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Op de website van de Westerkerk vindt u de meest actuele informatie over ons prachtige  
kerkgebouw, kerkelijke activiteiten, concerten en de mogelijkheid de kerk te huren.

Wie meer wil weten over de achtergrond van ons gemeentewerk treft in dit bladerboek  
informatie aan over ons werk als kerk in het hart van Amsterdam, de kerkdiensten, ons  
pastorale en diaconale werk en nog veel meer.

Via de sociale media kanalen van de Westerkerk blijft u op de hoogte van het meest actuele nieuws:
        
 Westerkerk1         

 @westerkerk1                
  
 westerkerkamsterdam

 Westerkerk

U kunt ons ook altijd mailen (info@westerkerk.nl) of bellen (020 – 624 77 66). 
Voor meer gegevens zie de contactpagina op de site.

DE WESTERKERK AMSTERDAM 
HEET U VAN HARTE WELKOM!
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GELOVEN IN HET HART VAN AMSTERDAM…
…met die visie geven wij richting aan onze activiteiten. Sinds jaar en dag proberen wij  
een geestelijk dak te bieden voor iedereen die bij ons binnenkomt. 

Dwars door kerkelijke gezindten en geloofsovertuigingen heen komen ‘vogels van verschillende 
pluimage’ naar de Wester. En dat al bijna 400 jaar: in 1631 werd de Westerkerk voor de protes-
tantse eredienst in gebruik genomen. 

In de loop der eeuwen is Amsterdam een wereldstad geworden. Geloven in een wereldstad is - 
net als geloven in een wereld als de onze - spannend. In die spannende wereld proberen we in 
de Wester met elkaar vorm, woorden en klank te geven aan wat we geloven.

Als een protestantse gemeente in de stad weten wij ons daarbij verbonden met en maken 
we deel uit van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) en landelijk van de Protestantse Kerk 
Nederland (PKN).
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KERKDIENSTEN
Op zondagochtend

De dienst op zondagmorgen begint om 10.30 uur en is het hart van ons kerk-zijn.

We volgen een eenvoudige orde van dienst, waarin een of meerdere lezingen uit de Bijbel in  
de preek worden uitgelegd en met levensvragen en thema’s uit de actualiteit worden 
verbonden. Elke dienst is een feest van Woord en muziek: voor, tijdens en na de dienst 
bespeelt de organist het koor- en het Duyschotorgel. 
 
Regelmatig verlenen vocale en instrumentale solisten hun medewerking. Liederen en psalmen 
worden gezongen, veelal uit het ‘Liedboek voor huis en kerk’ (2013).

Tijdens de dienst en aan de uitgang wordt gecollecteerd voor goede doelen en voor het werk 
van de Westerkerk. 

Voor wie geen andere plannen heeft, is er na de dienst de gelegenheid om koffie te drinken, 
kennis te maken en wat na te praten.

De Wester on demand
De diensten in de Westerkerk worden live gestreamd. U kunt de diensten via Kerkdienst- 
gemist (www.kerkdienstgemist.nl) en via YouTube volgen waar u ook bent en ook op een later 
moment dat het u uitkomt. Mocht u niet in beeld willen komen, neemt u dan plaats op de 
plekken die daarvoor aangewezen zijn.  Het is overigens tijdens de dienst niet toegestaan zelf 
beeld- of geluidsopnamen te maken. 

De jonge Westerkerk 
De Wester is er voor oud en jong! Ook kinderen komen van binnen en buiten de stad naar de 
Wester. Vanaf een jaar of vier zijn ze aan het begin van de dienst in de kerk en is er een klein 
gesprek met de predikant. Daarna hebben ze hun eigen moment elders in de kinderkerk, waar 

een Bijbelverhaal wordt verteld, er wordt geknutseld en gespeeld. Aan het einde van de dienst 
komen de kinderen weer terug in de kerk. Voor de allerkleinsten (tot een jaar of 4) is er tijdens 
de reguliere kerkdiensten op zondagochtend crèche in het gebouw naast de kerk, het Prinsenhuis.
De tieners (ca. 12-16 jaar) komen ongeveer twee keer per maand onder de leiding van de 
tienerwerker tijdens de kerkdienst en een enkele keer op een avond bij elkaar. Ook zijn er acti-
viteiten met tieners van andere kerken in Amsterdam waar de Westerkerk aan deel neemt. 

