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04-02 ds. K. Dijk (Duiven)
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Van de redactie
De volgende maandbrief verschijnt op zondag 4 februari. Kopij hiervoor kunt u aanleveren vóór
woensdag 31 januari via maandbrief@diaconessenkerk.nl
De maandbrief verschijnt ook digitaal. Wilt u de maandbrief voortaan digitaal (en op zaterdag!)
ontvangen, meldt u dan aan via maandbrief@diaconessenkerk.nl
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Wij gedenken
Bart Reinier van Neerbos, overleden op 4 december 2017 in de leeftijd van 84 jaar. Hij
woonde samen met zijn vrouw op de Thomas Ettylaan. De heer van Neerbos speelde tot een jaar
geleden op doordeweekse dagen regelmatig op de piano in de Diaconessenkerk. Bij menig
vergadering of bijeenkomst was zijn pianospel mooie achtergrondmuziek!
De crematie heeft plaatsgevonden in besloten kring.
Wij gedenken Bart Reinier van Neerbos en wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen kracht en
troost toe.
Janneke van Haperen, overleden op tweede kerstdag, 26 december 2017. Janneke is 72 jaar
geworden. Ze woonde met haar man Jos en zoon Wilbert aan de Roëllstraat. Sinds begin oktober
verbleef Janneke in het hospice in Rozendaal, omdat ze teveel verzorging nodig had en het thuis niet
meer lukte. In het hospice is ze, in bijzijn van haar man, overleden.
Op 2 januari was er een samenkomst in de Diaconessenkerk. We hebben daar herinneringen gedeeld
en geluisterd naar muziek.
Wij gedenken Janneke van Haperen en wensen haar naasten veel sterkte toe voor de tijd die komt.
Geboren
Op zondag 7 december is geboren Wouter Gerardus - zoon van Paul en Hanneke Monden Oosterveld. Hanneke en Paul komen uit de Opstandingskerk en Hanneke is sinds dit seizoen leiding bij
onze jeugdkerk. We wensen hen van harte geluk met de geboorte van Wouter!
Bij de komende vieringen
➢ 7 januari: we sluiten de ‘kerstkring’ af met de dienst op zondag 7 januari, 10.00 uur. Dan
horen we het verhaal over de drie wijzen uit het Oosten. In deze dienst zal de heer Jaap de
Kleijn bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester. Hij wordt voorzitter van het College
van Kerkrentmeesters, en volgt daar dus de heer Geert Beltman op. Wij mogen blij zijn met
mensen die zich met hun talenten, tijd en energie in willen zetten voor onze kerk. Dat ze het
mogen doen met de zegen van de Eeuwige!
Na de dienst is er dan gelegenheid om elkaar bij koffie/thee/ een drankje het goede te
wensen voor 2018.
‘s Middags is er een peuterviering die om 15.30 uur begint.
➢ 14 januari: gastvoorganger is vandaag ds. Siebe Hiemstra (Almelo).
➢ 21 januari: op deze zondag zijn we welkom bij de dienst in de Eusebiuskerk (10.15 uur)
Voorganger is één van de interimpredikanten, ds. Roel Knijff. In deze dienst, die verzorgd
wordt door de Opstandingskerk, zal ds. Annet Hogenbirk als bijstand in het pastoraat
verbonden worden aan de Wijkgemeente Arnhem-Noord.
In de Diaconessenkerk is ‘s ochtends een dienst waarin ds. Klaas Touwen afscheid neemt van
de Evangelisch Lutherse Gemeente.
➢ 28 januari: op deze zondag is ds. Annet Hogenbirk de voorganger. De cantorij onder leiding
van Jeannette van ’t Veld verleent medewerking aan de dienst.
➢ 4 februari: vandaag is de landelijk zondag van het Werelddiaconaat, en dat is ook altijd de
zondag waarop in onze kerk het nieuwe ZWO-project geïntroduceerd wordt. Dit keer gebeurt
dat in een dienst voor kleine en grote mensen – dus dat betekent dat de dienst zo ingevuld
wordt dat kleinen en groten het mee kunnen beleven. In de dienst staat het verhaal over
Mozes in het biezen mandje centraal.

