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MCC – Mennonite Central Committee
Door Mieke Krebber
eerste grote taak die MCC op zich
nam is hulp bieden aan Mennonieten
in Rusland na de revolutie en de
hongersnoden. Tussen 1915 en 1930
dienden al veel jonge Amerikanen in
Europa, Syrië en Turkije om de nood
te lenigen die ontstaan was door de
eerste Wereldoorlog en de Russische
revolutie. Velen waren in 1939, toen
de tweede Wereldoorlog uitbrak,
Dat bezoek is de aanleiding dat we nu
in Europa om hulp te bieden aan
wat vertellen over de geschiedenis van
MCC. Daarvoor maken we dankbaar gebruik de slachtoffers van de Spaanse
burgeroorlog.
van het boekje dat Irvin B. Horst* schreef
over 10 jaren MCC: A ministry of Goodwill.
Tweede Wereldoorlog en nasleep
A short account of Mennonite Relief.
in Europa
1939 -1949.
In de V.S. en Canada begon men in
1939 al met het inzamelen van kleren
Het werk van MCC begon met steun aan
en voedsel voor de slachtoffers van
de Mennonieten in Rusland, in Chortitza,
de oorlog, die net was uitgebroken.
de streek die nu in Oekraïne ligt.
Omdat de hulp van de Mennonites
een apolitiek karakter droeg werden
Beginjaren
de hulpgoederen in Polen en ook in
MCC is de Noord-Amerikaanse DoopsDuitsland toegelaten. Maar in 1941
gezinde hulporganisatie, die voornamelijk
maakte Duitsland de toegang van
hulp biedt in crisissituaties in het buitenMennonites onmogelijk. De hulp in
land. De organisatie is opgezet in 1920. De
In mei waren drie MCC-werkers op bezoek
in de Singelkerk; zij vertelden tijdens het
Mennomaal over hun werk in Zaporizja,
Oekraïne. In die plaats helpt MCC bij de
opvang van vluchtelingen uit de streken
waar gevochten wordt. De bekende
Mennonietenkolonie Chortitza lag aan
de overkant van de rivier de Dnjepr.

Frankrijk en Spanje kon voortgezet
worden tot in 1943. De inval van
de Duitsers in Noord-Afrika maakte
de hulp in Frankrijk onmogelijk.
In Engeland werd samengewerkt
met de Hutterites; in Londen werd
een huis geopend, dat na de oorlog
het hoofdkwartier voor de hulp aan
Holland en Frankrijk zou worden.
Tussen 1943 en 1945 werden veel
hulpgoederen, eten en kleding,
verzameld in Akron, Kitchener en
Newton. Na de oorlog konden deze
goederen snel verspreid worden
naar Holland, België, Frankrijk en
ook naar Polen en Duitsland.
In 1947 kwam een einde aan de
massale hulp aan Europese landen.
In enkele landen werden specifieke
opbouwprojecten opgezet. In de
verschillende landen waren de problemen ook verschillend. Zo moest in
Nederland veel opgebouwd worden
in Zeeland, omdat daar het land lange
tijd onder water had gestaan. Er werd
Lees verder op pagina 2
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ook samen met de Raad voor de
kinderbescherming onderdak gezocht
voor kinderen van nazi-collaborateurs,
die ondergebracht waren in kampen.
In Heerewegen richtte MCC een kinderhuis en een vredescentrum op. Het
kantoor van MCC in Nederland was
aanvankelijk gevestigd in Roverestein
bij Bilthoven, een tijdje op Heerewegen
en later aan de Koningslaan in
Amsterdam. Van ‘45 tot ’46 was Irvin
Horst de directeur.
In België en Luxemburg werd o.a. steun
verleend aan 130.000 krijgsgevangenen
in kampen.
In Duitsland was de toegang pas weer
mogelijk in 1946. Allereerst werd hulp
verleend aan de vluchtelingen in de
Amerikaanse zone. Later ook aan de
mensen in de Engelse en Franse zone.
In Duitsland waren vooral kinderen
en ouderen slachtoffer van de oorlog.
Er werden kinderhuizen opgezet.
MCC werkte samen met comités van
verschillende kerken, Christenpflicht
en vakbonden. In de latere jaren was
er ook hulp nodig voor de vele
terugkerende krijgsgevangenen.
In Oostenrijk kreeg men te maken met
Volksdeutsche refugiés uit Rusland en
Galicië.
In Italië werd samengewerkt met de
Waldenzen. Dit bracht wel wat wrijving
met zich mee, daar de MCC-werkers de
weerloosheid voorstonden en de
Waldenzen, door hun eeuwenlange
vervolging, veel strijdbaarder waren.

Latijns Amerika
Hier spitste de hulp van MCC zich toe
op de immigratie in Paraguay en
Brazilië en de hulp aan het door de
oorlog getroffen Puerto Rico. In Puerto
Rico werden o.a. de dienstweigeraars
ondersteund. In 1944 werd een
ziekenhuis opgezet en vanaf 1950 doet
MCC samen met de Mennonite Board
of Missions opbouwwerk, waarvoor het
in 1950 vrijdom van invoerbelasting
verwierf. In Paraguay werd vooral de
opbouw van de koloniën ondersteund
door wegenbouw, de oprichting van
de gezondheidszorg, de bouw van een
ziekenhuis en de import van Duitstalige
leerboeken. Men kreeg daar in 1939
wel te maken met spanningen ten
gevolgen van Nazipropaganda.
Toekomst
De conclusie van Horst is dat de
geschiedenis van deze tien jaren ons
de wereldse illusie van de vooruitgang
van de beschaving ontneemt. Vandaag
de dag hebben we meer naasten dan
vroeger. We komen tot het besef dat de
weg naar “Jericho” geen einde heeft.
Zullen we een barmhartige Samaritaan
blijven of een “priester” of een ‘Leviet”
worden?