Cantatediensten

Sinds 1952 wordt in de Westerkerk acht keer per jaar een Bachcantate uitgevoerd. Johann 
Sebastian Bach (1685-1750) schreef zijn cantates als liturgisch onderdeel van de diensten in 
de Thomaskerk te Leipzig. In navolging daarvan, en uniek voor Amsterdam, klinkt zijn muziek 
ingebed in een kerkdienst. De formule van deze diensten is dus een samenspel van muziek en 
een korte overdenking die aansluit bij het onderwerp van de cantate en de actualiteit.  
Naast de cantates van Bach staan ook onder meer zijn ‘Johannes Passion’ en delen uit het 
‘Weihnachtsoratorium’ op het programma. Ook klinkt regelmatig werk van andere  
componisten.

Musici
Uitvoerenden tijdens de cantatediensten zijn het Westerkerkkoor, het ensemble ’t Kabinet en 
solisten. Voor informatie zie www.westerkerkkoor.nl en www.ensemblekabinet.com

Kosten
De cantatediensten zijn vrij toegankelijk. De collecte die gehouden wordt aan de uitgang is 
essentieel om de hoge kosten van deze bijzondere diensten te kunnen bestrijden. Ieder die de 
cantatediensten een warm hart toedraagt, kan donateur worden! De Stichting Cantatediensten 
Westerkerk heeft als doel om de kostbare traditie van het uitvoeren van (Bach)cantates in een 
kerkdienst te waarborgen. Als donateur van deze stichting levert u een structurele bijdrage aan 
het voortbestaan van de cantatediensten in de Westerkerk. 
Voor informatie zie www.westerkerkkoor.nl
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Braambosgebeden

Het ‘Brandend Braambos’ in de Westerkerk is een bijzondere plek om even stil bij te zijn en 
een kaarsje te branden. Het kunstwerk is ontworpen door beeldhouwer Hans ’t Mannetje en 
verbeeldt een universeel menselijk verlangen om het onbenoembare te ervaren en het  
onbereikbare nabij te brengen. Als verbeelding van het verhaal van de Eeuwige die zich in een 
vlammende struik aan Mozes openbaart, staat het Braambos voor verbinding tussen christelijke, 
joodse en islamitische tradities, die alle drie getuigen van dit verhaal. Doordeweeks, als de kerk 
open is, en op zondag, voor of na de dienst, is het mogelijk een kaarsje te branden. 

Op de vrijdagen in de Adventstijd (de vier weken voor kerstmis) en in de Veertigdagentijd  
(de zes weken voor Pasen) worden in de Westerkerk om 17.00 uur korte namiddaggebeden bij 
het Brandend Braambos gehouden met woorden uit de Bijbel, stilte, gebeden, een gedicht en 
orgelmuziek. De teksten zijn zowel in het Nederlands als ook in het Engels beschikbaar.

Morgengebed

Elke werkdag (ma-vr) wordt om 9.00 uur rond het Brandend Braambos in de Westerkerk 
geopend met een morgengebed dat een kwartier duurt, vanuit de ervaring dat de dagelijkse 
taken een diepere betekenis krijgen door de start van de dag met de verstilling van het gebed. 
De vorm sluit aan bij de getijdengebeden zoals die al eeuwenlang in de kloosters gehouden 
worden: stilte, openingstekst, lofprijzing, psalmlezing en afsluitende gebeden.

Actuele thema’s en informatie vindt u op de website 
www.westerkerk.nl onder “westerkerkgemeente/groep(in)gesprek”

GROEP EN GESPREK
In de Westerkerk worden regelmatig diverse gespreksavonden- en ochtenden georganiseerd.

