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AGENDA 
 

De diensten worden via de livestream uitgezonden  
(met uitzondering van de dienst op Goede Vrijdag) en zijn te zien op 

kerkdienstgemist.nl en het YouTube kanaal van de Westerkerk. 
    
Zondag      2 april  10.30 uur  Ds. H. Koetsveld, Palmpasen  
       Organist Evan Bogerd 
       m.m.v. Elena van Slogteren (sopraan) 
 
Donderdag     6 april  19.30 uur Ds. H. Koetsveld, Dr. C.M. Pumplun 
       Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 
       Organist David Strijbis 
  
Vrijdag     7 april  19.30 uur Dr. C.M. Pumplun, Goede Vrijdag 
       Organist Evan Bogerd  
       Cantatedienst: Johannes Passion 
       Westerkerkkoor, Ensemble ’t Kabinet 
       en solisten o.l.v. JanJoost van Elburg 
  
Zaterdag     8 april  22.00 uur Ds. H. Koetsveld, Dr. C.M. Pumplun 
       Stille Zaterdag, Paaswake  
       Organist Jos van der Kooy 
 
Zondag     9 april  10.30 uur  Ds. H. Koetsveld, Pasen  
       Organisten Evan Bogerd, Andries  
       Bogerd 
       WesterCantorij o.l.v. Evan Bogerd 
 
Zondag    16 april  10.30 uur  Ds. R. Israël 
       Organist Evan Bogerd 
       m.m.v. Marian Jaspers Fayer (fluit) 
 
Zondag    23 april  10.30 uur  Ds. H. Koetsveld  
       Organist Evan Bogerd 
 
Zondag    30 april  10.30 uur  Ds. H. Koetsveld  
       Organist Jos van der Kooy 
 
Zondag       7 mei  10.30 uur  Ds. S. Ypma  
       Organist Evan Bogerd 

 
 
 



VAN DE PREDIKANT 
 

Over de Stille Week en Pasen 
 

Het is eigenlijk teveel om werkelijk helemaal te kunnen volgen: al die 
bewegingen die gemaakt worden in de Stille Week met de apotheose op 
Paasmorgen. Ja, we gaan oprecht proberen Jezus te volgen vanaf zijn juichende 
binnenkomst in Jeruzalem. Nou ja, de groep medereizigers juicht. Volgens het 
evangelie van Lukas huilt Jezus op dat moment als hij op dat ezelsveulen de stad 
binnentrekt. Die tegenstelling in emoties zet eigenlijk direct de toon van de hele 
komende week: het is een achtbaan van hoog naar laag, om dan weer omhoog 
getrokken te worden waarin we na de zoveelste zwieper naar adem happend alle 
oriëntatie kwijt kunnen zijn. 
Ik vind het meer dan fascinerend dat in de Stille Week – die in geen enkel 
opzicht stil is of zal worden – het hart van het christelijk geloof klopt. Alle 
menselijke thema’s van hoop en hopeloosheid, van angst en vertrouwen, van 
verraad en trouw, van macht en machteloosheid, van doodlopend en 
openvouwend, van godverlatenheid en grootse liefde, van vallen en opstaan: 
alles komt in deze week bij elkaar, volgt elkaar op en loopt door elkaar heen. 
Naar het leven dus.  
Ik merk dat de ernst van onze tijd een extra lading aan al deze Stille-Week-
thema’s geeft. Want ja, dat is natuurlijk waar we naar uitkijken, verlangen, op 
hopen: dat het licht alle duisternis van onszelf en deze wereld zal verdrijven. Dat 
ook wij die stem verstaan: ‘Sta op en leef’! En dan op weg gaan, wetend wat ons 
te doen staat. Ik wens u/jou van harte toe om deze fascinerende en diep 
ingrijpende beweging van de Stille Week en Pasen ‘tot op het bot’ toe te laten en 
mee te vieren als bron van opstandingskracht en gedeelde hoop met al die 
mensen overal ter wereld die net als wij dit hoogfeest van de kerk vieren.  
In het veertigdagenlied dat in de kerkdiensten van de afgelopen weken als een 
rode draad de lezingen van deze periode met elkaar verbond, klinkt die veelheid 
aan thema’s door. We zingen het tot aan de Paasmorgen: 
 

Keervers: 
Met Jezus onderweg te zijn 
wel veertig dagen lang 
die tocht, zo dubbel: moed en pijn 
zo hoopvol en zo bang. 
In Hem, o troost, zo onvermoed, 
komt God ons tegemoet.  
 

Op Palmzondag (bij Matteus 21:1-11): 
‘Hosanna, zegen voor de mens, 
Die komt in vredesnaam!’ 
‘Wie is die mens?’ rumoert de stad; 
Hij zal er binnengaan. 
De vreugde kantelt onverwacht, 
een week van lijden wacht.  



Op Paasmorgen (bij Johannes 20:1-18): 
De dood krijgt niet het laatste woord, 
want zie: Hij spreekt ons aan! 
En met Maria zingen wij: 
De Heer is opgestaan! 
‘Vertel het door wat Ik jou zeg; 
Ik ben jouw levensweg!’ 
 
