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We willen graag iets goeds betekenen voor de mensen 
in Amsterdam. Daarom starten we met ‘DmB Academy’, 
cursussen over geloven, over lifestyle en over relaties.

Onze kerkdiensten
Iedere zondagavond is er ruimte voor mooie muziek. 
Meer en meer willen we gebruik maken van een gevari-
eerd aanbod van muziek en liederen, aantrekkelijk voor 
iedereen. En de ‘toespreek’ is een stevig verhaal waarin 
je uitgedaagd wordt, vragen gesteld krijgt, bemoedigd 
wordt. Met ruimte voor interactie, voor bezinning, voor 
gesprek. Toegespitst op jouw leven.

En eerlijk is eerlijk: we zijn op dit punt ook in beweging. 
We willen stappen zetten. En we kunnen jouw input en 
jouw ideeën goed gebruiken. We hopen dat je met ons 
in gesprek wilt gaan! Kom in ieder geval een keer kijken! 

Onze naam
Zondagavondkerk! Al meer dan 55 jaar organi-
seert ‘Diensten met Belangstellenden’ (DmB) 
op zondagavond kerkdiensten in Amsterdam. 
En wij zijn volop in beweging, ook in 2020. Met 
zo veel mogelijk mensen. We geloven dat God 
van mensen houdt en dat een leven met God 
een goed leven is.

Kerk voor iedereen
Deze woorden zitten in ons DNA. Je mag ko-
men zoals je bent en je hoeft je niet mooier 
voor te doen dan je bent. Het leven is al com-
plex genoeg. We heten je van harte welkom, 
met je twijfels, vragen, prestaties en falen. Er 
is tijd voor bezinning en actie.

Ontdek en beleef geloven
Midden in de stad organiseren we kerkdien-
sten waar je de relevantie van geloven kunt 
ontdekken, bevragen en beleven. We gaan 
graag in gesprek over de impact van Jezus. En 
vragen stellen krijgt voorrang boven menin-
gen ventileren!

Amsterdam
We helpen elkaar om geloven handen en voe-
ten te geven, we helpen elkaar om liefde in 
praktijk te brengen. Lekker concreet, mensen 
helpen! DmB is niet een clubje van de bezoe-
kers, maar gericht op de bloei van de stad. O
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Onze dominee | Taco Koster
Fascinerend, deze bruisende stad. Eén en al wietlucht, 
heel veel mensen, hippe tentjes, gezelligheid, studen-
ten. Maar ook armoede en rotzooi. Dat raakte me en dat 
raakt me nog steeds. Midden in deze stad mag ik nu wer-
ken en midden in deze stad is DmB al veel jaren present. 
Eerlijk is eerlijk, de laatste jaren wel minder zichtbaar 
dan in de beginjaren. Maar nog steeds proef ik het ver-
langen om iedereen welkom te heten die op zoek is naar 
rust, inspiratie, geloven, Jezus, mensen. Samen optrek-
ken.

Het jaar 2020 is een uitdagend jaar. Ik wil heel graag op 
zoek gaan naar nieuwe generaties en nieuwe netwerken 
in de stad. Samen geloven ontdekken en beleven. En in 
dat proces mogen alle vragen gesteld worden. Ik geniet 
daarvan en nodig je gelijk maar uit om mee te doen in 
deze ontdekkingstocht! 

Best spannend, ook dat. Op zondagavond komen we 
samen in een prachtig oud kerkgebouw en we gebrui-
ken een meer traditionele liturgie. Maar we willen ook 
vernieuwen en bruggen slaan naar nieuwe bezoekers. 
We hebben oog voor traditie zonder te verstarren, zo 
zeggen we dan. We houden van nieuwbolligheid (en van 
goede ko� ie).

We staan voor een mooie uitdaging. We gaan bewegen. 
Ik hoop dat je mee wilt doen. Ik ga in ieder geval graag 
met jou in gesprek als je meer wilt weten over deze plan-
nen. En, ik hoop dat we met elkaar een beetje bij kunnen 
dragen aan het mooier maken van deze stad!

“Fascinerend, deze bruisende stad. 
Eén en al wietlucht, heel veel mensen, 
hippe tentjes, gezelligheid, studenten. 

Maar ook armoede en rotzooi.”

   dominee Taco Koster



Arie-Jan Krommendijk | Na mijn studie heb ik 
op verschillende plekken gewoond. Na enige 
twijfel heb ik de stap naar onze hoofdstad ge-
waagd en binnen twee weken zei ik: ‘Ik ga hier 
nooit meer weg!’. De mensen, de gezelligheid, 
de stad, ik voelde mij thuis. 

En kerk en geloof? 
Dat was nog iets van vroeger. 

Een gepasseerd station.