Peuterviering 7 januari a.s.
Op zondag 7 januari zijn alle peuters en kleuters weer van harte welkom in de kerk – en natuurlijk de
ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes ook!
We horen dit keer het verhaal over de wijzen uit het Oosten die op zoek gingen naar het pasgeboren
Koningskind. En tot hun verrassing kwamen ze terecht in een stal in Bethlehem!
De peuterviering begint om 15.30 uur en duurt ongeveer drie kwartier.
Tot ziens!
Ilja Hup en Monique Maan
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Bijbelgespreksgroep 24 januari
Op woensdag 24 januari is er weer bijbelgespreksgroep, in de kerkenraadskamer. We lezen en
bespreken dan het gedeelte dat op zondag 4 februari centraal zal staan, in de ZWO-dienst voor kleine
en grote mensen: Exodus 2: 1-10. Iedereen is van harte welkom. We beginnen om 10.00 uur en
sluiten uiterlijk 11.30 uur af.
Kerk&Buurt-wandeling op 28 januari
Op zondag 28 januari staat de eerste wandeling in het nieuwe jaar gepland.
Van harte welkom om -voor het eerst of opnieuw- mee te wandelen!
Onderling contact en een frisse neus is de rode draad in deze Kerk&Buurt-activiteit. Ja, kerk en buurt:
een gelegenheid dus om je buren uit te nodigen mee te gaan!
We ontmoeten elkaar bij de buurtbank en om 14.00 uur start de wandeling.
Gedurende anderhalf uur willen we op Landgoed Mariëndaal lopen. In november liepen we daar in
een sneeuwbui en daarna warmden we in de theeschenkerij op bij warme chocomel en koffie. Het
was een heel bijzondere wandeling!
Wie weet gaat deze keer weer zoiets gebeuren. Nogmaals welkom en tot ziens!
Hartelijke groet van Hade, Louis en Janneke
Deel ons nieuws via App de Hoogte!
App de Hoogte is een digitale info-groep, speciaal voor de Diaconessenkerk. De groep bestaat nu 2
jaar en heeft intussen 33 leden. Handig om nieuws en foto’s te delen of reclame te maken voor een
nieuwe activiteit. Hierbij nog eens een uitnodiging voor alle betrokken gemeenteleden met een
smartphone die hiervoor interesse hebben. Geef je naam en mobiele telefoonnummer aan mij door en
het is geregeld. Het enige wat je verder nodig is WhatsApp.
Jan Kuiper, jmkuiper.nl@gmail.com, 06-28024468
Ernstig zieke Nederlandse gedetineerden in de Dominicaanse Republiek
Het is inmiddels twee jaar geleden, dat ik een oproep deed om financiële steun voor twee ernstig
zieke mensen achter de tralies in de DomRep. De actie heeft tot nu toe 3000 euro opgebracht. Vele
eenmalige giften zijn indertijd binnengekomen, een aantal heeft structureel een bijdrage geleverd, van
wie een tot op heden.
Voor het geld konden medicijnen, gezond voedsel en in het geval van de 45-jarige een telefoon
gekocht worden, zodat hij in zijn laatste dagen nog intensief contact kon hebben met zijn familie.
Deze man heeft het dus niet gered. Hij is in mei jl. overleden aan de gevolgen van zijn astma. Heel
mooi is, dat door het herstelde contact met zijn familie hij wel een keurige begrafenis heeft gekregen
(en dus niet verdwenen is in een anoniem graf!).
De 67-jarige man met liesbreuken en epilepsie is na een hoop gedoe uiteindelijk geopereerd en het
gaat nu naar omstandigheden redelijk met hem. Zijn toestand was zo ernstig, dat wonder boven
wonder de ambassade geld beschikbaar heeft gesteld voor die operatie. Sinds kort heeft de Stichting
Noodhulp Arnhem - die het gedoneerde geld beheert - de maandelijkse bijdrage voor hem verhoogd
naar 50 euro. Nu kan hij zelf fruit en medicijnen kopen en af en toe met zijn familie bellen. Er worden
pogingen gedaan om hem de laatste zeven jaar van zijn straf buiten de gevangenis te laten verblijven
(met conditional gaan). Ook daar hangt weer een prijskaartje aan. Ik ben de goede gevers dus erg
dankbaar voor hun bijdragen en mocht er nog iets in uw portemonnee overblijven, van harte
uitgenodigd om een (kleine) gift te doneren.
Hannie Riksen
PS Donaties kunnen overgemaakt worden op nummer NL88INGB0004312123 t.n.v. stichting
Noodhulp Arnhem o.v.v. gevangene Dom Rep (Deze stichting is een ANBI-erkende instelling)