Jaarlijks vinden drie series gespreksavonden plaats:

Hoofdlijnen… geloofsgesprek
In deze serie van 13 avonden gaat het om persoonlijke bezinning op leven en geloof: vragen 
over de zin en onzin van je leven, vragen die altijd wel ergens in jezelf ronddarren, voor het 
verlangen de weg van het geloof te verdiepen en meer inhoud te geven. Wellicht ook vanwege 
de overweging om belijdenis van je geloof te willen doen. Voor info en opgave:  
hkoetsveld@westerkerk.nl of 020-846 56 44.

Gesprek achter de kansel
Voor wie op z’n tijd zin heeft in een goed gesprek met andere dertigers en veertigers die zich 
verbonden voelen met de Wester. Onder het genot van koffie, thee of een drankje wordt een 
inhoudelijke discussie gevoerd over een actueel thema, soms naar aanleiding van een preek. 
Het gesprek van minimaal 6 tot maximaal 15 deelnemers wordt ingeleid en geleid door  
ds. Herman Koetsveld. 
Opgave: gesprekachterdekansel@westerkerk.nl

Bijbel en gesprek
Het hoort bij het DNA van de protestantse traditie: samen de Bijbel openslaan, de tekst grondig 
lezen, de vragen die de tekst oproept en de mogelijke antwoorden met elkaar delen, kortom, 
heel die spannende beweging met elkaar te maken tussen de tekst van toen en ons leven nu. 
Doorgaans wordt de tekst die de volgende zondag in de kerkdienst aan de orde is gelezen.  
Wat in deze kring is gedeeld, kan dan zomaar in de dienst een eigen plek gaan krijgen. 
Voor info en opgave: hkoetsveld@westerkerk.nl of 020 846 56 44.
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PASTORAAT
Omzien naar elkaar, aandacht hebben voor wie haar of zijn verhaal wil vertellen, meedenken 
als er een bepaald probleem speelt: het pastoraat is het kloppend hart van de kerk.
Er is een pastoraal team dat bestaat uit de predikant en een pastoraal-ouderling. Pastorale 
gesprekken vinden vaak op verzoek plaats, maar predikant en pastoraal ouderlingen kunnen 
ook op eigen initiatief contact opnemen.

Uiteraard kunt u rechtstreeks een beroep doen op onze predikant ds. Herman Koetsveld. 
 Wilt u een afspraak maken dan kunt u hem bellen: 020 – 846 56 44 of mailen: hkoetsveld@
westerkerk.nl.

De pastorale contacten met de predikant kunnen in de predikantskamer in het Prinsenhuis 
(Prinsengracht 277b) plaatsvinden of thuis.

Huisbezoek
Er kunnen allerlei redenen zijn dat u het fijn vindt als er iemand van de kerk bij u thuis komt. 
Onze gemeente heeft een actieve bezoekgroep om in die behoefte te voorzien, bijvoorbeeld 
voor zieken en ouderen. Zij gaan bij mensen thuis op bezoek, onderhouden het contact met 
de kerk en gaan zo nodig na op welke wijze de kerk hulp kan bieden. Zo nodig of gewenst 
verwijzen zij ook door naar de pastorale ouderling of predikant.

Behoefte aan een huisbezoek? Neemt u contact op met het secretariaat. Niet aarzelen, maar 
doen! U kunt contact opnemen via 020 – 624 77 66 of info@westerkerk.nl.

Wester voor studenten

‘Wester voor studenten’ is een platform voor twintigers op zoek naar inspiratie, bezinning en 
een goed gesprek. Dat kan zowel online door inspirerende korte video’s of podcasts als ook 
offline tijdens discussiebijeenkomsten en door met elkaar te eten. En dat allemaal op een 
unieke plek: de Amsterdamse Westerkerk.

Informatie over de actuele activiteiten is te vinden op 
facebook ‘Wester voor studenten’, 
westerkerk.nl en 
YouTube ‘Westerkerk Amsterdam’. 
Contact en informatie via student@westerkerk.nl
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DIACONIE
De diaconie stimuleert door haar collectebeleid en het organiseren van activiteiten de 
gemeente om de blik naar buiten te richten: zowel dichtbij naar de wijk waarin de Westerkerk 
zich bevindt, als verder naar de stad en de wereld. Het omzien naar elkaar, de  
hulpvaardigheid ten opzichte van de ander vormt het hart van het diaconale werk. 
In de kerkdienst is het de taak van de diakenen om het collectebeleid vorm te geven evenals 
de organisatie en ondersteuning van de viering van het Heilig Avondmaal.

