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De Arena vanaf het podium

Amsterdamse doopsgezinden
op het Wereldcongres
Door Thijs van Hoogstraten
Van de ruim honderd Nederlandse deelnemers kwamen er twaalf uit Amsterdam.
Niet dat het opviel tussen de ruim 7.000
mede-christenen die elkaar troffen in
Harrisburg, Pennsylvania op het vijfdaagse
Doopsgezinde Wereldcongres (voluit:
Mennonite World Conference General
Assembly) in juli van dit jaar.
Plaats van samenkomst was het Farm Show
Complex, dat voornamelijk wordt gebruikt
voor grote landbouwtenttoonstellingen en
rodeos, een soort sobere editie van onze
RAI. Daar was het allemaal opgezet: in de
grote arena de vieringen en de toespraken,
en in de ruime hallen de megamaaltijden
en de workshops (in tenten). In de lange
gangen meer binnenstraten – waren
veel standjes van allerhande mennonite
organisaties, bekeken door de voortdurende
optocht van broeders en zusters. In weer
een andere hal het “Global Village” met
exposities uit alle werelddelen. Wie in een
commissie zat was zelfs voorzien van een
heuse step, om de afstanden beter te
overbruggen. Alles met buiten de warme
zomer en binnen de machtige airco.
Of viel Amsterdam toch wel op? In de

Global Village hadden Anke en Ewoud
gezorgd voor een passend aandeel in
de tentoonstelling in de Europastand.
Er was een goed bezochte workshop
van Henk Leegte over kerk zijn in de
seculiere stad. En de workshop van
Anke en Nilke “Baptised in Amsterdam”
met de mooie IKON film over onze
gemeente, gemaakt in 2008, nu Engels
ondertiteld. Beide workshops trokken
telkens een kleine 200 bezoekers (!)
en maakten veel reacties los. Ook wij
Nederlandse doopsgezinden hadden
een eigen kleur op dit wereldtoneel.
Meegebracht
Wat breng je aan en wat neem je mee
bij zo’n Congres? Twee keer eerder
deed ik mee, in India in 1997 en in
Zimbabwe in 2003. Beide keren had
ik er van genoten. Maar je schuift op
langs de levensbaan, en ik kwam nu
meer binnen met een gevoel van
afstand jegens de doopsgezinde zaak.
Dat is de leeftijd natuurlijk… en zo
moest ik de eerste dagen gewoon even
wennen. Maar het was wel heel fijn
het deze keer met familie te kunnen

Marius met zijn step

meemaken, met mijn vrouw Madeleine
als vrijwilliger en onze zoon Marius in
de organisatie. En uiteindelijk ontkom
je er niet aan, aan die sfeer van
massaal optimisme, gedeeld door en
met iedereen. Ieder naar zijn eigen
omstandigheden. Geloven, lid zijn van
een kerkgemeenschap, het is eigenlijk
zo gewoon, zo eenvoudig, lijkt het,
als je het met zoveel mensen samen
kunt beleven.
Lees verder op pagina 2
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voorzien, en altijd meteen een gesprek.
In de middag altijd de workshops,
tweehonderd in getal – van geschiedenis tot bijbelstudie tot vredeswerk
tot mijnen in Bosnie. Soms was een
spreker wel heel enthousiast en moest
er vanuit de nabije tenten tot kalmte
worden gemaand, om elkaar te kunnen
verstaan, maar toch in pais en vree.