Groene kerk
Meer weten over je voetafdruk?
Er zijn al heel wat Groene Kerken bezig geweest met het berekenen van
de ecologische voetafdruk – de meetmethode om je impact op het
kwetsbare ecologische evenwicht van de Schepping vast te stellen. Wie
meer te weten wil komen over hoe die meetmethode – waarvan
meerdere varianten in omloop zijn – ontstaan is en welke consequenties
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de uitkomsten kunnen hebben, kan sinds kort heel veel wijzer worden uit een boek. Ecologica;
waarom verkleining van de menselijke impact op de biosfeer moeilijk maar onvermijdelijk is werd
geschreven door Hans Meek, bioloog, secretaris van de Werkgroep Voetafdruk Nederland, en
jarenlang betrokken bij de activiteiten van de oecumenische werkgroep Kerk en Milieu. Het boek geeft
een zeer informatief overzicht van de positie en rol van de mens in de loop van de ecologische
geschiedenis en laat zien welke ernstige gevolgen ons huidige productie- en consumptiegedrag
hebben voor de generaties die na ons komen. Er zijn volgens Meek zeer ingrijpende maatregelen
nodig om het evenwicht te herstellen. Een boek dat erg geschikt is om met elkaar te lezen en te
bespreken – juist in kerkelijke kring!
Hans Meek, Ecologica; waarom verkleining van de menselijke impact op de biosfeer moeilijk maar
onvermijdelijk is; Delft (uitgeverij Eburon) 2017; ISBN 978-94-6301-118-1
Een uitgebreide introductie van Hans Meek zelf is te vinden op http://www.linkerwang.nl/CMS/wpcontent/uploads/2017/11/DLW-dec.-2017-nr.5-6-7.pdf
Kees Tinga

Agenda
7-1
9-1
10-1
14-1
17-1
21-1
23-1
24-1
28-1
4-2

dienst met ds. Monique Maan, bevestiging dhr. Jaap de Kleijn als ouderling-kerkrentmeester.
15.30 uur peuterviering
moderamenvergadering, 9.30 uur Opstandingskerk
gespreksgroep Liberaal Christendom, 10.00 uur kerkenraadskamer
dienst met ds. Siebe Hiemstra, Almelo
ontmoetingsmorgen KKC
dienst in Eusebiuskerk, 10.15 uur
moderamenvergadering
bijbelgespreksgroep, 10.00 uur kerkenraadskamer
dienst met ds. Annet Hogenbirk, met cantorij
wandeling Kerk en Buurt, 14.00 uur
dienst met ds. Monique Maan, voor kleine en grote mensen, start ZWO-project

Van de diaconie
Ontvangen giften
In december mochten wij nog een gift van 250 euro ontvangen.
Wij hebben deze met nog eerdere giften van dit jaar over
meerdere projecten verdeeld.
De gevers/geefsters nogmaals 'hartelijk dank’.
Namens de wijkdiakenen, Martin Korenhof
Schoenmaatjes
Ook dit jaar hebben we meegedaan aan de actie Schoenmaatjes
van Edukans.
Zoals u op de foto kunt zien is het een mooi resultaat. Er zijn
meer dozen ingeleverd dan vorig jaar
We bedanken Janneke Ruinemans voor haar inzet voor dit
project
Collecte afkondigingen

Hier wordt alleen de extra toelichting genoemd, omdat de eerste collecte altijd voor een diaconaal
doel is, de tweede voor het plaatselijk kerkenwerk en de derde voor het onderhoud van de
kerkgebouwen.