Hulp aan Holland
In 1950 trok MCC zich voor een groot
deel terug uit Europa, daar de meeste
nood, voortvloeiend uit de Tweede
Wereldoorlog was gelenigd. In
Nederland keerde MCC in 1953 terug
om hulp te verlenen na de watersnoodramp. Irvin Horst en Sol Yoder
waren twee van de MCC-werkers die
de handen uit de mouwen staken.
In 1952 was Sol naar het vredescentrum
in Heerewegen gekomen, na de
watersnoodramp werd hij ingezet in
Oude-Tonge. 50 vluchtelingen uit
Zeeland werden gehuisvest op
Heerewegen. Na twee jaar keerde
Sol terug naar Heereweegen om een
jaar later geschiedenis te gaan studeren
aan de Gemeente Universiteit van
Amsterdam. Ook Irvin Horst studeerde
in de jaren 50 aan de Gemeente
Universiteit geschiedenis en wel bij
Prof. Jan Romein.
2015
Het is nu 70 jaar geleden dat de
Tweede Wereldoorlog ten einde was.
MCC bestaat nog steeds en heeft zijn
werkterrein tot over de hele wereld
uitgebreid. “MCC werkt in ieder
continent van de wereld, behalve
Antarctica en Australië. We hebben
kantoren in meer dan 50 landen en
bieden hulp, ontwikkeling en vredesopbouw in minstens 10 meer landen”,
aldus de website van MCC.
EEN PAAR VOORBEELDEN:

Tweede Wereldoorlog in het Verre
Oosten
China, de Filippijnen, Indonesië en
Japan hadden veel te lijden gehad van
de oorlog. China was bezet geweest
door Japan en de Gele Rivier was
overstroomd, wat tot hongersnood had
geleid. Vanaf de oceaan was China
gesloten; hulpgoederen konden het
land alleen bereiken door de lucht over
de Himalaya. Indonesië bleef lange tijd
gesloten door de opstand tegen
Nederland. Pas in juni 1949 kon MCC
hulpgoederen naar Java brengen. In
1948 kreeg MCC toestemming om in
Japan hulp te bieden.
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Nepal
MCC is onmiddellijk na de aardbeving
in Nepal begonnen met het sturen van
mensen en hulpgoederen.
Zimbabwe
Er heerst daar armoede en ondervoeding. MCC traint kleine boeren om
het vocht in de grond vast te houden
door mulchen – het land afdekken
met plantenresten of het zaaien van
bodembedekkers tussen het gewas.
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Column
Als ik op de
Kansvloer sta
Door Bart Admiraal

Tja, Joël, je mooie Gods Great Dance
Floor riep associaties op: Freek de Jonge’s
“Is er leven na de Dood?” en wel de
B(elieve)-kant over de dansvloer als
kansvloer. Ons huis op de Singel heeft
ook zo’n hele mooie grote kansvloer
waar veel te dansen valt op melodieuze
verhalen, walsende metaforen. It takes
two to tango, verticaal en horizontaal.

Nepal: Deze mensen hebben een tentzeil boven hun hoofd en slapen op
matjes op de grond tegen optrekkend vocht, dankzij MCC.

Zimbabwe: Stezen Mudenda, van het Kulima Mbobumi Training Center in
Zimbabwe ’s landelijk Binga district – partner van MCC – verspreidt mulch.

Iran
Al meer dan tien jaar heeft MCC
contacten in Iran. Sinds 2002 vindt er
uitwisseling van studenten plaats.
Studenten uit de VS en Canada studeren
in Qom en Iraanse studenten studeren
in Noord-Amerika. Dit jaar doet MCC
een oproep aan de gemeenteleden
in de VS om hun vertegenwoordigers
in de Senaat op te roepen zich niet te
verzetten tegen de deal tussen de vijf
permanente leden van de Veiligheidsraad (o.a. VS) en Duitsland met Iran
over het nucleaire programma.

Enkele cijfers
Het budget van MCC US was in 2014
ca. $ 30 miljoen en van MCC Canada
ca. $ 50 miljoen. Ter vergelijking:
het budget van Doopsgezind WereldWerk was in dat jaar ca. € 388.000
en van de Protestantse hulpwerkorganisatie Kerk in Actie € 32 miljoen.
*Irvin B. Horst, 1915-2011; van 1967
tot 1985 was Horst hoogleraar
Geschiedenis der Doopsgezinden
aan de Universiteit van Amsterdam
en aan het Doopsgezind Seminarium.