Zang

Walking with God
“Walking with God”, was deze keer
het thema: ”gaan met God”, en elke
dag een ander subthema: de twijfel
(Doubt and Conviction), het conflict
(Conflict and Reconciliation), autonomie en gemeenschap (Autonomy and
Community) en ontvangen en geven
(Receiving and Giving). In de ochtenduren in lezingen en toespraken behandeld , in de vroege avond in een viering
met dezelfde thematiek. Telkens met
prachtige muziek; één avond zat er
een Gamelanorkest op het podium, dan
weer de huisband, dan weer een koor.
Ook het uitgedunde koor uit Kenya,
waarvan meer dan de helft last-minute
geen visum had gekregen, net zoals
een aantal anderen uit Derde Wereld.
Helaas zagen we daarmee een andere
kant van de Amerikaanse gastvrijheid.
Heel terecht dat voor al deze pechvogels, meestal uit de derde wereld,
met nadruk werd gebeden.
Vooraf en tussendoor zongen we met
duizenden, uit het speciaal samengestelde International Songbook,
liederen uit alle delen van de doopsgezinde wereld. Je wende snel aan al
die spannende ritmes en talen. En dan
waren er nog de “Friendship Groups”,
aan het eind van de ochtend, waardoor
je sommige deelnemers regelmatiger
zag. Een mooie gedachte, die vaak veel
verrassends opleverde. Zelf deed ik een
dierbaar contact op met een Zambiaan.
Pas na een paar dagen bleek dat bij
net weduwnaar was geworden, en
toch was gekomen. Hij raakte mij in
het hart. Maar mijn groep bestond half
uit Spaanstaligen, half uit Engelstaligen, die elkaars taal niet spraken, dus
een beetje je best doen moest je wel.
De maaltijden waren een gebeuren
op zich, lange lange tafels, soms ook
lang wachten, maar ruimhartig
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Op zoek naar de natives
En er was nog een prachtig excursieprogramma, met bussen naar buiten,
naar de Amish, naar musea, om te
wandelen of te fietsen. Wij gingen
een middag mee, in de bus, met een
zoektocht naar de geschiedenis van
de natives, de indianen, zoals wij dat
zeggen. Die historie was daar in de
17e en de 18e eeuw zeer verknoopt
met die van de Europese kolonisten.
Bij menige heuveltop wel een verhaal,
overal zijn kleine gedenktekens.
We bezochten en ook een nagebouwd
“longhouse” met vuurplaatsen en gereedschappen. Maar de echte indianen
zijn ruimschoots uit Pennsylvania verdwenen. Helaas hebben zij uiteindelijk,
door ziekte en geweld en oneerlijke
land-deals, het onderspit gedolven.
Hun nakomelingen wonen elders in
reservaten. Heel indrukwekkend was
hoe zij bij de opening van het Wereldcongres als eersten, voor de vlaggen
uit, binnen-kwamen met tromgeroffel
en gezang. Een memento voor hoe het
allemaal begon, daar in Pennsylvania,
ook vóór de mennonite kolonisten
uit Europa.
Naar de kerk
Nadat we nog op indrukwekkende
wijze met duizenden avondmaal
hebben gevierd , en na een even
indrukwekkende slotviering op de
zaterdag, onder leiding van een zeer
originele, langharige Canadese spreker,
is het Çongres voorbij.
De zondagochtend daarna worden
we ontvangen in Mennonite gemeenschappen in de omgeving. Mijn vrouw
en ik gaan naar een klassieke kleine
kerk, Conestoga (Mennonite Church
USA),, landelijk gelegen in de buurt
van Lancaster. De voorganger lijkt een
tv-dominee, loopt voortdurend heen
en weer, stelt vragen, komt over als
orthodox en evangelisch tegelijk.
Ook horen we dat er kortgeleden een