➢ 7 januari
Vandaag is de eerste collecte bestemd voor het diaconale werk in Arnhem. De diaconie heeft het
afgelopen jaar een aantal organisaties, die werkzaam zijn op diaconaal gebied, van een gift voorzien.
Het gaat om o.a. de Voedselbank, de Kledingbank, het Kruispunt, de Kerstherberg en de vakantie
kampen voor kinderen en ouderen in Malburgen. Ook het komende jaar wil de diaconie deze
organisaties graag weer ondersteunen. Uw bijdrage is van harte welkom.
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➢ 14 januari
De opbrengst van de eerste collecte op zondag 14 januari is een door de wijk gekozen doel. Dat doel
is dit keer de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid.
Deze stichting organiseert al meer dan 15 jaar kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, door en met
kinderen en jongeren tot en met 25 jaar in Nederlandse asielzoekerscentra.
Stel je voor dat je met of zonder je ouders je land moet verlaten vanwege oorlog of onderdrukking.
Als je na een lange reis in Nederland terechtkomt, ben je veilig, maar de onzekerheid is nog niet
voorbij. Nu ben je asielzoeker. Mag je blijven of niet? De asielprocedure is een tijd van wachten en
spanning. Sommige vriendjes mogen blijven, krijgen een status en verhuizen naar een gemeente.
Andere vriendjes worden uitgezet. Het leven in een asielzoekerscentrum is voor kinderen niet
makkelijk...
Tegelijkertijd zitten deze kinderen vol talenten, dromen en veerkracht. De Vrolijkheid spreekt deze
kinderen aan op die talenten en geeft hen de gelegenheid die verder te ontwikkelen.
In de workshops van de Vrolijkheid kunnen deze jonge mensen hun ervaringen verwerken, hun
verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen. Denk aan workshops verhalen vertellen, theater
maken, muziek of videoclips maken, schilderen of het organiseren van bijzondere ontmoetingen.
Voor een bedrag van 15 euro kan de stichting een kind in een asielzoekerscentrum al een
onvergetelijke workshop geven. Vaak worden de workshops gegeven in groepen van 14 of 15
kinderen of jongeren.
Wilt u zelf doneren? Ook dat kan, via IBAN NL06INGB0009441116 t.n.v. Nationale Stichting ter
Bevordering van Vrolijkheid. Voor meer informatie: zie www.vrolijkheid.nl
➢ 21 januari

De tweede collecte: Onze jeugdwerker de heer Jager, onze stadspredikant en veel mensen die actief

zijn in jeugd en jongerenwerk hebben uw financiële ondersteuning nodig bij hun werk. Als voorbeeld
noemen we: Kliederkerk, jongeren gespreksgroepen, catechese, het benaderen van jongeren in
Arnhem, contact onder studenten. Deze tweede collecte is bestemd voor het werk onder de jeugd in
Arnhem en daarom van harte aanbevolen.
➢ 28 januari
De tweede collecte is bestemd als een extra bijdrage voor alle activiteiten die onze eigen kerk worden
gedaan. Of het nu om jeugdwerk gaat, activiteiten in het kader van het inspiratie fonds, het werk in
de Schuytgraaf, of om een activiteit die in onze wijkgemeente wordt gehouden.
Voedselbank
De voedselbank mag ook wel weer even “in het zonnetje”.
Wilt u de komende tijd wasmiddelen inzamelen? Denk aan waspoeder(wasverzachter, bont, wit en
gekleurd) en wasverzachter en handzeep.
Alvast veel dank!
Koken in Kruispunt in 2018
Ook dit jaar willen we weer koken voor de dak- en thuislozen in Arnhem, bij Stichting het Kruispunt.
Als u / je af en toe mee wilt helpen met het koken, wees welkom! De data zijn dit keer 31 januari, 18
april en 12 september. Het is steeds op een woensdagmiddag, vanaf 16:00 uur.
Om je op te geven om mee te helpen: mail of bel het door naar ondergetekende, 06-28024468,
jmkuiper.nl@gmail.com.
Nieuws van de ZWO
Op 4 februari is de aftrap van het gezamenlijke ZWO-project dat door de gemeenteleden van
Diaconessenkerk, Bethlehemkerk, Opstandingskerk en Siongemeenschap is gekozen. Dit jaar is dat:

Aandacht en zorg voor kinderen in Moldavië.
Namens de ZWO van de Diaconessenkerk brengen wij een folder uit, waarin het onderwerp nader
wordt toegelicht, en waarin ook een overzicht te vinden is van de acties die we de komende tijd
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opzetten om geld in te zamelen. Die folder zult u op 4 februari op de stoelen in de kerk kunnen
vinden. Verder worden ook de spaardoosjes weer uitgedeeld en kunt u de kraam van de Wereldwinkel
én de tafel van de Groene Kerk bezoeken. Wij hebben er zin in!
Vriendelijke groet, namens de ZWO
Janneke Schaafsma, Janneke Ruinemans en Josée Westrik
Bazaar en boekenmarkt 2017
Wilt u alvast uw spullen kwijt voor de bazar in november 2018 dan kunt u dat doen op onder
genoemde tijden.
1. Boekenmarkt: iedere eerste maandagmorgen van de maand tussen 10 en 12 uur kunnen boeken
afgeven worden bij de kerk, ingang Van Nispenstraat of na telefonisch overleg met Jan Siert
Wiersema 0264420720
2. Bazaarspullen kunnen vanaf februari 2018 iedere eerste maandagmorgen van de maand (5
februari, 5 maart, 2 april, 4 mei enz.) gebracht worden bij de ingang van de kerk. Telefonisch overleg
mogelijk met Henk Sijbrandij 0644266859