Gezamenlijk dansen, met elkaar, naast
elkaar. Kansvloer voor verticale en
horizontale Ontmoetingen en gesprekken
die door het hart worden verstaan.
Als dat hart dan maar openstaat en niet
wordt verstoord door ontmuggende
TODO-lijstjes, want dan komt er weinig
binnen. Een hele hart-open-ratie is het
soms, weg met die gedachten. Samen
lang Stil zijn en het Orgel doen wonderen
dan biedt de vloer kansen.
Donker hout, glimmende kandelaars,
het licht dat binnentreedt door de
ramen waarin je beelden gaat zien
die harmoniëren met de stilte en
orgelklanken. Thuis zijn.
Beelden die voor ieder anders zijn zoals
uit het verhaal van Y. van der Goot die
ons voorging. Samen schilderen op het
zelfde thema, geen schilderij hetzelfde.
Het penseel werd doorgetrokken naar
zoiets onschilderbaars als het Godsbeeld
dat voor elk van ons totaal anders kan en
gelukkig ook mag zijn. Iets wat niet is
maar wel wordt ervaren, of er wel is
maar niet wordt gezien. Kans gemist.
Ontmoeting tijdens bezoek uit Schagen
over pensioen en het veronderstelde
zwarte gat waarin ik wel zou zijn
gevallen. Mijn antwoord dat ik zelf een
groot licht ben en dus het gat niet zwart,
werd minzaam glimlachend onmiddellijk
gecorrigeerd met de wijsheid dat vroeger
gelovigen werden geadviseerd hun ziel
te polijsten opdat die Zijn Licht kon
verspreiden. Zo heb ik dat met mijn hart
verstaan, daar op onze kansvloer. En wat
zo fijn is, het is bij ons altijd vrij dansen.
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Solidariteit:
Vredestichten in
conflictgebieden
Door Marius van Hoogstraten
CPT (Christian Peacemaker Teams) zendt al jaren “vredestichters” naar conflictgebieden.
Daarbij staat de de samenwerking met de vredesactivisten ter plaatse centraal. Maar hoe
ziet een dergelijk partnerschap eruit? Over helden, macht en solidariteit.
“Als we niet bereid zijn met duizenden
te sterven tijdens dramatische en nieuwe
werken voor vrede en gerechtigheid, dan
moeten we toegeven dat we nooit echt
meenden wat we zeiden, en moeten
we het niet wagen om nog eenmaal
het woord ‘geweldloosheid’ in de mond
te nemen tegenover onze zusters en
broeders in landen waar ongerechtigheid
heerst.” Deze woorden, uitgesproken
door Ron Sider op het Doopsgezind
Wereld-congres in 1984 in Straatsburg,
vormden het startschot voor CPT.
De uitdaging was duidelijk: bestaat onze
solidariteit met onze broeders en zusters
in minder bevoorrechte gebieden slechts
uit woorden? Zijn wij bereid te sterven,
of laten we dat liever aan hen over?
Het was minder duidelijk hoe zulke
daden voor vrede en gerechtigheid
er uit zouden moeten zien. Siders visioen
van duizenden vredesstichters die met
parachutes neerdalen in oorlogsgebieden
was nogal onrealistisch. In de daarop
volgende jaren leerden we dat teams
van vier à acht vrijwilligers met een
basisopleiding in documentatie, mensenrechten en conflicttheorie al een groot
verschil kunnen maken.
Een pakkend motto werd gevonden:
“Getting in the Way”, in de weg staan.
De grap van dit motto is dat het twee
betekenissen heeft: de machten van
oorlog en onrecht voor de voeten lopen
en de Weg van Jezus gaan. Vrijwilligers
riskeren hun leven voor de vrede – een
spannend nieuw beeld voor vredeswerk.
Maar de Colombiaanse, Palestijnse of
Iraakse vredesactivisten blijven hiermee
buiten beeld.
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Het probleem met Getting in the Way
was dat we er niet zo veel oog voor
hadden hoe we ook de lokale vredesstichters nogal eens voor de voeten
liepen. De klassieke foto’s en verhalen
van CPT-acties zijn foto’s van gewelddadige situaties die door een externe
interventie getransformeerd werd. De
“held” in die verhalen is de CPTvrijwilliger uit Amerika of Europa, en
niet de plaatselijke bevolking. Maar een
slachtoffer dat gered wordt door een
held blijft een slachtoffer. Kan je tussen
een redder en een slachtoffer van
“solidariteit” spreken?
Het ging ons om solidariteit, maar
degenen met wie we solidair wilden zijn
hadden we daarbij een beetje vergeten.
In de samenwerking met vele vredesactivisten in verschillende conflictgebieden moesten we leren dat vredeswerk altijd met macht te maken heeft.
En dat wij daarvan meer hebben dan
onze partners ter plaatse.
We moesten dit verschil in macht leren
zien. In het groot: voor onze olieprijs
worden duizenden gedood; maar ook in
het klein, in de praktijk van de inzet van
vrijwilligers: met ons, buitenlanders, erbij
zijn gewapende groepen minder geneigd
om geweld te gebruiken. Dit machtsverschil tegen te werken betekent in
ons werk steeds lokale groepen ondersteunen en met hen samen optrekken.
Het opbouwen van vertrouwen is een
langdurig proces, waar we vaak nog te
ongeduldig voor zijn.
Een voorbeeld waarbij het wel gelukt is:
in 2011 was ik met CPT in Iraaks
Koerdistan. Na de Egyptische revolutie
braken in Suleimaniya rellen uit.

Soldaten schoten op de menigte en al
gauw berichtten de ziekenhuizen over
doden. Als reactie vormden zich
plaatselijke vredesgroepen die aanwezig
waren bij de volgende protesten. Deze
mensen kenden ons en waren op de
hoogte van onze manier van werken.
Ze nodigden ons uit mee te doen met
hun acties. Wij waren de enige buitenlanders in deze “vredesmuur” tussen
soldaten en demonstranten. Velen
zeiden dat ze zich veiliger voelden
doordat er buitenlanders aanwezig
waren. En inderdaad stopten de rellen.
Wij hielpen bij een initiatief dat levens
gered heeft; maar het initiatief kwam
van vanuit de lokale bevolking.
Bij werkelijke solidariteit met mensen
in conflictgebieden moet de creativiteit
en moed van lokale vredesactivisten
centraal staan, niet die van de buitenlandse vrijwilligers. De Geest is daar waar
mensen zich verbinden en gezamenlijk
de krachten van geweld en onrecht
weerstaan. Een dergelijke solidariteit
redt levens en maakt vrede mogelijk.
Aanvankelijk werd CPT gedragen door
verschillende Noord-Amerikaanse
Doopsgezinde denominaties, de Church
of the Brethren en de Quakers. CPT’s
wortels hebben zich vertakt tot een
oecumenisch netwerk. CPT heeft ook
in Nederland een afdeling:
http://www.cpt-nl.org/
Marius van Hoogstraten werkt in het
Vredescentrum in Berlijn en is actief
bij CPT.
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Uit de kerkenraad

Uit de kerkenraad
Zoals u al weet zijn er op dit moment diverse
vacatures binnen de gemeente. Hoe deze in te
vullen is uitgebreid besproken in de kerkenraadsvergadering van juni en ondertussen bent u
tijdens de ALV van 21 juni jl. hier ook over
geïnformeerd.
Voor wat betreft de vacature voor het beheer van
het Zon’shof is Chris Veltkamp bereid gevonden
om dit nogmaals op zich te nemen. Chris verzorgt
het beheer van het hof tot september 2016. Over
de invulling van de vacature bij de kosterij wordt
nog overlegd door een afvaardiging van de
stichting en de kerkenraad. Zij doen een voorstel
hoe deze vacature in te vullen. Zodra we u hier
meer over kunnen vertellen hoort u weer van ons.