Bij de diensten  
Elke morgen is er ook in deze week een passend morgengebed om 9.00 uur. De 
deur gaat om 8.45 uur open. Het morgengebed duurt ongeveer een kwartier. Op 
maandag 10 april, tweede paasdag, is er geen morgengebed. 
 
Palmzondag, 2 april, 10.30 uur 
In deze dienst wordt het ‘Hosanna’ dat we – samen met de met 
palmpasenstokken zwaaiende kinderen – bezingen, gevolgd door een ‘knik’ in de 
liturgie. Want de sfeer van ogenschijnlijke uitbundigheid kantelt ineens door de 
onrustbarende woorden dat deze week er een zal zijn van confrontatie, verraad, 
overlevering en intens lijden. De liturgische kleur ‘verschiet’ in de dienst van het 
uitbundige rood naar het paars van de inkeer. 
 
Witte Donderdag 6 april, 19.30 uur 
Zo dicht bij de kring rond Jezus ooit vieren wij met elkaar deze avond ‘die zo 
anders is dan alle andere avonden’. We zingen de lofzang. We lezen de verhalen 
van deze avond. De tafel is gedekt. Brood en wijn zullen worden gedeeld. Hoe 
vol betekenis is het om dit met elkaar te vieren als antwoord op Jezus’ 
uitnodiging: ‘Doe dit om mij te gedenken’.  
 
Goede Vrijdag, 7 april. 
Omdat de kerkdienst ‘s avonds waarin het Westerkerkkoor de Johannes Passion 
uitvoert niet online te volgen is, is er een speciaal ‘Woord van de Wester’ voor 
deze Goede Vrijdag gemaakt. Deze filmviering kan vanaf 19.30 uur via YouTube 
worden bekeken. Het was fijn en bijzonder om dit ‘Woord van de Wester’ op een 
gewone maandagmorgen met elkaar op te nemen. Onze verhuurcoördinator 
Samuël Strijbis tekende professioneel voor de opnames en de eindredactie.  
En dan is het natuurlijk buitengewoon fijn dat we ’s avonds (19.30 uur) in de 
Wester de indrukwekkende  Johannes Passion van J.S. Bach kunnen beluisteren, 
uitgevoerd door ons eigen Westerkerkkoor, solisten en het ensemble ‘t Kabinet 
o.l.v. JanJoost van Elburg. 
 
Stille Zaterdag, 8 april, 22.00 uur. 
In deze paasnachtviering vindt een soort omkering plaats van de Palmzondag: 
die van de verstilling waarin het wachten op de morgen van het licht zo centraal 
staat. Maar dan ook dat steeds meer toeleven naar dat woord van licht en leven 
met als hoogtepunt de nieuwe Paaskaars die binnen wordt gebracht en waaraan 
het licht over alle aanwezigen zal worden verdeeld. 



Paasmorgen, 9 april, 10.30 uur. 
‘De Heer is waarlijk opgestaan’. We zingen het in alle toonaarden uit, daarin 
voorgegaan door de WesterCantorij o.l.v. kerkmusicus Evan Bogerd. Het 
hoogfeest van de kerk, gevierd over heel deze wereld als grootse tegenkracht 
tegen al die stemmen van dood en uitzichtloosheid: wat een groot goed om dit 
met elkaar in alle vrijheid te mogen vieren! 
 
Zoals hier boven gezegd: in deze week klopt het hart van de kerk. Is het geen 
mooi idee om mensen uit uw/jouw netwerk van wie je vermoedt dat zij interesse 
hebben of dat het hen goed zou doen uit te nodigen voor (een of meerdere) 
dienst(en)? 
 
Groepen in gesprek 
- De gesprekskring ‘Achter de Kansel’ komt op maandagavond 3 april (de 

maandag in de Stille Week) weer bij elkaar. We zullen met elkaar spreken 
over wat we ervaren aan – of onze vragen hebben bij – al wat in deze 
bijzondere week herdacht en gevierd wordt. 
 

- In de kring ‘Bijbel en Gesprek’ ging een klein, maar niet weg te poetsen 
protest op bij wat volgens de planning de laatste bijeenkomst zou zijn 
geweest. We spraken af dinsdagavond 25 april weer bij elkaar te komen om 
met elkaar een Bijbeltekst te bespreken. Dat ‘protest’ had alles te maken met 
wat er beleefd wordt aan wat we met elkaar delen als we de woorden van de 
te bespreken tekst laten rijmen met de eigen levenservaringen.  
 

- Op woensdagavond 26 april is er weer een studentenmaaltijd+. De 
kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel om op basis van de 
uitgesproken positieve ervaringen met deze ontmoetingen te kijken of onze 
Wester nadrukkelijker een plek voor studenten kan worden om met een 
passend aanbod over hun levensvragen te kunnen praten. De behoefte is 
levensgroot, zo veel is wel duidelijk.  

