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Vanaf 2011 zijn middelbare scholieren  

verplicht een maatschappelijke stage te  

volgen. Zo kunnen zij kennismaken met  

en een waardevolle bijdrage leveren aan  

de samenleving. De Protestantse Kerk  

Amsterdam speelt daar nu al op in. Een 

projectmedewerker legt contacten tussen 

scholen, stageplekken in de kerk en stagiaires. 

Contact en begrip

Verschillende jongeren zijn al aan het werk 

geweest. Zij brachten het kerkblad persoonlijk 

naar ouderen, waardoor contacten ontston-

den. Leerlingen hielpen met opbouwen en 

afbreken van voorzieningen tijdens de  

Daklozendag. In de Nassaukerk kookten ze 

eten voor buurtbewoners, dak- en thuislozen 

die bij het eetproject Filah goedkoop een 

maaltijd kunnen halen. Het is dan niet de  

bedoeling alleen in de keuken te staan: het 

gaat er juist ook om het eten uit te delen 

zodat gesprekken ontstaan. Veel scholieren 

zullen daarna beter begrijpen wat het  

betekent dak- en thuisloos te zijn. 

Imago van de kerk

Door stage te lopen bij de kerk kan het  

imago van Kerk en Diaconie bij jongeren  

worden opgepoetst: kerk is meer dan een  

saai gebouw en een dienst op zondag.

Protestantse Kerk Amsterdam
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1018 DR  Amsterdam
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De Oranjekerk in de Amsterdamse Pijp her-

bergde dit najaar de expositie ‘Non verbaal’ 

met kunst gemaakt door theologen. Theologen 

zijn bij uitstek gericht op het Woord. Maar 

sommigen zijn zo creatief dat ze zich ook 

uiten met verf of textiel, steen of klei, video 

of fotografie en dat levert verrassende kunst 

op. De kunstcommissie kreeg twintig zeer 

veelzijdige aanmeldingen. Bezoekers konden 

mee bepalen wie de publieksprijs ‘Non Verbaal 

2009’ kreeg.

Kunst in de kerk

Kunst in de kerk siert niet alleen de muren, 

maar is een wezenlijk onderdeel van waar het 

in de kerk om gaat: om inspiratie, om geraakt 

te worden, om jezelf te mogen zijn en je op 

eigen wijze te uiten, om dat wat in je leeft 

te laten zien. Geloven is zowel genieten van 

schoonheid als verwonderd te worden door 

wat ‘anders’ is en dan vragen stellen.

In het najaar hebben zo’n twintig gemeente-

leden van de Elthetokerk (Amsterdam-Oost) 

gefietst voor het goede doel: de renovatie  

van hun kerkgebouw in de Javastraat. Dit 

gebouw is 96 jaar en kraakt in zijn voegen.  

De kerk ligt midden in de wijk, is laagdrem-

pelig en wil nog zichtbaarder worden door  

een open glaswand in de gevel. Vandaar  

de zelf georganiseerde sponsor-fietstocht, 

waarmee meer dan 7.000 euro is opgehaald. 

Een goed begin om het gebouw weer bruik-

baar te maken voor de komende 96 jaar.  

Zodat de Elthetokerk veel voor de Indische 

buurt kan blijven betekenen.

www.elthetokerkamsterdam.nl

Maatschappelijke stageOp de fietsExpositie Non Verbaal 
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     Een kerk is van blijvende waar
de



Heel veel mensen (leden en niet-leden) 

zetten zich in en zijn betrokken bij de meer 

dan twintig wijkkerken van de Protestantse 

Kerk Amsterdam. In de kerkdiensten en 

vieringen, bij verhuuractiviteiten, door 

muziek te maken, een luisterend oor te 

bieden, bij jeugd- en senioren activiteiten, 

ziekenbezoek, in het pastoraat of als  

diaken. Door elkaar aandacht en waarde-

ring te geven en te delen, ervaren zij en de 

ander iets van Gods Liefde voor de mensen 

en voor deze stad. Zij maken het verschil 

en daar zijn wij dankbaar voor.

‘Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen,  

het is al begonnen, merk je het niet?’

(Uit het Bijbelboek Jesaja 43:19)

De kerk vernieuwt volop. Ondanks de crisis 

blijven de Amsterdamse kerken ook in 

2010 investeren in mensen, activiteiten en 

vaak monumentale gebouwen.  

