maken met elkaar en het christelijk geloof.

Save the date
We hopen dat jullie blijven komen. Wanneer er meer kinderen zijn is het
mogelijk om activiteiten te organiseren die beter aansluiten bij de leeftijd en
beleving van de kinderen en jeugd, dus kom sowieso 15 mei, 3 juni en 17 juli
a.s. naar de Wester.
Alle basisschoolkinderen naar de kinderkerk
Om de aansluiting te verbeteren wordt de kinderkerk weer voor alle kinderen
tussen de 4-12 jaar (basisschool). Voor de oudsten (9-12 jaar) is er op
bovengenoemde data een wat meer verdiepende activiteit.
De tienerdienst is voor jongeren tussen de 12-16 jaar (middelbare school).
Omdat we merkten dat het gat in belevingswereld tussen 10- en 14-jarigen te
groot werd, hebben we de keuze gemaakt de leeftijd voor de tienerdienst te
verhogen: naar 12 jaar.

Ben of ken je een examenkandidaat?
Graag willen we onze examenkandidaten in de examenperiode laten weten dat
we ze steunen in deze spannende periode. Ben of ken je iemand die is
verbonden aan de Wester en in mei examen gaat doen, laat het ons weten.
Studenten
En vanaf 18 jaar is er de Studentenmaaltijd+. Een maaltijd op woensdagavond,
waarbij een thema centraal staat om met elkaar over in gesprek te gaan. Geheel
vrijblijvend en leuk om nieuwe mensen te ontmoeten.
Woensdag 7 april jl. hebben de studenten van de Wester in samenwerking met
New Connective een Iftarmaaltijd georganiseerd. De maaltijd is goed bezocht en
beschreven. We waren verrast door de aandacht van het (jeugd)journaal en het
NRC.
Opgeven of verder praten kan door contact te leggen met Tamar Karman
tienerwerker@westerkerk.nl en/of bij mij via annetschelling@gmail.com.
Annet Schelling
jeugdouderling
Tieners
Samen optrekken, spellen doen en bij vragen uit het leven stil staan: dat is wat
we de afgelopen maand weer hebben mogen doen. En dat zetten we in de
laatste maanden tot de zomer nog even door!
8 mei
Op zondag 8 mei komen we samen in
de Oude Kerk met de tienergroep van
de Wester en de Oude Kerk. Daar
zullen we dit keer bij een thema stil
staan en samen een vesper
voorbereiden. Vesper, wat is dat??
Kom 8 mei en we ontdekken het met
elkaar. Jullie input is meer dan welkom!
22 mei
Eén van de laatste tienerdiensten alweer! Schuif gezellig aan in de Wester; voor
lekkers en drinken wordt gezorgd.
Reis naar Taizé
Ben je tussen de 15-30 jaar en wil jij naar het buitenland met vrienden? Heb je
daarbij zin in gezelligheid én een goed gesprek? Wil je nieuwe mensen leren
kennen? Dan is de reis naar Taizé komende zomer misschien iets voor jou!

Van 17-24 juli wordt er vanuit Amsterdam een
reis georganiseerd naar Taizé, een bijzondere
plek in Frankrijk. Jongeren van over de hele
wereld komen naar deze plaats. Muziek, goede
gesprekken, mooie vriendschappen en kamperen
allemaal op 1 plek.
Wil jij mee of wil je meer weten? Stuur mij even
een berichtje/mailtje.
Tamar Karman
tienerwerker (tienerwerker@westerkerk.nl)

MUZIEK IN DE WESTER
Themaconcert door Evan Bogerd
César Franck werd 200 jaar geleden geboren in Luik. Zijn orgel-oeuvre is
beperkt, maar behoort tot het summum van de orgelliteratuur. Lyrische
melodieën en romantische (hogere) sferen brachten hem de bijnaam ‘Seraf’.
Engelachtige muziek bracht hij voort.
Op zaterdag 7 mei brengt Evan Bogerd een ode aan deze romantische
grootheid. Ook Francks vriend en promotor Franz Liszt komt aan bod. Van hem
klinkt het Preludium en Fuga over het thema B.A.C.H. een ode aan die andere
grootmeester: Bach.
Aanvang: 15.00 uur.
Kaarten á € 12,50 zijn verkrijgbaar via Eventbrite en zijn tevens te koop bij de
inloop.
Duyschot Orgelconcours
In samenwerking met het Grachtenfestival organiseren wij een heus
orgelconcours. Jonge talentvolle organisten krijgen de kans op een optreden
tijdens het festival. Uiteraard moet daar om gestreden worden.
Dat gebeurt in twee categorieën: junioren tot 21 en conservatoriumstudenten.
Zij worden beoordeeld door een kundige jury: Hayo Boerema (Rotterdam), Jaap
Zwart (Hattem) en Anton Pauw (Haarlem).
Het evenement is verdeeld over twee dagen. Op zaterdag 21 mei vindt de
voorronde plaats van 10.00 uur tot 17.00 uur. U kunt dat meemaken, er is vrij
inloop en tevens vrije toegang. Wel is er een collecte om de kosten te dekken.

