Kerk en Buurt Westerpark
Kerk en Buurt werkt aan een open gemeenschap van
gewone en buitengewone mensen, gelovigen en
ongelovigen. De projecten leveren een bijdrage aan
de leefbaarheid en de samenhang van de buurten.
De Schakel biedt een smakelijk en goedkoop ontbijt
met aansluitend een inloop
maandag t/m vrijdag (7.30-11.00 of 13.00 uur)
De Wittenkade 109
Filah serveert een gezonde en voedzame warme
maaltijd voor weinig geld en met veel gezelschap
maandag, woensdag en donderdag (16.30-19.30 uur)
Van der Hoopstraat 43hs

Meer weten?
Kijk voor ons compleet en actueel aanbod op:
www.nassaukerk.nl
Voor vragen, aanmeldingen of opgave voor e-nieuws:
info@nassaukerk.nl

Contact
Neem gerust contact op met onze pastores:
Klaas Holwerda (predikant; kerk en kunst)
(020) 331 0793 of holwerda@nassaukerk.nl
Linda Ottevanger (kerkelijk werker; Taizé)
(06) 2830 7489 of ottevanger@nassaukerk.nl
Zwanine Siedenburg (opbouwwerker; kerk en buurt)
(06) 8325 3506 of siedenburg@nassaukerk.nl

kerkzaal
De Wittenkade 111
postadres
De Wittenstraat 114
1052 BB Amsterdam
telefoon (020) 684 4216
info@nassaukerk.nl
www.nassaukerk.nl

Een kringloopwinkel in kleding en huisraad is
gevestigd in de kelder onder de Nassaukerk
dinsdag t/m zaterdag (10.00-14.00 uur)
De Wittenkade 109
Burenhulp koppelt vrijwilligers aan mensen die hulp
nodig hebben bij klusjes van maximaal drie uur.

Verhuur
U kunt dit werk steunen als vrijwilliger of met een gift
op rekening NL50 INGB 0000 1209 52 ten name van
Kerk en Buurt Westerpark

De Nassaukerk heeft ruimten te huur voor groepen
van 5 tot 300 personen:
Bart Treffers (beheerder)
(06) 4665 2416 of koster@nassaukerk.nl
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Over ons

Uit ons aanbod

Huis voor de ziel

Viering

In onze snelle maatschappij vinden we vaak geen tijd
of rust voor geluk, verdriet, lijden, liefde, troost,
inspiratie en dood. Als huis voor de ziel biedt de
Nassaukerk hiervoor ruimte en put ze uit een rijke
traditie aan teksten, symbolen en rituelen.

Elke zondagmorgen om 10.30 uur bent u welkom voor
een uitnodigende en verzorgde viering met aparte
aandacht voor kinderen. Na afloop koffie en thee.

Kerk en kunst
Werkplaats op het raakvlak van kerk en kunst

De Nassaukerk is meer een beweging dan een
instituut. Een open, levendige, hartelijke en op de
buurt gerichte geloofsgemeenschap. Een plek van
ontmoeting voor mensen ongeacht hun opleiding,
leeftijd, huidskleur, seksuele voorkeur, vitaliteit of de
plek waar hun wieg stond. Het gaat ons om
onderlinge verbondenheid, aandacht voor
kwetsbaarheid, ontplooiing van ieders talenten en
gevoel voor kunst en verbeelding.

Waarvoor kunt u een beroep op ons doen?
Onze pastores en vrijwilligers staan klaar voor:
• een vertrouwelijke gesprek over vragen van
leven, geloof en zingeving
• rituelen bij geboorte, levensverbintenis,
scheiding, verhuizing, ziekte en dood
• hulp bij schulden of dreigende huisuitzetting en
ondersteuning bij bezoek aan instanties
De Nassaukerk werkt samen met andere
geloofsgemeenschappen en instellingen in de buurt.
De Nassaukerk hoort bij de ‘Kerken met Stip’ waar
ex-gedetineerden zich welkom weten en thuis voelen.

Hoe kunt u ons helpen?
•
•

als vrijwilliger
als donateur met een periodieke of eenmalige
bijdrage op rekening NL59 INGB 0005 0061 95 ten
name van PGA Nassaukerk
(hoewel onbetaalbaar kost ons werk veel geld)

De bijbel meemaken
Deelnemers leggen elkaar teksten uit de bijbel voor
die ontroeren of weerstand oproepen.
Data: 06-02, 07-03, 03-04, 02-05 en 05-06 (20.00 uur)
Bij deelnemers aan huis

Weg van leven
We oefenen het zoeken van stilte en mediteren op
een tekst of een afbeelding; door hart en geest open
te stellen ontwikkelen we ons zelfhelend vermogen
Data: 29-01, 26-02, 26-03, 30-04, 28-05 en 25-06
(19.30 uur)
Nassaukerk, De Wittenstraat 114
Kosten: € 2,50 per avond (met stadspas € 1)

Groeiruimte
Werkplaats voor ouders en kinderen: wat wil je je
kind meegeven in het leven en hoe doe je dat?

Bijbeltafel
De bijbel lezen als cultureel erfgoed, zonder claim of
taboe. Verhalen die tot de verbeelding spreken
Data: 31-01, 28-02, 28-03, 25-04, 30-05 en 27-06
(19.00 uur)
Bibliotheek De Hallen, Hannie Dankbaarpassage 10
Kosten: € 5 per avond (met stadspas € 2)

Kunstvespers
Beeldende kunst, muziek, poëzie, dans en bijbel in
dialoog rond een thema in een sfeer van verstilling
Data: 25-02 (16.00 uur), 30-03 (20.00 uur) en 03-06
(16.00 uur)
Nassaukerk, De Wittenkade 111
Kosten: vrijwillige bijdrage (liefst € 5 of meer)

Vieringen met veel muziek
Cantatedienst met Flevo Barokconsort
Datum: 15-04 (10.30 uur)
Nassaukerk, De Wittenkade 111
Kosten: vrijwillige bijdrage (liefst € 5 of meer)
Houd verder de website in de gaten

Family Meal

Taizé in Amsterdam

Onderlinge ontmoeting, een kidsproof diner en even
geen kookstress
Data: kijk op de website of informeer via
familymeal@nassaukerk.nl
Nassaukerk, De Wittenstraat 114
Kosten: € 3,- tot 4,50 per keer

Jongerencommunity in en rond de Nassaukerk

Taizévieringen
Meditatieve vieringen in de stijl van Taizé
Data: 04-01, 01-02, 01-03, 29-03, 03-05, 07-06 en
05-07 (20.00 uur - themagesprek 19.00 uur)
Nassaukerk, De Wittenkade 111

Bestaat God?
Deze bijeenkomsten voor ouders over levensvragen
die hun kinderen aan hen stellen liggen tijdelijk stil
vanwege een vacature

Bid & Breakfast, Books & Borrel (b22)
Ochtendgebed, ontbijt, samen studeren en werken
Data: 19-01, 16-02, 16-03, 20-04, 18-05 en 22-06
Nassaukerk, De Wittenstraat 114