 
Werkgroep Heilzame Verwerking Slavernijverleden 
Het thema van het slavernijverleden van ons land en de rol van de kerken daarin 
ligt mij aan het hart. Naast allerlei theologische en kerkhistorische motieven die 
er allemaal toe doen is er ook een persoonlijk motief dat wellicht het 
belangrijkste is. Vierentwintig jaar geleden hebben wij als gezin een pleegkind 
van toen 2 jaar ‘met een kleurtje’ opgenomen. Hij heeft van vaderzijde wortels in 
het slavernijverleden. Wij hebben diverse malen te maken gehad met rabiaat en 
beangstigend racisme. En we hebben van heel dichtbij gezien wat het hem deed 
toen hij besefte dat mensen hem weg wilden hebben vanwege zijn huidskleur. 
Het is nog steeds voor talloze mensen, ook in onze stad, een realiteit: die 
ervaring van achterstelling, discriminatie tot en met de uitingen van griezelig 
racisme aan toe. En ja, de link met het slavernijverleden is onmiskenbaar. 
Vandaar.  
 



De reizende tentoonstelling over het slavernijverleden van de kerken die vorig 
jaar ook in onze Wester te zien was, gaat inmiddels het hele land door. Er moet 
zelfs een tweede tentoonstelling bij worden gemaakt, omdat er zoveel aanvragen 
zijn. De tentoonstelling blijkt precies te doen waar het voor bedoeld is: mensen 
met elkaar in gesprek laten gaan over dit zo aangelegen thema waar ook de 
kerken hun eigen vaak bedenkelijke rol in hebben gespeeld. 
 
Er is daarnaast de komende tijd veel gaande tijd rond het herdenken van 150 
jaar afschaffing van het slavernijverleden.  
Op dinsdag 9 mei a.s. is er in het Luthermuseum een debatavond, georganiseerd 
door onze werkgroep over de rol van de kerken in het slavernijverleden. Zie voor 
uitgebreide info alvast: www.raadvankerken.nl/agenda/event/debatavond-
omgang-met-slavernijverleden/. 
 
Op 1 juni zal er in de Domkerk in Utrecht een symposium over de kerken en het 
slavernijverleden worden gehouden waarin ook wetenschappelijk onderzoek van 
de PThU zal worden gepresenteerd. De vooraankondiging als opwarmer: 
www.pthu.nl/actueel/agenda/2023/06/internationaal-symposium-slavernij-
doorwerking-en-bevrijding.-stemmen-uit-de-kerken-toen-en-nu/. 
 
En op 30 juni zal er in de Nieuwe Kerk op de Dam een nationale 
herdenkingsdienst worden gehouden n.a.v. 150 jaar afschaffing van de slavernij.  
 
De werkgroep Heilzame Verwerking Slavernijverleden gaat zich in het jasje van 
een stichting hijsen om een en ander organisatorisch te kunnen stroomlijnen. De 
website van de werkgroep is al te zien - met daarbij ook nog een blik op onze 
expositie in de Wester: https://slavernijerfenis.com 
 
De sporen van het slavernijverleden zijn ook in onze Wester te vinden, zoals op 
het rechter orgelluik waar één zwarte jonge man achterom kijkt te midden van 
twee groepen witte mensen: symbool van wat in die tijd als ‘status’ werd gezien. 
En in de registers van mensen die ooit in de Wester begraven zijn, bleek bij 
nader inzien dat er heel wat namen tussen zitten van wie bekend is dat zij soms 
direct, soms indirect betrokken waren bij de slavenhandel.  
 
Maar waar het nu om gaat is hoe er inderdaad een ‘heilzame verwerking’ van dat 
verleden kan zijn en dat natuurlijk met het oog op een samenleving waar geen 
sprake mag zijn van achterstelling van wie dan ook! Het is mooi en belangrijk 
dat er middels deze werkgroep en ook door de Amsterdamse Raad van Kerken 
en ook door het hele land de nodige aandacht voor dit thema is gekomen. 

 
Herman Koetsveld 

predikant 
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VAN DE KERKENRAAD 
 
Van de scriba 
 
Westerkerkapp  
De Westerkerkapp is inmiddels gelanceerd en dat is niet onopgemerkt gebleven. 
Inmiddels hebben al heel veel belangstellenden de app gedownload. En dat ook 
vaak met de hulp van vrijwilligers na kerkdiensten in maart. Mocht u de app nog 
niet geïnstalleerd hebben en wilt u dat alsnog doen, dan kunt u, als u daar hulp 
bij nodig heeft, altijd na de dienst een kerkenraadslid aanschieten. 
 
Vacature 
En dan is er veel nieuws van het vacaturefront. Er dienen zich maar liefst drie 
nieuwe kerkenraadsleden aan. Om de beginnen willen wij u als kandidaat voor het 
diakenschap Ernst Stoker voorstellen. Hij heeft zich bereid verklaard om de plaats 
van Jan Hesseling in te gaan vullen. Daar zijn wij uiteraard héél blij mee. 
 
In een vorige Tref. kondigde Peter Snoeker zijn vertrek per 1 mei aan. Ook voor 
hem is er een opvolger gevonden in de persoon van Menko Visser. Heel fijn dat dit 
zo snel lukte. Hij reageerde heel enthousiast en vastbesloten op de vraag of hij 
kerkrentmeester zou willen worden. 
 
En dan is na maanden tevergeefs zoeken nu toch iemand gevonden die het 
scribaat van mij graag over wil gaan nemen: Margaretha Pluim. U kent haar vast 
wel, want zij doet regelmatig de crèche. Margaretha heeft een heel drukke baan en 
gaat daarom de kerntaken van het scribaat uitvoeren. Een paar overige, 
tijdrovende taken, zoals het aanspreekpunt voor de staf, blijf ik voor mijn rekening 
nemen als vrijwilliger met een bijzondere opdracht. 
 
