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_____________________________________________________
Beste lezer,
In deze Nieuwsbrief een bericht over de RvKA-klimaatwandeling waarmee de RvKA jullie aandacht
vraagt voor klimaatgerechtigheid en duurzaamheid. Daarnaast informatie over nieuwe lidkerken bij
de RvKA en over de activiteitenkalender 2022 van de RvKA. Het bericht vanuit één van de lidkerken
komt dit keer uit de Dominicus. Last but not least: de informatie over het PKA verkiezingsdebat op 7
maart a.s. (mis het niet!) en de activiteitenkalender 2022 van de RvKA.
Een hartelijke groet aan u allen,
namens het DB van de Raad van Kerken Amsterdam
Anna Verbeek
voorzitter

Loop mee op stille zaterdag: RvKA Klimaatwandeling Amsterdam-Oost
Tussen Goede Vrijdag en Paasochtend is het stil. We treuren over lijden en dood, stellen onszelf
vragen, wachten af, en verlangen ondanks alles naar een nieuw begin. Stille Zaterdag is bij uitstek
een dag om anderen te ontmoeten. Het kan toch niet waar zijn, dat het leven op onze planeet ten
einde komt? Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Kijk jij ook uit naar hoopvolle signalen dat dit het
einde niet is? Wat doe jij zelf, voor een goede toekomst van onze wereld?
De Raad van Kerken Amsterdam organiseert (stille) zaterdag 16 april 2022 een klimaatwandeling
door Amsterdam-Oost. Met deze variant op de walk of peace willen de meer dan twintig kerken en
geloofsgemeenschappen die lid zijn van de Raad van Kerken Amsterdam hun bezorgdheid tonen over
de aantasting van het leven als gevolg van de klimaatverandering. Ze voegen zich bij de
internationale oproep van kerkleiders om in actie te komen: ‘Luister naar de roep van de aarde!’

De wandeling vanaf drie verschillende startpunten voert langs tal van groene en
duurzaamheidsinitiatieven in de Dapperbuurt en de Indische Buurt. De kerken willen hiermee zichzelf
en anderen inspireren en een hart onder de riem steken: ook initiatieven op kleine schaal doen
ertoe. De deelnemers kunnen al wandelend ontdekken wat zij zelf kunnen doen voor een beter
klimaat. De mensen achter de deelnemende initiatieven vertellen graag hun inspirerende verhaal!
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Zie ook rvkamsterdam.nl/klimaatwandeling/ . Alle routes eindigen in de Muiderkerk, waar om
16.00 uur een afsluitende vesper is.
Loop je mee? Zet dan de datum van 16 april alvast in je agenda en geef je op. Dit kan vanaf 1 maart
via https://www.aanmelder.nl/klimaatwandeling . Lukt dat niet? Neem contact op met Christien
Visch, tel Voor meer informatie: zie rvkamsterdam.nl/klimaatwandeling/ of stuur een mail naar
klimaatwandeling@gmail.com .
Graag vragen we iedereen dit bericht bekend te maken in de eigen geloofsgemeenschap en bij andere
geïnteresseerden!

Bericht uit de Dominicus
Vorig jaar besloot de AV de rubriek ‘Bericht uit ..een lidkerk’ in de Nieuwsbrief op te nemen om ook
langs die weg met elkaar kennis te maken. Het kan een korte overdenking zijn, of een bericht over
een bijzondere activiteit die juist nu actueel is. In deze Nieuwsbrief een bijdrage van Anna Hoekstra

De Plek
Je moet niet alleen, om de plek te bereiken,
thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken.
Er is niets te zien en dat moet je zien
om alles bij het zeer oude te laten.
Er is hier. Er is tijd
om overmorgen iets te hebben achtergelaten.
Daar moet je vandaag voor zorgen.
Voor sterfelijkheid.
H. de Coninck
De dagen lengen weer, de aarde is nog kleurloos, alhoewel er al verrassend in veel perken zongele
trompetnarcissen stralen en in de lucht hoopvol gerucht is van vogels.
En zo is het ook in de Dominicus. In deze Coronawintertijd was het een beetje kleurloos zonder
fysieke ontmoetingen en vieringen. Groepen konden niet doorgaan, de kern van onze gemeenschap:
de vieringen, ging gelukkig door via de stream; hulde voor de technici die dit mogelijk maakten met
veel inspanningen. Nieuwe initiatieven ontstonden, :o.a. koffiedrinken via de ZOOM. Ook veel nieuwe
bezoekers uit het hele land en zelfs van over de grens. Nieuwe manieren van kijken en nieuwe
mogelijkheden voor de toekomst.
Voor velen was het een drukke en heftige periode, de Corona werkgroep die elke keer weer moest
bepalen wat wel en niet kon. De Gemeenteleden die elke keer hun hoop op weer naar de kerk
kunnen moesten bijstellen.In november nam Juut Meijer na jarenlange trouwe dienst afscheid en
werd Arjan Boers als nieuwe pastor ingezegend. Hij gaat, samen met Eva Martens, verder met ons op
onze weg.
Het Open huis met Kerst kon voor de 2e keer vanwege Corona niet gehouden worden zoals gewenst
en het 50 jarig jubileum kon niet gevierd worden zoals we hadden gehoopt. Maar er werd uit
manieren van kijken gestapt. Het huis was open met kerst—stiller en rustiger : de 2 pastores en de
kosters waren aanwezig – dat maakte een nieuwe manier van beleven en kijken mogelijk. Het bracht
kerst ook weer terug bij de kern, bij het zeer oude.
Het ziet ernaar uit op dit moment van schrijven, dat we weer mogen gaan ontmoeten in de
mensentuin die we als Geloofsgemeenschap zijn. Wat zal er allemaal gaan bloeien? En wat heeft de
Coronawinter niet overleefd? Spannend!!!!!
Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam februari 2022
2

