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Amsterdam  A Divine City

This walking tour is offered to you by the united 
Protestant Churches of Amsterdam-a community of 19 
neighborhood churches and 11 pioneer projects (fresh 
expessions of church) and pastors providing specialist 
pastoral care to harbor workers, the imprisoned, ad-
dicts, and the homeless. The mission of the Amsterdam 
churches is to embody God’s love in the city. In addition 
to the regular Sunday services, you are welcome to enter 
the churches to listen to music, seek a quiet place, light 
a candle, or simply out of interest. Amsterdam has a rich 
history of religion and churches. This brochure and the 
walking tour aim to tell you about this history.

For more information, see the website: 
www.protestants.amsterdam/agenda

Protestants Amsterdam
De Oude Kerk (5), Keizersgrachtkerk (14), Westerkerk (18) 
en Noorderkerk (20) zijn de oude binnenstadskerken van 
de Protestantse Kerk Amsterdam. Samen met wijkkerken 
in Noord, Zuid, West en Oost-Amsterdam, pioniersplekken 
en diaconale projecten vormen zij een inspirerende en wer-
vende kerkgemeenschap die het geloof in woord en daad wil 
uitdragen. 
De bureaus van de Protestantse Kerk, waarvan de Diaconie  
deel uitmaakt, vindt u rond de Hoftuin (12) op Nieuwe Keizers- 
gracht 1A en Nieuwe Herengracht 18. In de Hoftuin, een rus-
tige groene plek in het stadscentrum kunt u prima terecht 
voor een kop koffie of lunch.

Protestant Amsterdam
The Oude Kerk (5), Keizersgrachtkerk (14), Westerkerk (18) 
and Noorderkerk (20) are the old inner city churches of the 
united Protestant Church of Amsterdam. Together with lo-
cal churches in the North, South, East and West of Amster-
dam, “Pioneer projects ” and diaconal projects they form an 
inspiring and attractive community of churches. Its calling: 
to make manifest God’s love in this city.
The church offices are at Nieuwe Keizersgracht 1A, next to 
the Protestantse Diaconie Amsterdam and the Wereldhuis 
(12): In the beautiful Hoftuin - a quiet green spot in the city 
center open to visitors - you are welcome to enjoy lunch or a 
cup of coffee.

Ooit verbaasde de adviseur van Koning Lodewijk XIV zich  
over alle groepen die in Amsterdam onderdak hadden ge-
vonden. Van wederdopers tot quakers, en van Moskovieten 
tot libertijnen, “om maar te zwijgen van joden, turken en per-
zen”. En ze leefden daar allemaal in vrijheid, schreef Geert 
Mak in zijn boek De levens van Jan Six.
Nog steeds zou iets dergelijks gezegd kunnen worden van ons 
huidige Amsterdam. Een stad waar vrijwel geen straat zonder 
kerkelijke geschiedenis is, waar ruim 200 verschillende 
geloofsgemeenschappen bestaan en waar diezelfde 
religieuze gemeenschappen zich enorm inzetten voor hen, die 
in de kantlijn van het leven zijn terechtgekomen.
Amsterdam, waar God wordt geloofd en God wordt gedaan. 
Kortom een goddelijke stad. Veel plezier met deze wandeling.

Stadsdominee Rob Visser

Amsterdam, 
Een Goddelijke Stad

www.protestants.amsterdam

Amsterdam, 
A Divine City

Deze wandeling wordt u aangeboden door de 
Protestantse Kerk van Amsterdam. Een gemeenschap 
van 19 wijkkerken en 11 pioniersplekken met predikanten 
speciaal voor straat-, verslavings-, gevangenis- en haven-
pastoraat. De missie van de Amsterdamse kerk is Gods 
liefde in de stad gestalte te geven. Naast de zondagse 
vieringen kunt u in een aantal kerken terecht voor muziek, 
stilte, gesprek, een kaarsje aan steken of zomaar vanuit 
interesse. Amsterdam kent op kerkelijk en religieus gebied 
een rijke historie. Deze folder én de wandeling willen u 
daar iets van vertellen.

Meer informatie hierover vindt u op: 
www.protestants.amsterdam/agenda

Download de gratis app Download our Free App
Search for: Amsterdam Church Route

The advisor to King Louis XIV was amazed by all the groups 
that had found a home in Amsterdam.
From Anabaptists to Quakers, and from Muscovites to Liber-
tines, “not even speaking of the Jews, Turks and Persians”.  
And they all lived here together peacefully, wrote Geert Mak 
in his book The Lives of Jan Six.
Such words may still be used to describe present-day Am-
sterdam.  A city where almost every street has church history, 
where more than 200 different religious communities co-exist, 
and where those same religious communities provide com-
passion to those on the margins of society.  
Amsterdam, where God is praised and God is practiced. In 
short, a City of Churches. Much pleasure with this historical 
route.                                  City   minister Rob Visser

Download de gratis app Download our Free App
Search for: Amsterdam Church Route
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90 minuten | 90 minutes 

13)    Amstelkerk  Amstel church 
Amstelveld 10, (Start at Magere Brug)

14)    Keizersgrachtkerk  Keizersgracht church 
Keizersgracht 566

15)   De Krijtberg  De Krijtberg 
Singel 448

16)    Oude Luthersekerk  Old Lutheran Church 
Singel 411

17)    Begijnhofkapel  Begijnhof chapel  
Begijnhof

18)  Westerkerk  Western church 
Prinsengracht 281

19)  Fatih moskee  Fatih mosque 
Rozengracht 150

20)  Noorderkerk  Northern church 
Noordermarkt 48, (Start after track 19)

21)  Posthoornkerk  Post horn church 
Haarlemmerstraat 124 -126

Route Map
90 minutes 90 minutes
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Koffie met 2 extra verhalen  Coffee break in Hoftuin

14

Karthuizerklooster 
Karthuizermonastery

Download de gratis app Download our Free App
Search for: Amsterdam Church Route

Amsterdam 
Church RouteBasisidee/basic idea: Guido Attema

90 minuten | 90 minutes 

1) Centraal station  Central Station  
 Stationsplein
2)  St Nicolaasbasiliek  St. Nicholas Basilica  

Prins Hendrikkade 73
3)  St. Olofskapel  St. Olof’s chapel 

Prins Hendrikkade 59-72
4)  Majoor Bosshardtbeeld Major Bosshardt statue  

Oudezijds Voorburgwal/Armbrug
5)  Oude Kerk  Old Church 

Oudekerksplein 23
6)  Waalse kerk Walloon church 

Walenpleintje 157
7) De Dam Dam Square 
8)  Heilige Stede  Holy Site 

Rokin 78
9)  Gebed Zonder End  Endless Prayer 

Gebed Zonder End
10)  Agnietenkapel  Agnieten Chapel 

Oudezijds Voorburgwal 229-231
11)  Portugese synagoge  Portuguese Synagogue 

Mr Visserplein 3
12)  Diaconie/Wereldhuis  Diaconate/Worldhouse 

Nieuwe Herengracht 20
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