Tien belijdende leden hebben inmiddels de kandidatuur van deze drie kandidaten 
middels hun handtekening ondersteund. Als belijdend lid krijgt u tot dinsdag  
11 april de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de procedure middels een 
mail aan scriba@westerkerk.nl. In één van de erediensten de komende tijd 
zullen de nieuwe kerkenraadsleden bevestigd worden. Houd de website, Tref en 
liturgieën in de gaten!  
 
Tenslotte: ik wil u heel graag hartelijk danken voor het door u in mij gestelde 
vertrouwen de afgelopen ruim 13 jaar. 
 
Vrijwilligersbijeenkomst 
Net als vorig jaar wil de kerkenraad alle vrijwilligers bedanken voor hun enorme 
en onmisbare inzet in het afgelopen jaar. Daarvoor worden zij van harte 
uitgenodigd om zondag 9 juli na de eredienst te blijven of tegen 12.00 uur 
aanwezig te zijn voor een feestelijk samenzijn met een hapje en een drankje. 

mailto:scriba@westerkerk.nl


Nadere informatie volgt in een volgende Tref., maar zet deze datum alvast in uw 
agenda. We rekenen op uw aanwezigheid, want we maken er ter ere van u een 
gezellige vrijwilligersbijeenkomst van! 
 
Tot gauw in de Wester! 

Rein Niesing 
scriba 

 
VAN DE DIACONIE 
 
Tieners schaatsen voor het goede doel 
Hoe wil jij actief zijn in de Westerkerk? Deze vraag kregen de tieners 
voorgelegd… en daar hadden ze wel een antwoord op: iets voor een goed doel! 
En dan het liefst een sponsormarathon op de schaats. Ook over het doel van het 
bij elkaar geschaatste geld hoefden de tieners niet lang na te denken. Dat wilden 
ze graag schenken aan KiKa, de stichting die wetenschappelijk onderzoek naar 
kinderkanker financiert. 
 
Zo gezegd, zo gedaan! In enkele diensten deden de tieners - schaatsen om de 
nek en een muts op - een oproep aan gemeenteleden om hun marathon te 
sponsoren. En daaraan werd massaal gehoor gegeven. Velen zegden een (vaak 
royaal!) bedrag per geschaatst rondje toe. 
 
En zo stonden Mees, Kees, Juliette, Daniël, en Twan op 15 januari op de Jaap 
Eden IJsbaan. Ze werden aangemoedigd door tienerwerker Tamar, ouders, 
oma’s en opa’s en gemeenteleden van de Westerkerk. Jongere broertjes 
Christijan en Dirck en zusje Marie schaatsten als supportteam ook fanatiek mee. 
En ondanks stromende regen ging het erg hard: er werden maar liefst 113 
rondes geschaatst! 

 
Nadat de diaconie de toegezegde bedragen had 
opgevraagd, kon de balans worden opgemaakt. Er is 
een totaalbedrag van € 2.085,25 voor KiKa bij elkaar 
geschaatst! De cheque met dit bedrag werd door 
Kees, Twan en Tamar overhandigd aan John Dinkla, 
vertegenwoordiger van KiKa. De tieners zijn blij dat 
ze hiermee een bijdrage konden leveren aan 
perspectief op genezing van zieke kinderen. En wij 
in de Westerkerk zijn trots op onze sportieve, 
betrokken tieners en dankbaar voor gulle gevers.  
 

Klaas Winters en Maaike Luttikhuis, diaconie  
Tamar Karman, tienerwerker 

Annet Schelling, jeugdouderling 
 
 



Trefmaaltijd 
Op dinsdag 25 april vindt de volgende Trefmaaltijd plaats. Aanvang: 18.00 uur. 
U bent van harte welkom. Het is mogelijk om u vanaf maandag 17 april voor 
deze maaltijd in te schrijven via info@westerkerk.nl of bellen naar het nummer 
van de Westerkerk (020-6247766). Kosten €7,00 per persoon. 
  
Ik hoop u te zien op 25 april. Mocht u nog niet eerder bij de Trefmaaltijd zijn 
geweest, ook dan bent u van harte welkom! 

Jaap Kappert 
  diaken 

 
Paasattentie 
De lente ontluikt, dat kunnen we buiten al (af en toe) zien. En dan komt ieder 
jaar ook Pasen, het feest van de opstanding, in zicht. 
  
In het bijzonder met feestdagen - ook met Pasen - willen we vanuit de gemeente 
denken aan zieken, zwakken en andere mensen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken door middel van een paasattentie vanuit de Wester. Kent u 
iemand die een dergelijk gebaar van de Westerkerk op prijs zou stellen? Wilt u 
dan zo vriendelijk zijn de naam en adresgegevens door te sturen naar Elka Bak 
van het secretariaat, info@westerkerk.nl. 
  
De Paasattentie staat op Palmzondag 2 april klaar in de kerk. Het verzoek aan u 
om een of twee plantjes te bezorgen bij een (on)bekende. Dit bezoek en gebaar 
vanuit de Westerkerk wordt vaak bijzonder op prijs gesteld. Van harte 
aanbevolen. Bij voorbaat dank. 