Totdat iemand tegen me zei dat ik eens bij 
DmB moest gaan kijken. Bij mijn eerste be-
zoek werd ik geraakt, er gebeurde ‘iets’ in die 
kerk. De mensen, de sfeer, de goede muziek, 
een duidelijke boodschap. En ik wist: ‘Ik wil 
hier nooit meer weg, hier voel ik mij thuis!’

Nicoline Horstman | Vijf jaar geleden liep ik 
naar binnen bij een dienst op het Begijnhof. 
De saamhorigheid sprak mij direct aan. 

Mensen kijken naar elkaar om. 
Er hangt een goede sfeer en 
ik voel mij er thuis tot op de dag van 
vandaag.

Het is voor mij een plek om even tot rust te 
komen, in mijn drukke leven. De bijbel gaat 
er open, de ene keer zet het me aan het den-
ken, de andere keer bemoedigt het me op het 
moment dat ik dat echt nodig heb. Ik vertrek 
op zondagavond altijd met een goed gevoel. 
Het is voor mij een goed begin van de nieuwe 
week!
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Jiska en Wilbert de Bruin | Het is bijzonder om 
binnen te lopen in die prachtige Engelse Kerk. 
Wij zijn er ook getrouwd en onze jongens zijn 
er gedoopt. 

Onze week zit vol met afspraken en 
verplichtingen. 

Het is heerlijk om dan af en toe op 
zondagavond een uur stil

te kunnen zijn.

Om uit de drukte te stappen, om te luisteren, 
om te overdenken wat nu echt belangrijk is, 
om dankbaar te zijn. En ook om na te denken 
welke rol God in deze wereld en in ons leven 
speelt. Welke invloed heeft geloven op de 
keuzes die we maken, hoe we met elkaar en 
met de wereld omgaan? Kortom, inspirerend 
en prikkelend!

Marijn Boschman | Voor de eerste keer een 
kerkgebouw binnenstappen en een kerk-
dienst mee beleven, dat vergt best wat moed. 
Wat gebeurt er eigenlijk? Wie zijn de mensen 
die daar komen? Met deze vragen stapte ik 14 
jaar geleden de Engelse Kerk binnen. Ik kan 
mij herinneren dat ik werd geraakt door de 
warme sfeer.

De kerkdienst was duidelijk van 
opzet met een actueel verhaal en 
mooie muziek.

Ik ervaarde echt even een moment van rust 
in de hectiek van Amsterdam. Dat voel ik nog 
steeds, te midden van veelkleurige bezoekers.
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Alireza Abdulzadeh | Voor de meeste bezoe-
kers van het Begijnhof is de kerk een toeris-
tische attractie. Voor mij is het meer dan dat. 

Voor mij is het een plek waar je kan 
komen als jezelf, 

ongeacht wie je bent.

Ik bezoek deze kerkdiensten al van jongs af
aan samen met mijn vader. Ik vind het altijd 
fi jn om deze mooie diensten te bezoeken. En 
kom nu ik ouder ben nog steeds graag. Ik voel 
me elke zondag weer welkom en verbonden 
met de andere bezoekers. Voor mij is dit de 
belangrijkste reden om op zondagavond naar 
DmB te gaan. Samen zoeken, leren en ontdek-
ken we waar het in het leven echt om gaat. Dat 
is het fi jne van DmB. 

Anne-marie Bakker | Op zondagavond ga ik 
graag naar DmB. Ondanks dat ik een druk ge-
zin heb, maak ik graag tijd vrij om hiernaar toe 
te gaan. 

Wat ik mooi en fi jn vind is dat er
allemaal verschillende mensen de 
diensten bezoeken.

Ieder met een verschillende achtergrond 
en een andere kijk op geloven. In een mooie 
oude kerk horen we samen op een moderne 
en inspirerende manier over Gods liefde en 
hoe we deze kunnen toepassen in ons dage-
lijks leven. Daarbij kijken we niet alleen naar 
ons eigen leven, maar denken we ook na hoe 
we mensen kunnen laten bloeien in deze stad. 
Zoveel mooie intiatieven zijn hier al uit voort-
gekomen. Bij DmB is de sfeer goed en je voelt 
je altijd welkom. Regelmatig drinken we na de 
dienst nog een drankje. Elke keer met een an-
dere groep en altijd gezellig.Be
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Wij maken graag kennis met je!
We zijn kerk op zondagavond.

Ontdek ons op een unieke plek 
in het centrum van de stad.

Kom zoals je bent. 
Er is ruimte om al je vragen te stellen.

Ontdek en beleef de relevantie 
van geloven in jouw situatie.

We zijn betrokken bij projecten 
tot bloei van Amsterdam.

Ontmoet nieuwe mensen.

Iedere zondagavond van 19.00 - 20.00 uur
Engelse Kerk | Begijnhof 48 Amsterdam

dmbamsterdam.nl 