Opvolging Tom Rijken
Tijdens de ALV is gesproken over de opvolging
van Tom Rijken in Noord. De kerkenraad heeft
voorgesteld om een pastoraalwerker aan te
nemen die ook voor zal gaan in de dienst.
Voorwaarde is wel dat deze persoon lid moet zijn
van de gemeente. De ALV was positief over dit
voorstel en heeft hiermee ingestemd. We zijn blij
om u te kunnen meedelen dat Essemie van
Dunné Tom Rijken zal opvolgen in Amsterdam
Noord; zij zal deze functie combineren met haar
functie als jeugd/opbouwwerker.

Zondagse Singelkerkbloemen
De bloemen, die tijdens de dienst in de Singelkerk
staan, worden na de dienst gebracht bij leden die
een moeilijke tijd door moeten maken, ziek zijn
of iets te vieren hebben. Wilt u de namen door
geven aan: Martina Simons t (020) 662 19 34,
of Ineke Bremer t (020) 615 26 22.

In het ziekenhuis opgenomen

NEPAL, weet u het nog?
Door Bart Admiraal
Rampen komen en rampen gaan, soms lijken we zo immuun
en zijn we de ellende elders weer snel vergeten, doen een duit
in het zakje en klaar is Kees… We brengen even de tekst op de
Orde van Dienst d.d. 3 mei 2015 in herinnering naar aanleiding
van een in allerijl veranderd collectedoel:
“Wij collecteren vandaag voor Nepal, voor The Last Resort.
Sam, de zus van Anna Voolstra (docent geschiedenis van
het Doperdom aan de VU en het Doopsgezind Seminarium)
woont en werkt sinds 12 jaar in Nepal. Zij heeft daar een resort
opgezet en omdat het de laatste logeermogelijkheid voor de
grens met Tibet is, heet het The Last Resort (TLR). De afgelopen
jaren heeft TLR veel projecten opgezet in de gemeenschappen
in de bergen rondom het resort, zoals schooltjes en een project
voor vrouwen, die nu biologische groenten verbouwen en zo
een extra inkomen hebben.
Anna schreef ons onder andere: ‘Dit gebied is getroffen door
twee aardbevingen. Zowel het resort als de dorpen eromheen
zijn verwoest. De mensen hebben niets meer en kampen
inmiddels met diarree vanwege de belabberde hygiënische
omstandigheden. Het gebied is momenteel alleen per helikopter
begaanbaar. Toen mijn zus aankwam, was er nog geen enkele
hulpverlening gearriveerd in dit afgelegen gebied. Inmiddels
heeft ze drie Canadese artsen kunnen laten invliegen en komen
er ook nog drie Nepalese artsen aan. TLR is nu noodhospitaal,
opvangcentrum en distributiepunt van o.a. medicijnen en
drinkwater. De 40 man personeel van het resort, die allemaal
ongedeerd zijn, verlenen hulp. Sam kent het gebied op haar
duimpje, is vertrouwd met de getroffen dorpen en mensen,
en ze heeft ervaring in het voor elkaar krijgen en laten slagen
van projecten in dit corrupte land. Doordat ze daar al zo lang
woont, weet ze ook welke liefdadigheidsorganisaties in Nepal
betrouwbaar zijn, en welke niet. En ze spreekt de taal en
begrijpt de cultuur.’
De collecte zullen wij rechtstreeks naar The Last Resort
overmaken en u kunt updates over de situatie vinden op
de website: lastresortquakefund.org.”
De collecte op het Meerpad en het Singel heeft € 730 opgebracht.
Misschien is het een idee om eens te vragen hoe het nu is met
dat project en of we wat meer kunnen doen?

Onze gemeente wil graag meeleven. Wilt u van
uzelf, familie, vrienden en VDGA-leden ons een
opname laten weten? Eén van onderstaande
contactleden zal de opgave dan doorgeven aan
de desbetreffende bezoekster. Martina Simons
(tevens organisatie) t (020) 662 19 34 en Ineke
Bremer t (020) 615 26 22.
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“Moet je weten…” zei de lokale contactpersoon in Lviv (Lemberg), Ukraine, vorig
jaar juli nogal geheimzinnig “er zijn in deze
stad namelijk archieven van Mennoniete
herkomst, die nog nooit zijn onderzocht –
dat zou eigenlijk eens moeten gebeuren
voor ze naar het buiten-land verdwijnen!”
De aangesprokene, Mieke Krebber, was daar
op bezoek in het kader van de Migratietour
van Eumennet1. “Maar ja, het archief is in
de zomer wel dicht…”
Nazari Petriv en Mieke Krebber bij een kaart van Lviv en de Duitse kolonies.

Twee Amsterdammers op o
Door Thijs van Hoogstraten
Haar nieuwsgierigheid was gewekt. Zou er in
Lemberg echt een “geheime kamer” zijn,
onbeschreven en lang niet betreden, waar we de
hele geschiedenis van de lokale doopsgezinden
konden doorvorsen? Een interessante geschiedenis
is het, die van de Duitse doopsgezinden in Galicië.

en zusters daar niet meer beleefd. Wel wonen er
nog vele nazaten in de Nieuwe Wereld. Gelukkig
is de geschiedenis van deze kleine groep uit de
Mennoniete familie niet onbeschreven gebleven.
In 1934 en 1984 verschenen zeer leesbare
gedenkboeken2.

In 1784 riep Keizer Joseph II van Oostenrijk
kolonisten op om het net door hem verworven
Galicië te gaan ontginnen en bebouwen. Ook 28
doopsgezinde, Duitse families uit de Pfaltz vonden
zo hun weg naar de streken rond Lemberg, en
begonnen daar enkele kolonies. Vrijgesteld werden
ze van militaire dienst, als ze het braakliggend land
maar wilden ontginnen en vruchtbaar maken. Met
redelijk succes ontstond zo een aantal Mennoniete
kolonies, vrij in het geloven. In de late negentiende
eeuw emigreerde de helft naar de VS en Canada.
Maar de – nog altijd Duits sprekende – gemeenschappen bleven bestaan, ook toen Lemberg rond
1919 deel werd van Polen. In 1939 viel de
stad toe aan de Sovjetunie en “remigreerden”
de Mennonieten, niet van harte, naar Duitsland.