Jaap Kappert 
diaken 

 
 
 
 
JEUGD IN DE WESTER 
 
Palmpaasstokken 
Net als vorig jaar zijn alle 
kinderen weer van harte 
welkom om tijdens de dienst 
op Palmpasen, zondag 2 
april, een Palmpaasstok te 
komen maken. 
 
 
 
 
 

mailto:info@westerkerk.nl
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MUZIEK IN DE WESTER 
 
Lunchconcerten 
Elke woensdag concerteren jonge talentvolle organisten op ons Duyschot orgel. 
Een half uur muziek van hoog niveau. Van harte welkom! 
 
Woensdag 5 april:  Rik Melissant  
Woensdag 12 april:  Albért Driessen 
Woensdag 19 april:  David Strijbis 
Woensdag 26 april:  Evan Bogerd (Koningsdagprogramma) 
 
Aanvang: 13.00 uur, duur: 30 minuten 
Toegang vrij, collecte na afloop 
 
Orgelconcerten – Duyschot Stichting 
De afgelopen concerten rondom oud & nieuw en Max Reger waren een daverend 
succes. De opkomsten waren overweldigend, de orgelcultuur in Amsterdam is 
springlevend! 
Ondertussen zijn we bezig met de organisatie van nieuwe concerten dit jaar. 
Op 28 juli, de sterfdag van Bach, een Bachnachtconcert. Ook de concerten rondom 
oud & nieuw staan al gepland. 
Er wordt ook hard gewerkt aan een bijzonder project met orgel en orkest. 
Kortom, er valt dit jaar weer genoeg te beleven rondom de orgels. 
Via de website www.duyschotstichting.nl kunt u zich inschrijven voor de 
orgelnieuwsbrief, zo bent u direct op de hoogte van onze orgelactiviteiten. 
 
Duyschot Orgelconcours 
Na het succes van de 1e editie in 2022 organiseren we ook dit jaar weer het 
Duyschot Orgelconcours. Een platform waarop jonge aanstormende orgeltalenten 
de kans krijgen om zich te presenteren. 
Reeds een paar dagen na bekendmaking was het concours al volgeboekt. 
Negen conservatoriumstudenten en vijf junioren gaan de strijd aan. 
Allereerst tijdens de voorronde op zaterdag 13 mei, vervolgens tijdens de finale 
op woensdag 17 mei. 
De jury wordt gevormd door Anton Pauw, Hayo Boerema en Laurens de Man. 
 
De voorronde vindt de gehele zaterdag plaats van 10.30-17.00 uur. 
Toegang is vrij, collecte na afloop. 
 
Op woensdagavond 17 mei kunt u de 5 finalisten horen tijdens de finale. 
Dit belooft, net als vorig jaar, een spectaculaire en spannende avond te worden. 
Aanvang: 19.30 uur, kerk open om 19.00 uur. 
Kaarten via Eventbrite: € 12,50 (tot 16 jaar gratis) 
Kaarten aan de deur: € 15,-  

Evan Bogerd 
cantor-organist Westerkerk 

http://www.duyschotstichting.nl/


Kammerchor der Frauenkirche Dresden in de Wester 
Op 13 april aanstaande – op de donderdag na Pasen –- komt het beroemde 
kamerkoor van de Frauenkirche in Dresden (Duitsland) naar de Wester! 
De 18e eeuwse protestantse (lutherse) Frauenkirche in Dresden met haar 
kenmerkende koepel is een symbool voor vrede en verzoening. In 1945, aan het 
eind van de tweede wereldoorlog, werd de kerk volledig verwoest, net als het 
grootste deel van de stad Dresden. Tussen 1997 en 2005 kon de kerk worden 
herbouwd, onder andere dankzij internationale donaties. Bij de herbouw werden 
nieuwe stenen gebruikt, maar ook stenen die nog over waren van de verwoeste 
stad. 
Een keer per jaar gaat het kamerkoor van de Frauenkirche op pad als muzikale 
ambassadeur en brengt de muziek van de Frauenkirche naar mensen elders in 
Europa en dit jaar is dat o.a. Amsterdam! 
 
Op het programma staan klassieke koor- en orgelwerken van o.a. Johann 
Sebastian Bach (“Singet dem Herrn ein neues Lied”, BWV 225), Anton Bruckner 
(“Locus iste”) en Felix Mendelssohn (“Denn er hat seinen Engeln befohlen”). 
Het koor staat onder leiding van de cantor van de Frauenkirche, Matthias 
Grünert. 
 
Grijp uw kans om dit beroemde koor in onze eigen vertrouwde Wester te horen! 
 
Datum: donderdag 13 april 2023 
Aanvang: 20.00 uur (kerk open 19.45 uur) 
Toegang: gratis! We zijn blij met uw/jouw bijdrage aan de uitgang. 
 

 
 

Cristina Pumplun 
missionair vicaris 

 
 
 
 



OVERIGE CONCERTEN 
 
Concert United Voices & Strings Sierra (VS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma:  

- Concerto Grosso Op.6, no.1 in G Major (Händel) 
- Symphony No. 17, KV 129 (Mozart) 
- Requiem in d-moll, KV 626 (Mozart) 

 
Datum: Zaterdag 1 april 2023  
Aanvang: 19.30 uur tot ca. 21.00 uur (kerk open 19.00 uur) 
Toegang: gratis! We zijn blij met uw/jouw bijdrage aan de uitgang. 
 