Siongemeenschap
Terugblik op de diensten rondom Kerstmis
Op zondag 24 en maandag 25 december vierden we het feest van de geboorte van Jezus. Tijdens
beide diensten werden veel bekende, oude en traditionele, kerstliederen gezongen. Een feest voor
hen die van zingen houden. De dienst van de 25ste december was in die zin bijzonder dat we twee
voorgangers hadden: Jan te Lindert en Theo van Loenen. Jan ging bij zijn overwegingen in op het
Oude Testament (Zacharia) en Theo van Loenen belichtte het Nieuwe Testament (Lucas). Daarnaast
een dienst die muzikaal werd ondersteund door orgel en trompetten, waardoor de liederen uit volle
borst konden worden meegezongen.
Na afloop van beide diensten was er een gezellig samenzijn met op Eerste Kerstdag een heerlijke plak
kerstbrood.
Gebedskring
De maandelijkse gebedskring vindt plaats op de woensdagavond 10 januari bij Hennie en George
Bruno, Kustvaart 235 in Arnhem; dit is in de wijk Schuytgraaf. Aanvangstijdstip van de bijeenkomst is
19.30 uur. Het programma voor deze kringavond ziet er als volgt uit:
- Inleiding en gebed;
- Bespreking gebedspunten;
- Kringgebed;
- Afsluiting met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.
Voor informatie, gebeds- en dankpunten: de heer C.W. Schröder, coördinator maandelijkse
gebedskring De Rank & Siongemeenschap, Frombergstraat 15, 6814 EA Arnhem. Tel. 026-4431698 of
wimschroder@hetnet.nl
Ontmoetingsmorgen
De volgende ontmoetingsmorgen vindt plaats op woensdag 17 januari in het Kerkelijk Kultureel
Centrum (KKC) van Het Dorp in Arnhem. Aanvangstijdstip is 10.15 uur en de bijeenkomst duurt tot
aan het middaguur. De bijeenkomst wordt begeleid door ds. Monique Maan, Hans Meijer en Alie
Schregardus. Tijdens deze bijeenkomst vindt gesprek en discussie plaats over een nog nader te
bepalen onderwerp.
U bent van harte welkom! Nadere informatie kunt u krijgen bij Alie Schregardus.
Bijbelkring
De Bijbelkring vindt plaats op woensdag 31 januari in de Sionkerk (Callunastraat 6 in Arnhem).
Aanvangstijdstip is 14.30 uur en de bijeenkomst duurt tot ongeveer 16.00 uur. De leiding van deze
kring is in handen van Theo van Loenen. Nadere informatie bij Theo van Loenen: 026-3210143.
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Uit de stad
Belijdeniscatechese
Al enkele jaren bieden de verschillende wijkgemeenten in Arnhem samen belijdenis-catechese aan.
Vorig seizoen waren enkele gemeenteleden uit zuid bereid om als gesprekspartner mee te doen, toen
er maar één gegadigde bleek te zijn. Mocht jij / u interesse hebben of vragen hebben, dan horen we
het graag. In overleg wordt dan besloten wie de catechese gaat geven. Het accent ligt meer op het
onderling gesprek dan op leren, dat is over het algemeen heel leerzaam.
Met vriendelijke groet, Elsje Pot
God is niet te vangen

Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof

De gesprekskring rond De orthodoxe ketter van Peter Rollins smaakte naar meer. Daarom een
vervolg, nu met het boek God is niet te vangen van Jan Ofringa en Evert van Baren. Daarin bespreken
14 PKN-gemeenteleden uit Kesteren hun geloof met hun predikant en de voorzitter van de
kerkenraad. Zij vertellen openhartig wat ze op geloofsgebied hebben losgelaten en wat daarvoor in de
plaats kwam. Ds. Jan Ofringa (oud-voorzitter van Op Goed Gerucht) was hun welwillende en kritische
gesprekspartner. Het resultaat is een reeks verhalen die een goed beeld geven van wat er leeft aan
geloof én ongeloof in een moderne geloofsgemeenschap. NB: ook wie nog niet aan de kring deelnam,
is natuurlijk van harte welkom!