Met de hulp van een Nederlandse aanbeveling en
een lokale hoogleraar, wagen we met zijn tweeën
een bezoek aan Lviv, in de eerste week van juni.
Zullen we een “geheime kamer” vinden? Met daarin
bijvoorbeeld brieven, theologische discussies,
verhalen over de emigratie, het kerkblad, dat heeft
bestaan van 1900 tot 1940, foto’s, en misschien zelfs
verslagen van de jeugdvereniging (ook die bestond)
en kerkenraad? Ja, zo stellen wij ons dat, licht naïef,
voor. Hoewel, de berichten uit Lviv zijn, uiteindelijk,
toch vrij vaag …

De Duitse bezetting van Lemberg, de genadeloze
verdrijving en vernietiging van de Joden, de
toedeling aan de Sovjetunie en de huidige zelfstandigheid van Oekraïne hebben deze broeders
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Er zijn in Lviv twee staatsarchieven. Het eerste dekt
de Oostenrijkse tijd, het tweede de tijd van de
Poolse republiek. Beide archieven zijn gevestigd in
oude kloosters vol trappen en gangen, vrij duister,
want door een tekort in de kas wordt er zo weinig
mogelijk elektra gebruikt. In de winter is er geen
verwarming; de onderzoekers houden in de winterkou hun jas en handschoenen aan, zo wordt ons
verteld.
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Mieke Krebber in een van de archieven.

p onderzoek
De inschrijving is een hele procedure. Maar we
worden bijgestaan door onze lokale gids Nazari Petriv,
student kerkgeschiedenis. De hele week is hij een
onmisbare steun. En de medewerksters ontdooien van
dag tot dag. De directeur van een van de archieven
spreekt vloeiend Frans, dat helpt ook.
En het blijkt al snel: er is helemaal geen “geheime
kamer”. De archieven die we mogen raadplegen
zijn keurig gecatalogiseerd en geïnventariseerd.
Niet online, zoals bij ons, maar wel in inventarissen,
deels handgeschreven, deels getypt, opgemaakt
in de jaren vijftig tot zeventig, het hart van de
Sovjettijd. De documenten zelf zijn veel in het Duits
of het Pools.
En wat vinden we dan? Heel weinig, het moet
gezegd. We kijken in archieven van politie en justitie,
trouwaktes, vergunningen, kadaster, onderwijs,
allerhande verzoekschriften, etc. maar van de
Mennoniete zaak vinden we nauwelijks iets. Toch zijn
er wel een paar interessante vondsten. We vinden
statuten van de Mennonitische gemeente KiernicaLemberg, daterend van 1907; onduidelijk is of ze ooit
zijn goedgekeurd. Ook vinden we het blad van de
“christliche Deutschen“ en een paar andere stukken.
(Maar de eigenlijke kerkarchieven zijn mogelijk in
Warschau of in Duitsland, leren we later…).

Uiteindelijk komen we thuis met foto’s van ruim
100 documenten, alles om nog verder uit te zoeken.
Wie weet dat we op het Wereldcongres nog nazaten
zullen ontmoeten.
Kortom: een bijzonder ervaring was het, vol
indrukken. Want we waren ook in een land met een
reusachtig conflict en een gat in de begroting. Het
was heerlijk weer, de terrassen zaten vol, maar ook
stonden er een geëxplodeerd busje en een tank te
kijk, als memento. Op de tv zag je debatten in het
parlement, onder andere met Julia Timoshenko, nu
volksvertegenwoordiger.
Lviv is een prachtige stad, Europa lijkt dichterbij dan
het verre Rusland. Ga er eens heen! De archieven
hebben wij al voor u mogen bezoeken, maar er is
heel veel ander moois te zien, dat u niet onberoerd
zal laten.

1 – Zie website www.eumen.net/nl
2 – Peter Bachmann, 1784-1934 Mennoniten in Kleinpolen.
Gedenkbuch zur Erinnerung an die Einwanderung der
Mennoniten nach Kleinpolen (Galizien) vor 150 Jahren,
Lemberg 1934 En: Arnold Bachmann, Galiziens Mennoniten
im Wandel der Zeiten, Weierhof Marnheim, 1984
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Gemeente in beweging
Gemeentedag – 13 september

Kerkvervangers!
In de zomer doen veel mensen het
kerkelijk gezien wat kalmer aan.
Natuurlijk zijn nogal wat mensen met
vakantie, maar ook voor de thuisblijvers is er wat minder te doen.
Niet erg, denk ik. Er zijn wel diensten,
en er worden plannen gemaakt voor
het nieuwe jaar. Maar… ik vroeg me af,
hoe doen we dat met minder kerk?
Hebben we Kerkvervangers?
Laten we ons op een andere manier
inspireren? Zoeken we ergens anders
het samenzijn op? Een ritueel? De rust
en stilte? Een kopje koffie?
Wij zijn heel erg benieuwd naar uw
Kerkvervanger van deze zomer. Wilt u
ons mailen of schrijven na de zomer,
maar vóór 15 september? Dan kunnen
we daarover in het oktobernummer
lezen.
m.krebber@chello.nl; redactie idA,
Singelkerk

Kinderen op het
Meerpad:
In de zomermaanden: eerste en
derde zondag van de maand voor de
kinderen Zomerzondag, tijdens de
dienst. Wel graag vooraf mailen als
je komt.

Vooraankondiging

Jaarlijkse Agapèmaaltijd in Osdorp
De Raad van Kerken Osdorp/Sloten
nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse
Agapè-maaltijd op vrijdag 11 september.
Opgeven bij Adriaan Jesse – na half
augustus. In het september-nummer
van idA verschijnt een uitgebreidere
uitnodiging.