Matthäus-Passion, Johann Sebastian Bach  
 
Johannes Leertouwer brengt samen met de Nieuwe Philharmonie Utrecht de 
Matthäus-Passion weer in de bekende dubbelkorige versie. De laatste jaren 
kreeg de Matthäus-Passion onder zijn leiding lovende recensies. 
De Matthäus-Passion (BWV 244) is één van de bekendste werken van Johann 
Sebastian Bach. Het bezingt het evangelie volgens Mattheus en wordt sinds 1727 

elk jaar rond Pasen op 
talloze plaatsen wereldwijd 
uitgevoerd. 
 
Datum: zondag 2 april 2023  
Aanvang: 15:00 - 18:30 uur 
(deur open 14.30uur) 
Reserveren via Matthäus 
Passion 2023 - Nieuwe 
Philharmonie Utrecht 
(nphu.nl) 
 
 

https://nphu.nl/matthaus-passion/
https://nphu.nl/matthaus-passion/
https://nphu.nl/matthaus-passion/
https://nphu.nl/matthaus-passion/


VAN DE KOSTER 
 
De klokken van de Westertoren 
 
Als u dit leest zijn inmiddels alle klokken van de Westertoren buiten bedrijf. Wat 
u misschien niet wist is dat er drie soorten klokken in de toren hangen. 
Twee slagklokken, om het hele en het halve uur te slaan, drie luidklokken, voor 
het aankondigen van de kerkdiensten en bijzondere gebeurtenissen en de 
klokken van het carillon. De navolgende informatie heb ik overigens 
schaamteloos gekopieerd uit de wiki ‘Westertoren’ en uit het boek: ‘Zingende 
torens van Amsterdam’ van juffrouw Bijtelaar. 
 
 
Slagklokken 
De slagklokken zijn van Assuerus 
(Ahasverus) Koster uit 1636 en 
dienen om het uur en half uur aan te 
kondigen. De uurslagklok (7509 kg) 
die tussen de carillonklokken hangt, 
is de zwaarste klok van Amsterdam. 
Hij kreeg als opschrift 'VERBUM 
DOMINI MANET IN ETERNUM - 
ASSUERUS KOSTER ME FECIT 
AMSTELDAMI 1636'. Het inschrift 
heeft betrekking op de eerste brief 
van Petrus, vers 25, en betekent: Het 
Woord des Heren blijft in eeuwigheid 
- Ahasverus Koster maakte mij in 
Amsterdam 1636. De halfuurklok van 
dezelfde gieter hangt helemaal boven 
vlak onder de keizerskroon.  
 

Onder de klok staat: De zwaarste klok van Amsterdam 
(Westerkerk) 
Uit: De Zingende Torens van Amsterdam 

 
Luidklokken 



Op een lagere verdieping van de 
toren ter hoogte van het dak van de 
kerk achter de galmborden hangen 
drie luidklokken in een 
eikenhouten klokkenstoel.  De 
klokkenstoel is een houten ‘frame’ 
dat los staat van de torenmuur en de 
bewegingen van de luidklokken 
opvangt. De drie luidklokken zijn 
oorspronkelijk alle drie gegoten 
door François Hemony in 1658. De 
grootste (3137 kg) werd -nadat ze in 
1686 na 27 jaar was gebarsten - 
opnieuw gegoten door zijn leerling 
en neef Claude Frémy. Ze heeft als 
opschrift: So menighmael gy hoort 
den helderen klockenslagh gedenckt 
aendachtelyck aen uwen jongsten 
daech.  
De andere twee Hemony-luidklokken 
hebben als opschrift Het onrust van 

den tyd rust nimmermeer de tyt verkeert maer nimmer keert hy weer en de 
kleinste: De klock verweckt onse aendacht door het oor 't Geloof aen Godt 
verkryght men door 't Gehoor. Dat de grote klok al zo snel gebarsten was zou 
kunnen komen doordat er te dikwijls was geluid, soms tot ergernis van de 
kerkenraad. Uit de Protocollen van 27 mei 1666: ‘Wort voorgestelt, dat heden 
alle de klocken van de Wester-Kerck wel omtrent anderhalf uur, over de 
begravinge van een Paep hebben geluijt.’ De voorzitter van de kerkenraad moest 
ervoor op het matje komen bij de Heeren burgemeesteren. Er waren kennelijk 
grenzen aan de tolerantie. 
 