Docenten: Elsje Pot, stadspredikant, en Ad Boogaard, pastor/coördinator D3rde
data di 23-01 | 20-02 | 20-03 | 17-04 | 15-05 | 12-06
tijd 14:15-16:00, plaats Opstandingskerk, Rosendaalseweg 505

Themadienst ‘U kent ons’
Zondag 14 januari, De Kandelaar, Den Haagweg 1, Arnhem.
Wie kent ons echt? We zetten allemaal weleens een masker op, toch? Over deze en andere
levensvragen praten we met elkaar in de gesprekgroep ‘Geloof en leven’, samen met mensen met een
licht verstandelijke beperking.
Dat God ons werkelijk kent, daarover gaat het in de kerkdienst voor jong en oud, die we voor en met
mensen met een verstandelijke beperking organiseren. Het gelegenheidskoor van De Zeeg zal zingen.
Wees welkom en zeg het voort!
Mieke Hoek en Anja Vogelzang

Uit de wijk
Wijkdiner vrijdag 12 januari 17.30 uur in de Bakermat
Het wijkdiner, georganiseerd door Kerk en buurt, begint een traditie in de wijk te worden. Op 12
januari zal het voor de vijfde keer plaatsvinden. Er is plaats voor 35 personen en het is iedere keer vol
geboekt. De sfeer is heel geanimeerd en gezellig en het eten natuurlijk voortreffelijk. Het diner
bestaat uit drie gangen en wordt als lopend buffet opgediend zodat u op een ontspannen manier met
zo veel mogelijk buurtgenoten kunt kennismaken.
Iedereen die het leuk vindt buurtgenoten te ontmoeten is van harte welkom, dus aarzel niet. We
beginnen om 17.30 uur met een aperitief en sluiten rond 20.30 uur af met koffie.
En….de wijn wordt door wijnhandel Bloem ter beschikking gesteld!!!!
Kosten: 10 euro
Opgave graag zo vroeg mogelijk maar in ieder geval voor 10 januari bij:
Lidy Boessenkool: lboessenkool@upcmail.nl tel. 06 46765996 en na 5 januari bij
Cathy Baart de la Faille: cathy@baartdelafaille.nl tel. 06 25428594
Themaochtenden Januari en Februari
• Dinsdag 9 januari
Bart van der Leck en Helène Kröller-Müller , De Mecenas en de verversbaas
Het Kröller-Müller Museum is met topwerken van onder andere Piet Mondriaan, Theo van Doesburg,
Bart van der Leck en Gerrit Rietveld een van de schatkamers van De Stijl. De basis hiervoor werd
gelegd door Helene Kröller-Müller. Zij verwierf 400 tekeningen en 42 schilderijen van Van der Leck, ze
bewonderde zijn bijna abstracte beeldtaal en zijn gebruik van primaire kleuren. Mevrouw Angeline
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Bremer-Cox vertelt ons over de tentoonstelling “De Mecenas en de Verversbaas” die momenteel te
zien is in het Kröller-Müller Museum, deze tentoonstelling is te bezichtigen tot 2 april 2018.
• Dinsdag 13 februari
Het Paleis op de Dam, het klassiekste gebouw van Nederland
Jajo ten Berge, classica, oud-docent van het KGL, vertelt dat dit gebouw aanvankelijk het nieuwe
stadhuis van Amsterdam was, het belangrijkste historische en culturele monument van de 17 e eeuw;
het moest de rijkdom en het aan zien van de stad weerspiegelen. Het moest groots worden en op
beroemde voorbeelden terug grijpen uit de Klassieke Oudheid en het moest die evenaren. De
architectuur is bijvoorbeeld ontleend aan de voorschriften van de Romeinse architect Vitruvius.
De beste Noord- en Zuid-Nederlandse kunstenaars werkten aan de decoratie van het gebouw. De
schilderijen en beeldhouwwerken zijn voorstellingen van goden en verhalen uit de Klassieke Oudheid
en de Bijbel, ze hebben symbolische betekenis.
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