Het omzien naar elkaar komt ook tot uiting in de activiteiten van vrijwilligersgroepen zoals de 
collectanten-groep, de koffie-schenkgroep en de commissie van ontvangst. Rond de kerstdagen 
worden ouderen en zieken in de gemeente verrast met een attentie. Ook draagt de diaconie  
met een aantal binnenstadskerken - bij aan de activiteiten van de Stichting Ondersteuning 
Voedselbank Amsterdam Centrum-Oud-West in de Marnixstraat.

Trefmaaltijd
Al meer dan vijfentwintig jaar wordt in de Westerkerk eens in de maand vanaf 17.30 uur door 
een groep enthousiaste vrijwilligers een verrukkelijke maaltijd bereid. Iedereen is welkom, met 
name alleengaanden. Naast de met veel liefde bereide maaltijd vormt de ontmoeting vanuit 
een open hart met uw tafelgenoten één van de belangrijkste ingrediënten van deze avond. 
Voor data en tijdstippen zie het maandblad Tref. Informatie via info@westerkerk.nl of  
020 – 624 77 66.

Amnesty International
Elke eerste woensdag van de maand komt de Amnesty schrijfgroep bij elkaar in het Prinsen-
huis. Steeds weer blijkt dat de kracht van de persoonlijke aandacht via een brief gevangenen 
een hart onder de riem steekt, gevangenisdeuren doet openen en mensen hun vrijheid terug-
geeft. Dat kan alleen doordat overal ter wereld mensen hun stem laten horen en voor anderen 
opkomen. De pen is sterker dan het zwaard. Voorbeeldbrieven en informatie liggen klaar.

Bijdragen
Naast financiële bijdragen tijdens de collectes kunnen giften 
zowel voor het lopende werk als ten behoeve van een bepaald 
doel worden overgemaakt naar bankrekening nummer 
NL46 INGB  0004 9718 00 ten name van ‘Diaconie Westerkerk’.
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KERK EN MUZIEK
Mensen komen ook voor de muziek in de Westerkerk. In de Wester is het traditie dat Woord en 
muziek samengaan en elkaar aanvullen. De cantor-organist van de Westerkerk is verantwoor-
delijk voor het kerkmuzikale beleid.

Er zijn twee orgels in de Westerkerk: het koororgel (1963), gebouwd door de firma Flentrop 
en het Duyschotorgel uit 1686, waarvan de prachtige luiken zijn beschilderd door Gerard de 
Lairesse (1640-1711). Beide orgels van de Wester worden bespeeld tijdens de kerkdiensten en 
tijdens concerten.

Instrumentale en vocale solisten en de Cantorij van de Westerkerk verlenen regelmatig hun 
medewerking aan de kerkdiensten.
 
In de Westerkerk vinden regelmatig concerten plaats, die georganiseerd worden door externe 
partijen. De actuele informatie daarover is de vinden op de website. 

Ook heeft de Westerkerk een aantal eigen concertseries, waarin de orgels centraal staan: 
lunchconcerten, een serie met speciale aandacht voor werken van Johann Sebastian Bach en 
een serie in het kader van het Amsterdamse Grachtenfestival. 
Voor data en tijdstippen zie de website en de sociale media.



OPENSTELLING WESTERKERK
De Westerkerk is op doordeweekse dagen geopend voor bezichtiging.
U kunt ook een rondleiding aanvragen. Regelmatig worden er concerten gehouden.
Ook is er de Westerwinkel, waar ansicht- en wenskaarten, souvenirs, cd’s, kleine 
geschenken en boeken op het gebied van theologie en geloof te koop zijn.

De winkel wordt bemand door vrijwilligers van de Westerkerk. Zij geven graag advies.  
Boeken die niet voorradig zijn, kunnen worden besteld. De opbrengst komt ten goede 
aan de Westerkerk.