8 – I N DIT AMSTERDAM J U LI AUGUSTUS

Graag willen wij jullie uitnodiging voor de Gemeentedag. Zondag 13 september
is er geen reguliere dienst in de Singelkerk, maar een korte dienst (met zang)
om 14:30 op Elfregi. De rest van de middag zal in het teken staan van het
samenzijn, samen spelen en samen delen. Iedereen die zich verbonden
voelt met de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam is welkom.
De Gemeentedag begint om 14.00 en zal eindigen rond een uur of 18.00.
Het zou leuk zijn als iedereen die komt iets te eten meeneemt om te delen.
Wij zorgen voor de warme en de koude dranken. Neem vooral ook speelgoed
mee waar je kinderen graag mee spelen. Er is ruimte genoeg voor een
potje voetbal, stoepkrijten, touwtje springen, tekenen, boek lezen enz.
Wij hopen jullie allemaal te zien op 13 september.

Startzondag in Noord
6 september

Nieuwe Bijbelkring

In de weken voor 6 september 2015
verandert het tuinhuisje bij de
Doopsgezinde Meerpadkerk weer in
een zomerherberg. Er komt een bed,
een tafel met stoelen, gordijnen.
De gasten komen alleen, blijven 24 uur
en koken voor de volgende gast.
Ze eten samen en de eerste gast
vertrekt. In het boetje (een gebouwtje
bij de kerk) is een wc en een
keukentje. In de tuin is een vuurkorf,
hout, een schildersezel, een kacheltje,
een lamp, een logboek, rust en
eenzaamheid. Ben je geïnteresseerd,
mail me en je krijgt meer informatie,
ook hoe je je precies op kan geven.

In september starten we met een nieuwe
bijbelkring die dit jaar onder leiding van
ds. Ewoud Roos zal staan. Ik heb met bijna
alle mensen gesproken die zich hiervoor
hadden opgegeven en de meest geschikte
tijd bleek woensdagmiddag te zijn.
Daarna heb ik met Ewoud afgesproken
dat we in principe de voorlaatste
woensdagmiddag van de maand hiervoor
bestemmen en de eerste keer dat we
bij elkaar komen zal zijn op woensdag
23 september van 14.30 tot 16.00 uur in
de Singelkerk. Op die dag zal de vaste
woensdag definitief worden vastgelegd.
Het onderwerp is op dit moment nog niet
bekend. Ik heb natuurlijk al een aantal
opgaven voor deze kring maar er kunnen
zeker nog veel mensen bij komen. Jullie
weten vast nog niet alles over de bijbel!
Ik zou heel blij zijn van jullie te horen.

Hartelijke groet, Essemie van Dunné,
e.vandunne@vdga.nl

Opgave bij Martina Simons, 020-6621934
of martina.simons@tiscali.nl.

Zomerherberg
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Collectebestemmingen juli en augustus 2015
De collecte in de blauwe/zwarte zak is altijd voor de eigen gemeente. De collecte in de rode zak is voor:

• 12 juli – Jeannette Noël Huis, Amsterdam
Het Jeannette Noël Huis is een leefgemeenschap in
Amsterdam Zuidoost. Hun levensstijl is gebaseerd op
eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een
betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit
de Catholic Workerbeweging in de Verenigde Staten.
De Catholic Worker is een beweging van radicale
christenen en is pacifistisch en anarchistisch ingesteld:
De loyaliteit aan het Koninkrijk van God is groter, dan
de loyaliteit aan het Koninkrijk der Nederlanden. Het is
hun streven om het evangelie handen en voeten te
geven door vreedzame getuigenissen op plekken waar
het wringt en door concrete hulp aan de armsten.
Rekeningnummer: NL91INGB0002725828
Jeannette Noël Huis, Amsterdam
• 19 juli – Sedidea Tanzania
Tanzania is een ongelooflijk groot land. Tien jaar
geleden is daar een project opgezet voor hulp aan
arme en lichamelijk gehandicapte plattelandskinderen.
Het project, dat eerst Deens van opzet was, is later in
Tanzaniaanse handen overgegaan. Het project heet
voluit Serengeti Disabled Development Association en
wordt afgekort tot Sedidea. Het project is gevestigd in
de provincieplaats Mugumu, in het Serengeti-gebied.
In Mugumu is een regionaal ziekenhuis, het Nyere
Designated District Hospital. In het bestuur van het
ziekenhuis, vroeger een Amerikaans zendingshospitaal,
is de Tanzaniaanse Doopsgezinde Broederschap sterk
vertegenwoordigd. Enige jaren geleden is in Nederland
een steunfonds opgericht om zowel het Sedidea-project
alsook het ziekenhuis aan geld te helpen.
Rekeningnummer: NL32TRIO0254319106
Sedidea Steungroep

• 26 juli – Broederschapscollecte t.b.v. het Pastoraal
Diaconaal Fonds bestemd voor de specifieke taken
van de Broederschapshuizen
Er zijn 7 doopsgezinde broederschapshuizen, een
plek voor bezinning, rust en ontspanning. Deze huizen
zijn in de jaren 20 van de vorige eeuw gesticht om
het persoonlijk-en gemeenteleven vorm te geven,
oorspronkelijk voor doopsgezinden nu ook voor
andersgelovigen. Ze stoelen nog op het idee van
Menno Simons dat het gemeenteleven bij de Doopsgezinden belangrijk is. Er is een vrijstellingsfonds
voor mensen die het niet kunnen betalen, maar er
toch graag gebruik van willen maken.
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 t.n.v.
Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam, inzake
Pastoraal Diaconaal Fonds
• 2 aug – Paraguay t.b.v. Hospital Mennonita KM 81
Dit Doopsgezinde ziekenhuis maakt deel uit van een
comité van kerken (een vereniging van 31 Duitstalige
Doopsgezinde kerken in Paraguay). Het ziekenhuis
richt zich op de behandeling en verzorging van lepra
en tuberculose patiënten en patiënten met HIV / AIDS.
De verleende zorg is gedeeltelijk gratis. Andere
patiënten worden aangemoedigd om, indien mogelijk,
te betalen voor de zorg. Echter, in veel gevallen
hebben patiënten behoefte aan donaties voor
behandeling en zorg.
De doelstelling van het ziekenhuis is:
1 – Dankbaarheid tonen aan God en het volk
van Paraguay.
2 – Een plaats zijn waar de naastenliefde
zichtbaar wordt.
3 – Een geweldige kans om het evangelie van
Jezus Christus te verspreiden.
De totale begroting van het ziekenhuis bestaat uit
bijdragen van kerken, ondersteuning voor speciale
projecten van internationale organisaties en vele
donaties.
Voor meer informatie www.km81.org