Carillon 
In de lantaarn boven de wijzerplaten hangt het carillon. Van het oorspronkelijke 
carillon dat François Hemony in 1658 goot voor de Westertoren, klinken 
tegenwoordig slechts nog de zwaarste 14 klokken, de kleinere werden in 1959 
vervangen door moderne exemplaren en aangevuld tot 4 oktaven. In het boek 
van juffrouw Bijtelaar valt te lezen dat het niet het eerste klokkenspel voor de 
Westertoren was.  
In 1644 ontving de beroemde waterbouwkundige en molenmaker Jan 
Adriaanszoon Leeghwater een niet onaanzienlijk bedrag voor levering van een 
nieuw speelwerk. Kennelijk voldeden de klokken niet. Het gemeentebestuur van 
Amsterdam schafte al in 1658 een nieuw Hemony-klokkenspel voor de 
Westertoren aan. François en zijn broer Pieter Hemony waren de eerste 
klokkengieters die carillonklokken volkomen zuiver wisten te stemmen. Het 
klokkenspel werd gegoten in de stadsklokkengieterij aan het Molenpad waar 
François Hemony op dat moment werkte. De hele inrichting van de beiaard, het 



uurwerk en de speeltrommel 
en de montage van de 
klokken waren een werkstuk 
van Jurriaen Spraeckel uit 
Zutphen (1659), daarvan is 
alleen nog het automatische 
speelwerk, met de grote 
smeedijzeren speeltrommel 
aanwezig en dat functioneert 
nog steeds het hele etmaal 
rond.  
 
In 1699 werden nog drie 
kleine klokjes toegevoegd 
gegoten door Claes Noorden 
de meesterknecht van 
Claude Frémy en al eerder 
van Hemony. 
Hierna veranderde er weinig 
tot men in 1959 tot de 
conclusie kwam dat het spel 
erg dof klonk en grote 
afwijkingen in de onderlinge 
toonhoogte had. Vooral de 
kleine klokken hadden zwaar 
te lijden gehad van de 
luchtvervuiling. Besloten 
werd het carillon te 
renoveren en uit te breiden tot vier octaven waaraan in 1991 nog eens drie 
klokken zijn toegevoegd. De nieuwe klokken werden gegoten door 
de Klokkengieterij Eijsbouts uit Asten. De laatste keer dat het carillon is 
verbeterd was tijdens de torenrestauratie van 2006. Sindsdien bestaat dit 
klokkenspel uit 51 klokken.  
 
Het carillon wordt wekelijks op dinsdag 12-13u. bespeeld door stadsbeiaardier 
Boudewijn Zwart. Tweemaal per jaar wordt het automatische speelwerk door 
Boudewijn van nieuwe melodieën voorzien. Het carillon van de Westertoren 
wordt nog steeds dag én nacht ieder kwartier tot klinken gebracht door het uit 
1659 daterende automatische speelwerk. Deze traditie bestaat al zolang er een 
carillon in de toren hangt.  
 
Maar Amsterdam zal het de komende maanden even zonder moeten doen. 
 

John Faasse 
 
 



 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
 
Op woensdag 5 april gaan wij weer de brieven schrijven die door het hoofd-
kantoor van Amnesty International voor casussen in de maand april opgesteld zijn. 
In de hele wereld schrijven mensen voor Amnesty: groepen, mensen gewoon in 
hun eigen huiskamer of ergens buiten onder een boom. Allen schrijven dezelfde 
brieven in de maand april. 
 
Wij schrijven in het Prinsenhuis van 19.30 uur tot 21.00 uur. Voorbeeldbrieven en 
achtergrondinformatie liggen altijd klaar, net als schrijfbloks en enveloppen. 
Postzegels zijn bij mij tegen het PostNL tarief van € 1,65 verkrijgbaar. 
 
In de maand maart hebben wij met een vrij grote groep geschreven en het voelde 
zo heerlijk om een heleboel brieven op de bus te kunnen doen. Het was natuurlijk 
ook weer erg gezellig en het is zo goed om met elkaar te praten over het vele wat 
er in de wereld gebeurt. We hopen natuurlijk in de maand april ook weer op zo’n 
mooie opkomst. 
 
Amnesty houdt van 12 tot en met 19 april een actieweek voor Iran. Je kunt je 
aanmelden voor deze actieweek op 020-626 4436 of bij 
actieservice@amnesty.nl. 
 
Op de website van Amnesty (www.amnesty.nl) staat ook nog een aantal petities: 
twee voor demonstranten in Iran die dreigen omgebracht te worden. Zes jongeren 
en apart daarvan nog tientallen andere actievoerders. 
Verder zijn er ook nog een aantal andere petities, waarvan notabene een voor 
Nederland. Deze gaat over de mensenrechtenschendingen in Nederlandse 
bedrijven. Verder zijn er nog vier voor Marokko, Peru, Kameroen en Swaziland. 
Amnesty International zegt zelf altijd dat geschreven brieven toch altijd wat meer 
indruk maken, maar als u geen tijd heeft om te kunnen komen schrijven en wel 
even tijd kunt vinden om een petitie te ondertekenen, dan is dat ook al heel 
belangrijk. 
 
Elk klein gebaar kan een mens in de wereld toch weer verder helpen. 
 