Er is hier. Er is tijd. Waar gaan we voor zorgen?
We zijn, als individu en als gemeenschap, een mooi perk(je) in de tuin van de Eeuwige.
Het is daarom ook zo mooi om elkaar te ontmoeten, in onze eigen Geloofsgemeenschap en in groter
verband in de Raad van Kerken, plaatselijk, landelijk en mondiaal. Zo wordt de wereld van ons eigen
perk groter en kleurrijker.
Dat we na deze Coronawintertijd een goed, werkzaam en fleurig jaar tegemoet gaan met nieuwe
manieren van kijken/beleven in het LICHT van de Eeuwige.
Anna Hoekstra

De RvKA verwelkomt nieuw leden
In januari stemde de AV van harte in met het verzoek om lid te mogen worden van de RvKA van de
Amsterdamse ‘vestigingen’ van (nu nog) drie landelijke kerkgenootschappen. Het gaat om:
• De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV), met de Oosterparkkerk, de Tituskapel (in
Amsterdam-West) en de Akergemeente (in Amsterdam Nieuw-west)
• De Nederlands-gereformeerde Kerken (NGK), met de Weteringkerk in Amsterdam-Zuid en De
Bron/Oase in Amsterdam-West (samenwerkend met een CGK-gemeente)
• De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), met de Amstelkerkgemeente, de gemeenschap
Hoop voor Noord (in Amsterdam-Noord) en de samenwerkende gemeente De Bron/Oase in
Amsterdam-West.
De GKV en de NGK zijn landelijk in staat van hereniging; vanaf 1 maart 2023 zullen deze twee
kerkgenootschappen onder de naam Nederlandse Gereformeerde Kerken verder gaan. Met dat
perspectief zijn overigens beide kerkgenootschappen recent ook lid geworden van de Raad van
Kerken in Nederland.
De zeven geloofsgemeenschappen zullen gezamenlijk één persoon afvaardigen naar de Algemene
Vergadering (AV) van de RvKA; vooralsnog zal dat ds. Marinus de Jong zijn, die al ruim een jaar
‘meedraaide’ met de AV om zich op het lidmaatschap van de RvKA te oriënteren. Hij zal ook fungeren
als contactadres voor de nieuw aangesloten NGK en GGK gemeenschappen.
Het betekent dat de RvKA zeven lokale geloofsgemeenschappen rijker is!

PKA verkiezingsdebat op 7 maart
Het is een goede traditie van de Protestantse Kerk Amsterdam om vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam een debat te organiseren over de toekomst van de stad. In dit debat
staan de politieke en persoonlijk waarden en de moreel-ethische keuzes van de kandidaten centraal.
Deelnemers: Rutger Groot Wassink (GroenLinks), Diederik Boomsma (CDA), Yassmine el Ksaihi
(D66), Gerjan van den Heuvel (CU), Sofyan Mbarki (PvdA), Juliet Boersen (Volt), Daan Wijnants (VVD)
en Daniel van Duijn (jongerenpartij LEF) .
Zij gaan in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in debat over hun politieke keuzes, hun
morele kompas en de waarde van religie voor de stad Amsterdam. Andere thema’s zijn de groeiende
kloof tussen arm en rijk, wonen, duurzaamheid, veiligheid en drugs.
Datum
: Maandag 7 maart Start debat: 19.45 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Plaats
: De Nieuwe Kerk op de Dam
Gesprekleiders : Vincenza La Porta en Wilfred Scholten
Opgeven via : info@protestantsamsterdam.nl
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Activiteitenkalender RvKA
16 april

: klimaatwandeling in Amsterdam-Oost, 3 routes vanaf 11.00 uur en afgesloten met
een vesper om 16.00 uur in de Muiderkerk. rvkamsterdam.nl/klimaatwandeling/
4 mei
: 18.30 uur 4-mei vesper in één van de kerken in het centrum; aansluitend
gezamenlijk naar de herdenking op de Dam
24 september : korenfestival in de Waalse Kerk
6 november : oecumenische herdenking van omgekomen vluchtelingen aan de grenzen van
Europa, 15.00 uur Mozes en Aaronkerk, i.s.m. Sant’Egidio en het Jeanette Noëlhuis
4 december
: Nicolaasvesper in museum Ons’ Lieve Heer op Solder
In het najaar hopen we een ontmoetingsbijeenkomst te organiseren bij één van onze lidkerken, waar
elke belangstellende welkom is. Meer informatie in onze volgende nieuwsbrief

Nieuwsbrief Raad van Kerken in Nederland
Het Februarinummer van de Nieuwsbrief van RvK in Nederland is verschenen, met o.a. informatie
over
- Solidariteitsbezoek Raad van Kerken aan vluchtelingen in Griekenland
- Raad ontwikkelt een visienota over duurzaamheid
- Voorbereiding op de 11e Assemblee van de Wereldraad, dit jaar in Karlsruhe
- Wandelen voor Homs
- Voortbestaan Tent of Nations staat op het spel
- Oecumenelezing 2022, 13 mei Geertekerk Utrecht
ZIe https://www.raadvankerken.nl/publicaties/nieuwsbrief/
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