Lees verder op pagina 10
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Het team

Natascha van der
Does-Brantjes
jeugdwerk Singelkerk
t 06 44 71 49 30
n.vanderdoes@vdga.nl

Essemie van Dunné
pastoraal werker in
Noord; tevens jeugd- en
opbouwwerk Noord
t 06 48 35 07 25
e.vandunne@vdga.nl

Joke van der Heide
jongerenwerk
t (020) 661 16 52
j.vanderheide@vdga.nl

Henk Leegte
predikant
t 06 45 62 62 70
h.leegte@vdga.nl

• 9 aug – Broederschapscollecte t.b.v. het Pastoraal
Diaconaal Fonds bestemd voor de specifieke taken
van de Broederschapshuizen
Er zijn 7 doopsgezinde broederschapshuizen, een plek
voor bezinning, rust en ontspanning. Deze huizen zijn
in de jaren 20 van de vorige eeuw gesticht om het
persoonlijk-en gemeenteleven vorm te geven, oorspronkelijk voor doopsgezinden nu ook voor andersgelovigen.
Ze stoelen nog op het idee van Menno Simons dat het
gemeenteleven bij de Doopsgezinden belangrijk is. Er is
een vrijstellingsfonds voor mensen die het niet kunnen
betalen, maar er toch graag gebruik van willen maken.
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 t.n.v.
Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam, inzake Pastoraal
Diaconaal Fonds
• 16 aug – Stichting Kruispost
De Stichting geeft primaire medische hulp aan
onverzekerde die tussen wal en schip vallen en mensen
in geestelijke nood. De Kruispost probeert haar doel te
bereiken door de exploitatie van een medisch centrum
in de binnenstad waar gratis medische en psychosociale
hulp wordt gegeven. De aard van de hulpverlening is
vergelijkbaar met die van een huisartsenpraktijk.
Rekeningnummer: NL22ABNA0437295370
St. Vrienden Kruispost, Amsterdam
• 23 aug – Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
De basis van het fonds is de publiek-private samenwerking. Geld gevende fondsen en particuliere donateurs,
dienst-/hulpverlenende organisaties, maatschappelijke
organisaties en de lokale overheid werken samen met
als doel: hulp verlenen aan cliënten in een financiële
noodsituatie, waarbij een voorliggende voorziening
niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar is.
Rekeningnummer: NL49INGB0000294697
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
• 30 aug – 5e zondag: Rampen wereldwijd

Ewoud Roos
predikant
(020) 624 65 73 (secretariaat)
e.roos@vgda.nl

• 6 sept MCC – Mennonite Central Committee
MCC is een wereldwijde, non-profit organisatie die
ernaar streeft om vanuit Gods liefde en mededogen
te delen door noodhulp, ontwikkeling en vrede.
Bij rampen werken ze samen met lokale groepen
en kerken. Ze pleiten voor een beleid dat zal leiden
tot een meer vreedzame wereld.
Als u niet in de dienst aanwezig kon zijn en toch iets wilt
bijdragen aan het project kunt u dat via het aangegeven

Tom Rijken
predikant Noord
t 06 22 51 75 65
t.rijken@vdga.nl

bankrekeningnummer doen.
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Agenda

Kopij voor het volgende
nummer vóór 10 augustus 2015
sturen aan Mieke Krebber
Mail: m.krebber@chello.nl
Adres: Europaplein 89, 1078 GZ
Amsterdam (telefoon 020-6731926).

Juli / augustus 2015
Kerkdiensten (zie achterkant)
In de zomermaanden zijn er geen kringbijeenkomsten.
Op de tweede zondag van de maand is er de maandelijkse
wake bij het Justitieel Complex bij Schiphol.
Eind augustus start het koor weer met zijn repetities.
Ook is er in augustus geen Mennomaal.

• Zo 9 aug

Wake bij Justitieel Complex

De redactie behoudt zich
het recht voor artikelen in te
korten of niet op te nemen.

Schiphol

14.00 uur

• Za 22 aug Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 23 aug Intrededienst ds. Tom Rijken

De Kapel, Hilversum

15.00 uur

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum
Adres: De Kapel, 's Gravelandseweg 144, Hilversum

Secretariaat en administratie
Singel 452
1017 AW Amsterdam
t kerk (020) 623 45 88
t secretariaat (020) 624 65 73
t boekhouding (020) 627 70 72
fax (020) 624 44 40
gironummer
NL11INGB0000141442 (VDGA)
website www.vdga.nl