Nicolette Besemer 
(06-12545934) 

 
 
 
 
 

mailto:actieservice@amnesty.nl


 
 
 
 
PHILADELPHIA 
 
Nieuwe begeleider  
Mijn naam is Tanja en ik werk sinds kort in de prachtige Westerkerk. Ik zou 
mijzelf omschrijven als een open en behulpzaam persoon met een goed gevoel 
voor humor. Daarnaast ben ik 
een echte dierenvriend en houd 
ik ervan om in Amsterdam te 
zijn. Met name het bezoeken 
van musea, samen met anderen 
op een terras zitten of wandelen 
langs de grachten, vind ik erg 
leuk. Qua werkzaamheden 
begeleid ik voornamelijk de 
dagbesteding die helpt bij het 
onderhouden van de 
kerkruimtes en dergelijke, maar 
ik leer ook iedere week iets 
nieuws over de geschiedenis van 
de kerk.  
Daarnaast geniet ik iedere maandag van de heerlijke bakkunsten van een van 
onze deelnemers en is er vaak live muziek te horen van het orgel. Ik voel mij erg 
op mijn plek en ben benieuwd wat ik nog meer ga leren in mijn tijd in de 
Westerkerk. 
 
 
 
 
DE GRAVEN IN DE WESTERKERK 

 
Alida Pompe van Meerdervoort 
Op 23 juli 1761 werd jonkvrouw Alida Pompe 
van Meerdervoort, woonachtig op de 
Herengracht, begraven in graf NZ183.  
 
Bij het invoeren van deze gegevens werd mijn 
aandacht getrokken. Voor mij, geboren in 
Dordrecht, en daar en in Zwijndrecht 
opgegroeid, is de naam Pompe van 
Meerdervoort niet onbekend. Al is het maar 
omdat er zowel een straat naar vernoemd is en 



een wijkje in Zwijndrecht die naam voert. Wie over de brug naar Dordrecht rijdt, 
kan het aan de rechterkant nog deels ontwaren.  
 
 
Geslachtswapen Pompe van Meerdervoort 

 
In vrijwel niets meer is de oude geschiedenis ter herkennen, namelijk een 
zelfstandig dorpje met een paar honderd inwoners, dat in 1608 via koop in de 
handen kwam van Michiel Pompe (van Meerdervoort). Een uit Antwerpen 
afkomstige familie die zich in Goch, net over de grens bij Nijmegen, vestigde. 
Met de koop van de heerlijkheid Meerdervoort, werd de achternaam blijvend 
uitgebreid. Michiel zou zijn functies in het huidige Drechtstedengebied 
uitbreiden, zo werd hij ook heer van Hendrik-Ido Ambacht en schepen in 
Dordrecht. Met de koop werd ook opname in de adelstand een feit. Zo komt ook 
Alida Maria in het begrafenisboek aan de titel “Vr.  
 
Hoe kwam Alida nu in Amsterdam terecht? Om dit te achterhalen moeten we 
eerst maar eens naar haar stamboomreeks kijken. Op 15 maart 1712 werd Alida 
geboren in Dordrecht, zij was de vijfde generatie “Pompe van Meerdervoort”. 
Haar vader was Johan Pompe van Meerdervoort, advocaat en schepen van 
Leiden, haar moeder Anna de Bije, afkomstig uit een adellijk geslacht uit Leiden. 
    
Volgens de gegevens uit de DTB 
(dopen, trouwen, begraven)-
registers van Leiden werd Alida 
gedoopt in Leiden. Ze zal hier dus 
ook gewoond hebben. Dat blijkt ook 
uit de vermelding op 10 april 1739 in 
het trouwregister van Amsterdam, 
waar haar huwelijk met Pieter la 
Court werd aangekondigd: ‘van 
Leijden en daar wonende’.  
 
Het huwelijk zelf werd eveneens in 
Leiden, op 28 april 1739, voltrokken. Over Pieter la Court ga ik het in de 
volgende Tref hebben. Met Alida Maria kreeg hij vier kinderen. Op 18 juli 1761 
overleed Alida, nog geen vijftig jaar oud. Als plaats van overlijden wordt 
Heemstede genoemd. Hier had het gezin een buitenverblijf, Oud-Berkenroede. 
Thans functioneert dit nog als kantoorpand.      Oud-

Berkenroede in Heemstede  

 
Peter Stans 

 
Bronnen: 
https://www.greetsgenealogie.nl/gezinskaart-van-pieter-de-la-court-van-der-voort-1698-1772/ 
https://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Woordverklaringen/Woordverklari
ngen.html 

https://www.greetsgenealogie.nl/gezinskaart-van-pieter-de-la-court-van-der-voort-1698-1772/
https://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Woordverklaringen/Woordverklaringen.html
https://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Woordverklaringen/Woordverklaringen.html


https://nl.wikipedia.org/wiki/Pompe_van_Meerdervoort 
https://www.canonvannederland.nl/nl/page/169666/de-jonkvrouwen-van-meerdervoort 
https://www.swaen.org/monumenten/verdwenen/heerlijkheid-meerdervoort 
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22Alida%20Maria%20Pompe
%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: NL 47 RABO 0109 2797 00 
Collecterekening: NL 51 RABO 0313 5519 28 
Stichting Vrienden Westerkerk: NL 30 RABO 0109 9279 66 
Diaconie Westerkerk: NL 46 INGB 0004 9718 00 
Stichting Cantatediensten Westerkerk: NL 04 INGB 0003 8921 70 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pompe_van_Meerdervoort
https://www.canonvannederland.nl/nl/page/169666/de-jonkvrouwen-van-meerdervoort
https://www.swaen.org/monumenten/verdwenen/heerlijkheid-meerdervoort
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22Alida%20Maria%20Pompe%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22Alida%20Maria%20Pompe%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D


 
 

 