scheuring in de gemeente is geweest,
een afscheiding omdat de gemeente
“te liberaal” zou zijn geworden. Maar
aan de lunch proef ik wel van één van
mijn dierbare Amerikaanse zusters, dat
een homo-stel toch niet snel lid zou
kunnen worden van deze gemeente.
Hoe zo dan “te liberaal”? Het fijne
ervan kom ik niet te weten. Allerhartelijkst zijn ze verder, en we komen niet
weg zonder het gemeentelijk kookboek
“The Joys of Sharing”. Deze kleine
gemeente richt wel eens in de maand
een maaltijd aan voor ruim 400, meestal
zeer arme, buurtgenoten!
Pink Menno en meer
Ja, dat thema, homoseksualiteit, dat
is wel het thema dat door de gangen
zweeft bij dit congres. Het is de roze
olifant in de kamer, zoals iemand zei.
Iedereen ziet hem, niemand heeft het er
over. En het is waar: slechts één enkele
jongere spreker refereerde er terzijde
aan; er was niet één workshop aan
gewijd. Maar wel degelijk speelde het,
en we spraken er veel over. Met op de
achtergrond de recente beslissing van
het Hooggerechtshof dat gay marriage
overal in de VS moet kunnen. Er is zelfs
sprake van een dreigende scheuring
in de Mennonite Church USA over
de vraag of gemeenten hier zelf vrij
in kunnen zijn. En “Pink Menno”, de
gay-action beweging van Mennonite
America, deelde roze shirts uit, zij het
met een scheef oog van de congresorganisatie – die dit liever niet binnen
de muren had gezien. Maar wat
ondanks alles toch overheerste was dat
we proberen elkaar te accepteren in
onze verschillende visies. En dat gold
voor het hele Congres. Waar het vroeger
ging om Shared Convictions, ging het
nu veel meer om het aanvaarden van
elkaars diversiteit.
Weer thuis: een terugblik
Met een aantal van ons Amsterdammers
waren we kort geleden bijeen, om nog
eens terug te blikken. Wat was er nou
zo mooi? vroegen we elkaar. De één
had genoten van de diensten en van
het “niet-moeten en ontmoeten”.
Een ander van de geweldige muziek,
het samen zingen van weliswaar hevige
teksten, maar swingend, in onbekende
talen, zoals “Eres tu todopoderoso”
(U bent almachtig). Het vanzelfsprekend
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contact met iedereen, in de friendship
group, aan tafel, in de global village,
tijdens workshops en bij het zelf geven
van een workshop. En te zien dat onder
al die verschillen gedeelde waarden zitten:
doop – leef je geloof – vrede.
En wat was er moeilijk? Toch wel de soms
tenenkrommende uitspraken. Het accent,
in speeches en workshops, op zending.
“Anabaptism is mission!” zei een van de
sprekers. Een jonge Filippijnse die vertelde
hoe ze aanvankelijk in donkere mennonite
kleding had moeten lopen in het tropisch
weer van haar vaderland.
De spanning tussen dialoog en zending.
En wat nemen we mee? Daar lopen we
nog wel even mee rond. Iemand zei:
de grote financiële betrokkenheid van
mennonites worldwide bij hun gemeenten. Wij leven (ook) op de centen van
het verleden, zij moeten alles zelf dragen.
Maar ook: we zijn zo warm ontvangen
daar. Hoe warm ontvangen wij onze
onbekende gasten? En er was zo’n
prachtige serie portretten van vrouwen
van één tot en met honderd jaar. Iets
voor onze gemeente? En dat je niet in
je eentje gelooft, maar in gemeenschap.
Tenslotte: hoe geven we het door – weer
een gemeenteavond? Nee: “Go tell it
on the mountain”, dat spraken we af.
Iedereen van ons heeft wel zijn of haar
plek ergens in de Amsterdamse gemeente.
En zo zal het geschieden. U hoort er van.
Tot slot
Alles bij elkaar: we hebben allemaal
genoten van dit prachtige Congres, dat
ook nog eens bijzonder goed was georganiseerd. Kan het zijn dat het de lezer nu
een beetje duizelt? Dat kan kloppen,
wij hebben dat ook nog steeds. Maar
niemand van ons is onaangeraakt van dit
Wereldcongres thuisgekomen. “Trust the
Lord”, het klinkt eigenlijk zo eenvoudig –
“vrij in het christelijk geloven, daden gaan
woorden te boven.” Dat klopt toch helemaal! Wie weet tot ziens op het volgende
Wereldcongres, in 2021 in Indonesië…
En wilt u nog meer weten, ga dan naar
de ADS website of de MWC website1,
waar diverse sprekende filmpjes en
verslagen te zien zijn .
Met inbreng van Ewoud Roos, Anke
Spijker, Mieke Krebber, Madeleine Chabot,
Ineke Bremer en Tobias ter Reehorst