Openingstijden: in de regel op doordeweekse dagen tussen 11.00 en 15.00 uur.
Zie voor de actuele openingstijden de site en de sociale media.
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COMMUNICATIE
Tref.
Tien keer per jaar verschijnt ons blad ‘Tref.’ met de maandelijkse informatie over kerkdiensten 
en andere activiteiten in en rond de Westerkerk. Het is mogelijk om een abonnement te 
nemen: een-email abonnement (kosteloos) of een postabonnement. U kunt een abonnement 
aanvragen door een mail met uw naam en mailadres of postadres te sturen aan  
tref@westerkerk.nl.

Website en sociale media
De Westerkerk is zeer actief op het gebied van sociale media: naast de website zijn er accounts 
op Facebook, Twitter en Instagram. Hier worden de online kerkdiensten gepubliceerd en alle 
activiteiten en concerten, die in de Westerkerk plaatsvinden gecommuniceerd.
Kerkdiensten en evenementen worden live gestreamd en zijn te volgen via de YouTube kanalen 
van de Westerkerk.

 Twitter:  @westerkerk1
 Facebook:  Westerkerk / Wester voor studenten
 Instagram: westerkerkamsterdam
 YouTube:  Westerkerk / Westerkerk evenementen
 Website:  www.westerkerk.nl
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MENSEN AAN HET WERK IN DE WESTER

Staf Westerkerk 

De staf van de Westerkerk bestaat uit de predikant, de missionair vicaris, de koster-beheerder,  
de bureaucoördinator, de cantor-organist, de verhuurcördinator, de tienerwerker en de dirigent 
van het Westerkerkkoor.

Naast de betaalde krachten zijn in de Westerkerk tal van vrijwilligers actief. Zij verzorgen 
bloemen voor de zondagse dienst, luiden de klokken, ontvangen kerkgangers op zondag-
morgen, leiden de crèche en de kinderkerk, streamen de kerkdiensten, collecteren, schenken 
koffie, geven informatie en rondleidingen en werken in de Westerwinkel, werken mee op het 
gebied van communicatie, op het secretariaat en in de boekhouding, koken maaltijden en 
helpen mee met het onderhoud.

Ook de kerkenraad en het moderamen - het bestuur van de Westerkerk – bestaat grotendeels 
uit vrijwilligers, evenals de besturen van de Stichting Vrienden Westerkerk en de Stichting 
Cantatediensten.

Op werkdagen wordt het werk van de Westerkerk ondersteund door medewerkers van  
Philadelphia, een landelijke organisatie voor mensen die zorg en/of werkbegeleiding nodig 
hebben.
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GEVEN AAN DE WESTER
Ons werk kost veel geld en we zijn dankbaar voor de inzet van een groot aantal vrijwilligers en 
de gulheid van mensen die zich met ons verbonden voelen en financieel met ons meeleven. 

Steun de Westerkerkgemeente

Wilt u ook uw verbondenheid met de Westerkerk in financieel opzicht tot uitdrukking brengen 
d.m.v. een jaarlijkse gift? Dat kan via rekeningnummer NL47 RABO 0109 2797 00 
t.n.v. Kerkrentmeesters Westerkerk, Amsterdam. 

Stichting Vrienden Westerkerk

De Stichting Vrienden Westerkerk heeft als speciaal doel om geld in te zamelen voor 
onderhoud, restauratie en het toegankelijk houden van het monument Westerkerk. Word lid 
en help mee de hoge kosten te bestrijden die een dergelijk gebouw met zich meebrengt! 
Stichting Vrienden Westerkerk: NL30 RABO 0109 9279 66.

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, de 
Duyschot Stichting als de Stichting Vrienden Westerkerk zijn door de Belastingdienst  
aangemerkt als Culturele ANBI. Voor meer informatie: kijk op de website van de  
Belastingdienst of desbetreffende organisatie.  

Rekeningnummers van de Westerkerkgemeente

 Kerkrentmeesters:  NL47 RABO 0109 2797 00
 Collecterekening:  NL51 RABO 0313 5519 28 
 Diaconie Westerkerk:  NL46 INGB 0004 9718 00
 Stichting Cantatediensten Westerkerk:  NL04 INGB 0003 8921 70
 Stichting Vrienden Westerkerk:  NL30 RABO 0109 9279 66
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