Begin januari is de nieuwe kerk De Opgang 

in Osdorp geopend. Dit jaar starten wij de 

renovatie van de Elthetokerk in de Indische 

Buurt en een nieuwe kerk op IJburg. We 

betrekken de jeugd bij allerlei activiteiten, 

stellen maatschappelijke stageplekken ter 

beschikking. Kortom, er is veel nieuw elan.

Wij hopen dat u de blijvende waarde van 

de kerk ervaart en dat u naar vermogen 

wilt bijdragen aan de actie Kerkbalans, de 

jaarlijkse ‘contributie’ actie van de kerk.

U maakt het verschil, met uw inzet van 

talenten, met uw aandacht en met uw 

financiële bijdrage.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Jan van Duijn

Voorzitter College van Kerkrentmeesters 

Bij de foto op de voorkant:

Deze foto is gemaakt tijdens de feestelijke  

opening van het Protestants Centrum  

Amsterdam op 17 mei 2009. Elke wijkkerk 

heeft een steentje bijgedragen aan een moza-

iek met daarop de drie symbolen voor geloof, 

hoop en liefde: een kruis, een anker en een 

hart. Dit gezamenlijk tot stand gekomen 

kunstwerk is te vinden in de tuin van het  

Protestants Centrum Amsterdam aan de 

Nieuwe Keizersgracht 1A.

In het najaar vond een bijzonder straatvoetbal-

toernooi plaats. Geslaagde young professionals 

van de Zuidas streden met allochtone jongeren 

die hun toekomst nog voor zich hebben, maar 

misschien dreigen te stranden. Dit straatvoet-

baltoernooi werd georganiseerd door Zingeving 

op de Zuidas, een project van de Protestantse 

Kerk Amsterdam. 

Gemengde teams

De bedrijfsteams van onder meer ABN AMRO 

en AKZO Nobel werden versterkt met scholieren 

van het Calvijn met Junior College uit Sloter-

vaart, een school met uitsluitend allochtone 

leerlingen. Doordat de teams gemengd zijn, 

ontstond gemakkelijk contact tussen en na  

de wedstrijden. 

Wederzijds begrip

Deze ontmoetingen kunnen tot wederzijds 

begrip leiden. Begrip voor de grote glazen 

gebouwen waar veel geld in omgaat en begrip 

voor de jongeren die mogelijk door onmacht 

achterop zijn geraakt. Al negen leerlingen 

kregen diezelfde dag een administratieve  

snuffelstage aangeboden. 

Hemel en aarde

Alle voorbereidingsvergaderingen voor het toer-

nooi vonden plaats in de Thomaskerk aan de 

avondmaalstafel. De plek waar hemel en aarde 

lijken samen te komen. Bestaat er een mooiere 

plek om een ultieme gemeenschapsactiviteit 

als een straatvoetbaltoernooi voor te bereiden?

www.zingevingzuidas.nl

De prijs voor het winnende team bestond uit 

skyboxkaarten voor een wedstrijd van Ajax.

Geachte lezer, Welkom in de Hof van (H)Eden
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Sinds januari 2009 is Nieuwe Keizersgracht 

1A het centrale adres van de Protestantse 

Kerk Amsterdam. Rond een grote binnentuin, 

de Hof, liggen markante gebouwen, ooit 

geschonken aan de kerk. Vanouds een complex 

voor opvang van armen en ouderen, herbergt 

het nu kantoren en organisaties die aansluiten 

bij de doelstellingen van de kerk. In mei 2009 

vond de feestelijke opening plaats.

Wat vindt u waar?

De Protestantse Diaconie Amsterdam, gehuis-

vest in de Corvershof, zet zich in voor een 

stad waarin mensen omzien naar elkaar. Dat 

doet zij al eeuwen lang, steeds op een manier 

die past bij de tijd. In de Van Limmikhof 

bevindt zich het Kerkelijk Bureau dat de  

wijkkerken ondersteunt. Het Wereldhuis  

organiseert activiteiten door en voor mensen 

zonder verblijfsvergunning. Jongeren uit de 

hele wereld die diaconale levenservaring  

opdoen in Amsterdam, wonen in het Mission  

House. In de Hodshonhof is een Timon  

woongroep gevestigd voor 18+ jongeren uit  

de jeugdzorg. Dak- en thuislozen komen 

samen in het Krekelhuis.

Namens u!

Al deze activiteiten gebeuren namens u,  

namens de wijkkerken die met elkaar de  

Protestantse Kerk Amsterdam vormen. 

Straatvoetbaltoernooi Zingeving Zuidas