Voelen &
meebeleven
Ik ga steeds vaker naar de kerk
Ik ga steeds vaker naar de kerk
Niet om de echo van Gods woord te horen
Nee, die taal lijkt bijna al verloren
En zie je hooguit op een zerk

De spitsen overschaduwd
Door de torens van het geld
Ook worden er veel kerken
Door de slopersbal geveld

Ik ga steeds vaker naar de kerk
Want daar is van alles te beleven
Niet voor de eeuwigheid, maar voor even
Zo wordt de kerk een nieuw sterk merk

De kerk die nog een kerk kan zijn
Compleet met kerkmuziek
Waarin nog wordt geloofd
Is onderhand uniek

Ja, wat ik tegenwoordig merk
Ik ga steeds vaker naar de kerk

Misschien kan ik op zondag
Als ik vroeg ben opgestaan
Weer net als toen ik jong was
Naar zo’n oude kerk-kerk gaan

Ik ga steeds vaker naar de kerk
Men weet die ruimte mooi te vullen
Je koopt er kleding of huishoudelijke
spullen
En grasmaaiers, geschikt voor ieder perk
Ik ga steeds vaker naar de kerk
Naar housemuziek, compleet met drank
en pillen
Er is een biechthok om je lusten in
te stillen
Je kan wild dansen met een fladderende
vlerk
Ja, wat ik tegenwoordig merk
Ik ga steeds vaker naar de kerk

Maar vaak ben ik te brak dan
Van het zaterdagse feest
En denk ik: ik ben gisteren
Al naar de kerk geweest!
Ik ga steeds vaker naar de kerk
Want als museum stijgt het
bezoekersaantal sterk
En krijg je plotseling toch last van
je geweten
Ga naar de kerk en geef een
illegaal te eten
Ja, wat ik tegenwoordig merk
Ik ga steeds vaker naar de kerk

Ik ga steeds vaker naar de kerk
Zo was ik laatst te gast bij mijn oom Frits
Die woont nu in een oude torenspits
Een penthouse met fraai uitzicht op
het zwerk
Ik ga steeds vaker naar de kerk
Waar ooit een preek klonk met wijn en
hostie
Zijn nu debatten met kruidenthee en tosti
En gaat het soms zelfs ook over Gods
werk

De Haagse cabaretier, columnist
en rtv-presentator Marcel Verreck,
van hervormde afkomst, zong,
begeleid door zijn vaste gitarist
Paul Pleijsier, dit lied eerder dit
jaar tijdens de boekpresentatie van
een vriend met een gereformeerde
achtergrond.

Ja, wat ik tegenwoordig merk
Ik ga steeds vaker naar de kerk

1 – www.doopsgezind.nl en
pa2015.mwc-cmm.org/watch-live/
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Essemie van Dunné:

Meer samen doen,
meer verhalen en
meer zingen in Noord
Door Dirk Visser

Essemie speelt Memory met Indonesische
gasten (foto Mieke Krebber)