H3H-Kerkenpad 27 augustus 2015
bezoek aan ’s-Hertogenbosch
We vertrekken voor ons jaarlijkse reisje met leden van de H3H (samenwerkingsverband van de Singelkerk, de R.K. Krijtbergkerk en de Oude Lutherse Kerk),
ditmaal georganiseerd door de Krijtberg, klokslag 9.00 uur vanaf het Carltonhotel, hoek Bloemenmarkt-Vijzelstraat, en rijden non-stop naar Den Bosch,
waar in restaurant ‘Le Figaro’ wordt begonnen met koffie en een Bossche Bol.
In de ochtend bezoeken we het het Kapucijnerklooster met kerk en museum.
Daarna korte wandeling door de binnenstad en lunch in restaurant ‘Silva Dulcis’.
Daarna bezoek aan de St Janskathedraal. Aansluitend bezoek aan het
Zwanenbroederhuis, waar we kennis maken met de “Illustere Lieve Vrouwe
Broederschap” (opgericht in het jaar 1318) en hun eeuwenoude geschiedenis,
tradities en schatten. We drinken thee in het Zwanenbroederhuis. Aansluitend
vertrekken we naar het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis, waar we de dag zullen
besluiten met een eenvoudige gebedsdienst in de moderne kapel. De bus brengt
ons daarna terug naar Amsterdam, waar we om 18.00 uur hopen aan te komen.
Aanmelden kan tot 15 augustus per email aan: koster@krijtberg.nl, met
vermelding van adres en telefoonnummer. De kosten (alles inbegrepen behalve
de drank bij de lunch) bedragen € 55,–. Graag overmaken na bevestiging
aanmelding op rekening: NL30INGB0001564575 t.n.v. Heilige Driehoek. U kunt
zich ook aanmelden met het Aanmeldformulier dat onder andere te vinden is
bij de Kosterij van de Singelkerk. In de bus kan niet contant betaald worden.
Mochten de kosten een bezwaar zijn, neemt u dan (als u lid bent van de VDGA)
alstublieft contact op met ds Henk Leegte.
We verheugen ons op een bijzondere kennismaking met (zoals de koster
van de Krijtbergkerk het verwoordde) “De Parel van katholiek Brabant”
En we hopen ook dit jaar weer op veel deelnemers uit onze Doopsgezinde
kring. Wees er snel bij, het aantal aanmeldingen, ook van Lutherse en
katholieke zijde, zal vast ook dit jaar weer snel groot zijn!

COLOFON
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Maandblad voor geloof
en gemeenteleven van de
Doopsgezinde Gemeente
Amsterdam.
Redactie
Sjoukje Halbertsma
Helene Nauta-van Gelder
Tobias ter Reehorst
Andrea Wieffering
Essemie van Dunné
Mieke Krebber (eindredacteur)
Interviews: Dirk Visser
Vertegenwoordiger van de
kerkenraad: Bart Admiraal
Ontwerp en realisatie
Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl
T (033) 462 46 93
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Amsterdam Centrum
Amsterdam Noord
Amsterdam Buitenveldert

Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88
Meerpad – Meerpad 9 – t 06 53 77 06 01
Menno Simonshuis – Noord-Hollandstraat 17a – t (020) 517 10 10

KERKDIENSTEN
Singelkerk

Meerpad

Menno Simonshuis

Centrum 10.30 uur

Noord 10.15 uur

Buitenveldert 10.00 uur

12 juli

Ds A-M. Visser

–

Ds E.C. Roos

19 juli

Ds L.C.M. Blomjous-Maillette
de Buy Wenniger

Hans Fronczek
Voor de kinderen: Zomerzondag

_

26 juli

Ds M.G.A. van der Burgt

–

Ds G.A. Reinhold-Scheuermann

2 augustus

Ds G.A. Reinhold-Scheuermann

Jasper Pondman
Voor de kinderen: Zomerzondag

–

9 augustus

Ds J.E. Klanderman

–

Ds L.C.M. Blomjous-Maillette
de Buy Wenniger

16 augustus

Ds R.M.M. HoogewoudVerschoor

Ds Y. van der Goot (Zeist)
Voor de kinderen: Zomerzondag

–

23 augustus

Ds H.Leegte

–

Ds G.A. Reinhold-Scheuermann

30 augustus

Ds J. Brüsewitz

Experimentele dienst

–

6 september

Ds H.Leegte

E. van Dunné
Startzondag

–

Een zomer lang broederschapshuizen
Door Essemie van Dunné

Wie niet naar de Mennonite World
Conference in Pennsylvania gaat deze
zomer, en nog zoekt naar een andere
vakantie of gewoon een vrolijke zomeractiviteit, zou kunnen denken aan één
van de broederschapshuizen.Er is een
heleboel te doen, en voor u heeft de
redactie een rondje langs de velden
gemaakt en een aantal leuke dingen
bij elkaar gezet. Het is een kleine selectie
en er is veel meer te doen dan hier staat.
Kijk vooral op de websites, allemaal
te vinden op www.doopsgezind.nl
organisaties, broederschapshuizen,
ook om te reserveren.
• Mennorode (Elspeet)
Je kunt door de bossen van de Veluwe
wandelen en leren van een ervaren
natuurgids. De kans om wild te spotten

is groot. Volgens mij ook hartstikke
leuk met kinderen! Wanneer:
vrijdag 24 juli, 31 juli, 7 augustus en
14 augustus van 10:00 -11:30 uur
Kosten: € 5,– inclusief koffie/thee
(opgeven bij de receptie)
• Menno’s Plaets (Nijhuizum) en
Bloem en Bos (Texel)
Hier kun je met een groep de kampeerboerderij huren, er is nog plek deze
zomer. Menno’s Plaets ligt midden
tussen de Friese meren, en je kunt er
een zeilboot huren.
• Fredeshiem (Steenwijk-De Bult)
Een Shakespeareweekend van zaterdag
22 augustus tot en met maandag
24 augustus. Met een bezoek aan het
openluchttheater te Diever, deze keer
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met de voorstelling ‘Romeo en Julia’.
Gastenleiding deze dagen zijn de heer
en mevrouw Aldert en Marijke Husslage.
Prijs: € 199,– (1-pk) of € 174,– (2-pk)
(incl. entree en vervoer Diever)
• Samen Eén en Het Kraggehuis
(Giethoorn)
Samen Eén is alleen per boot bereikbaar,
en voor groepen te huren. Het huis
beschikt over een aantal eigen punterboten en een motorboot.
• Dopersduin (Schoorl)
Last-minute verblijf op basis van Bed&
Breakfast. Een B&B-arrangement kost
€ 40,– p.p. en bestaat uit een overnachting in één van de drie slaaphuizen en
een ontbijt (tussen 08.30-9.15 uur)