De finale staat gepland op woensdag 25 mei om 19.30 uur.
De drie beste kandidaten per categorie gaan hier definitief de strijd aan voor de
prijzen. Ergens tussen 21.30 en 22.00 wordt de uitslag verwacht. Een unicum
om mee te maken, de talenten van nu kunnen immers de sterren van de
toekomst zijn!
Kerk open: 19.00 uur, aanvang: 19.30 uur.
Kaarten á € 12,50 zijn verkrijgbaar via Eventbrite en zijn tevens te koop bij de
inloop.
Evan Bogerd
cantor-organist
Cantatedienst 29 mei
In de laatste cantatedienst van dit seizoen, op 29 mei om 17.00 uur, klinken
delen uit de Mariavespers van Claudio Monteverdi, uitgevoerd door het
Westerkerkkoor en Ensemble ’t Kabinet onder leiding van JanJoost van Elburg.
Voorganger in de dienst is Herman Koetsveld, organist Evan Bogerd.
Onderstaand stukje verschijnt ook in Kerk in Mokum van deze maand.
“Lauda, lauda, Jerusalem!” Toen ik dit voor het eerst hoorde, was ik net in mijn
tijdelijke studentenwoning in het Duitse Passau gearriveerd. In de
gemeenschappelijke keuken stond een cassetterecorder. Een huisgenoot had
een bandje erin gestopt met de Mariavespers van de Italiaanse componist
Claudio Monteverdi (1567–1643). Ik wist niet wat ik hoorde: wat een prachtige
muziek! Ze zal voor mij altijd verbonden blijven met de warmte van de zomer en
de mengeling van vrijheid en soms ook heimwee dat hoort bij een buitenlands
studieverblijf. Wat een geschenk dat een paar delen van Monteverdi’s

Mariavespers eind mei in de Wester zullen klinken tijdens een cantatedienst.
Begeleid door pauken en trompetten sluit het Westerkerkkoor dit, weer door
corona onderbroken, seizoen cantatediensten af: uitziend naar begin september
als gevierd zal worden dat de cantatediensten in de Wester 70 jaar lang bestaan.
Maar eerst: Monteverdi’s Mariavespers op 29 mei in de Wester om 17.00 uur!
Cristina Pumplun
missionair vicaris
AMNESTY INTERNATIONAL
De eerste woensdag van de maand valt dit jaar precies op 4 mei!
Vanzelfsprekend willen we die avond op tal van plaatsen in Amsterdam of
daarbuiten aanwezig zijn bij de dodenherdenking.
Gelukkig bleek het mogelijk al op dinsdag 3 mei toch onze brieven te schrijven
in het Prinsenhuis van 19.30 uur tot 21.30 uur. Brieven en achtergrondinformatie
liggen klaar en postzegels zijn bij mij tegen het post NL-tarief van € 1,55
verkrijgbaar.
Wij zijn zeer verheugd dat we weer gezamenlijk kunnen schrijven en niet meer
ieder vanuit onze eigen huiskamer. Samen bezig zijn met mensenrechten
verbindt ons zeer en wij ervaren het als buitengewoon zinvol om onze zorgen
over de wereld met elkaar te delen.
Amnesty is nu heel intensief bezig met het inventariseren van alle schendingen
van de mensenrechten die plaatsvinden in de Oekraïne. Dat gebeurt door het
analyseren van video’s en foto’s en zoveel mogelijk toch ook door onderzoek ter
plaatse. Gespecialiseerde onderzoekers zijn daarmee intensief bezig met steun
de mensen in de Oekraïne zelf die dit ook heel erg belangrijk vinden.
Het Amnesty kantoor in Moskou is gesloten. De Russische regering heeft hen de
toegang tot het land verder ontzegd.
Maar Amnesty blijft zich inzetten voor de mensenrechten in Rusland.
Wij hopen, dat wij u deze keer zullen mogen begroeten! We zouden het zo fijn
vinden als onze groep nu na de coronacrisis eindelijk weer zou kunnen groeien.
Er zijn vast veel meer mensen die zich zorgen maken over de situatie aangaande
mensenrechten in de hele wereld. Door brieven schrijven aan machthebbers
kunnen we toch met elkaar met mensen uit de hele wereld een vuist maken.
40% van de brieven heeft een resultaat, soms wordt eindelijk bekend waar
iemand zich bevindt of krijgt een gevangene de zo nodige medische behandeling
of krijgt hij een advocaat toegewezen.
Nicolette Besemer
(06-12545934)

DE WESTERWINKEL IS WEER OPEN!
De Wester is sinds half maart weer open
voor bezoekers: en dus ook de winkel! Kom
langs als u voor een ander of voor uzelf op
zoek bent naar een aardigheid. Of als u door
uw voorraad wenskaarten heen bent. En
natuurlijk zijn er ook de boeken. Mocht u op
zoek zijn naar een bepaalde titel: u kunt via
ons bestellen en dan steunt u met uw
aankoop de Wester!
En lijkt het u leuk om mee te draaien in het
team van kerkwachten, die de winkel
bemensen: heel hartelijk welkom! Voor meer
informatie mail naar info@westerkerk.nl of
bel 020 6247766.
Tot ziens in de Westerwinkel! van maandag
t/m zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur en op
zondag voor en na de kerkdienst.
Gerdie Demaret, Gine Goldberg en
Cristina Pumplun
VAN DE KOSTER
Van Gogh in de Westerkerk
Een tijdje terug mocht ik bij de opening zijn van ‘Vincent meets Rembrandt’.
Dat is een multimediale voorstelling in de Noorderkerk over de invloed van
Rembrandt op Vincent van Gogh, gemaakt aan de hand van de brieven van Van
Gogh. Terwijl het verhaal verteld wordt zie je op de muren en het plafond van de
Noorder rondom prachtige projecties van het werk van Rembrandt en Van Gogh.
De moeite waard. Ik zou er zeker eens langs gaan de komende maanden.
De curator vertelde bij de opening dat van Gogh, voordat hij kunstenaar werd,
rond 1877 ruim een jaar in Amsterdam woonde om theologie te studeren. In die
tijd bezocht hij ook de Noorderkerk.
Overigens heeft het stadsarchief van Amsterdam aan die periode een
tentoonstelling gewijd in 2016: Vincent van Gogh 400 dagen in Amsterdam.
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/agenda/gogh/

Maar goed, het leek mij sterk dat van Gogh in die tijd wel de Noorder bezocht
zou hebben maar niet de Wester. Stef Jacobs van de Werkgroep geschiedenis
Westerkerk zocht het uit, en vond dit mooie brieffragment van Vincent aan zijn
broer Theo:
'Verl. week was ik een avond bij de oude Ds Meyes en ontmoette daar diens
zoon Ds Jeremie Meyes met zijne vrouw, eene dochter van Professor Tilanus, en
twee zijner zoonen ─ de een op het gymnasium hier en de andere opgeleid
wordende voor ingenieur. De laatste heeft geholpen om die kappen hier op de
werf (waaronder de schepen worden gebouwd, waar wij dien middag toen Gij
hier waart met Oom heen gingen) te bouwen en ook de nieuwe Kattenburger
brug. Het was er een aardigen avond en wij spraken over allerlei in het
buitenland. Hij is een zeer begaafd man en heeft een schoon talent en een groot
geloof, hoorde hem in de Westerkerk. Zag hem van den preekstoel afkomen en
de Kerk doorgaan na de preek en die hooge edele gestalte en dat vermoeide en
bleeke gelaat en dat edele hoofd, het haar reeds met grijs doormengd, maakte
veel indruk op mij. Zóó, van dat werk vermoeid te zijn, dat is een zegen.'

Brief 122 Aan Theo van Gogh. Amsterdam, zondag, 15 Juli 1877.

Dus als u zondag weer in de Wester komt, misschien zit u wel op de plek van
Vincent van Gogh (of op die van Rembrandt, of Titus, of Gilles d’Hondecoeter, of
Govert Flinck, of Joan Blaeu, of Lucas Bols, of Meindert Hobbema, of ...)
John Faasse

Brief van Vincent aan Theo, met schets van ‘Zaaier met ondergaande zon’ (verso), Arles, circa 21
november 1888. Beeld Van Gogh Museum, Amsterdam

DE GRAVEN IN DE WESTERKERK (door Jaap Smit)
Onder deze titel heeft Jaap Smit zo’n 35 jaar lang in Tref over vele bekende
(en na het stukje nog bekendere) mensen geschreven die in de zeventiende tot
en met de negentiende eeuw in de Westerkerk begraven werden.
Nu is het tijd voor Jaap om het stokje aan ondergetekende door te geven.
Tijd dus om op deze plaats even stil te staan bij wat Jaap voor de Westerkerk
deed (en nog doet). Behalve het uitzoeken en opschrijven van wetenswaardigheden over vele bekenden uit het verleden, van Titus van Rijn tot en met Lucas
Bols en nog heel veel anderen. Jaap zal bij vele Westerkerkgangers een bekend
gezicht zijn, niet alleen op zondagochtend, maar ook jarenlang in de
Westerwinkel.
35 jaar schrijven betekent zo om en nabij
350 Tref-edities en dus ook 350
bekende(re) personen, geduldig zoeken
in het Stadsarchief - en later via de
digitale snelweg - naar feiten, data en
wetenswaardigheden. Dit item vormde
(en vormt) dan vaak de afsluiter van de
Tref. Bij 35 jaar inzet hoort dus ook een
welgemeend woord van dank!
Uiteraard is Jaap, naast Elsbeth, nog lang
niet weg te denken in de Westerkerk.
Ik zal in de volgende editie mijzelf nader
introduceren.
Peter Stans
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