“Ik ben van plan meer diensten samen
te doen, vooral met de kinderen. Als zij
naar de kerk willen omdat ze het er
leuk vinden, vinden de ouders het ook
leuk om te komen. Ouders en kinderen
houden ervan iets samen te doen.
Kerkvrezende ouders krijgen dan
verhalen te horen en zijn dan blij verrast.
Dat is mijn idee en soms werkt het zo.”
Essemie wil een grotere rol voor verhalen
in de dienst. “Het vertellen van verhalen
is het allerleukste van mijn werk. Tot Kerst
wil ik in de dienst de verhalen over David
vertellen. De meeste mensen in onze
samenleving kennen de bijbelse verhalen
niet meer. Dat is toch best jammer. Die
verhalen worden al minstens 2000 jaar
gelezen. Ze zijn verzameld in boeken.
Kortom, het zijn beproefde verhalen.”
“Ook wil ik de kinderen daar meer bij
betrekken, door heel 'basaal' en rechttoe
de verhalen te vertellen. De kinderen
worden dan geboeid en de volwassenen
vinden het ook de moeite waard. Als een
bijbeltekst niet zo geschikt als verhaal is,
bedenk ik zelf een verhaal dat daar wat
mij betreft bij past. Dat heb ik kortgeleden ook gedaan op de Gemeentedag.
De bijbel bevat zoveel krachtige verhalen. Die krijgen nog meer kracht als
je ontdekt dat die over jezelf gaan.”
De kerk, zegt Essemie, legt veel nadruk
op geloven. “Dat kan ingewikkeld voor
buitenstaanders zijn en misschien soms
ook voor vertrouwde kerkgangers.
Het beeld van de kerk bestaat: Kom hier
als je geloof zoekt. Het is moeilijk om van
dat beeld af te komen en ik zou dat wel
willen. Soms horen mensen dat ik in de
kerk werk. 'O', zeggen ze dan, 'geloof jij
in God?' Dat is niet het eerste waar ik aan
denk, is dan mijn antwoord.”
4 – I N DIT A MSTER DA M OKTOB ER

Essemie van Dunné wil als opvolgster van ds. Tom Rijken haar eigen
accenten in Noord leggen. Die zijn kort samengevat: nog meer gezamenlijkheid in Noord, een grotere nadruk op verhalen en meer zingen.
“De kerk heeft veel andere belangrijke
dingen te bieden. Je kunt er luisteren
naar verhalen. Dat alles komt tot je in
de vorm van een ritueel. Daar kun je
je verstand bij uitzetten en je aandacht
concentreren op het verhaal. De hele
liturgie is daar op gebouwd. De predikant
zet de lijnen uit. Aan het begin worden
de woorden opgeroepen en staat het
verhaal in het centrum. Aan het eind
draait de aandacht weer naar buiten,
naar de wereld.”
“Dat is nergens zo goed geregeld als in
de kerk. De voorganger laat zien dat de
mensen worden meegenomen, dat je
de aandacht alleen maar op het verhaal
hoeft te vestigen en dat de liturgie je
daarbij ondersteunt. Liturgie is uniek
voor de kerk.”
“Verder wil ik het zingen van liederen
activeren. Met Gerard van Zeijl, die bij
ons eens per maand het orgel zal bespelen, en Betty Lavooij heb ik afgesproken
dat we voortaan één lied voor de dienst
inzingen. Ook hoop ik dat we vaker een
canon zullen zingen of dat er een tweede
of zelfs derde stem mogelijk is. Het is
heerlijk om liederen te zingen als je
hoort dat er samen iets moois uitkomt.”
“Ik ben, net als Henk Leegte, beïnvloed
door de VJK, de Vrije jeugdkerk. Daar
werd en wordt zo veel gezongen. Bij
een kerstdienst of een reünie zingen alle
mensen met elkaar. Er zijn wel twintig

‘Het is heerlijk om
liederen te zingen als
je hoort dat er samen
iets moois uitkomt’

tot dertig liederen die ze allemaal kunnen zingen. Er worden canons ingezet;
liederen worden met een tweede, derde
en soms zelfs vierde stem gezongen.
Dan vraag ik me over de Doopsgezinde
Gemeente af: Waarom kunnen wij niet
beter zingen?”
“Zingen is heerlijk. Dat zou ik heel graag
willen activeren. Het liefst met de kinderen erbij. Betty Lavooij had kortgeleden
voor de dienst het lied 'Ubi Caritas'
ingestudeerd. De kinderen kenden het
al van de Kinderkerk. Ik hoop hierin
kinderen en ouders mee te nemen.”
“Ik vind het heel fijn om me in een kerk
te bewegen waar je niets moet geloven.
Daar ben ik dankbaar voor. De doopsgezinden in Amsterdam nemen elkaar
niet de maat. Dat is een sterk punt van
onze Gemeente. Ook in ons team is die
sfeer er. Ik voel me enorm gedragen door
mijn collega's. Als ik ooit nog eens een
belijdenis zou schrijven –- wat niet zal
gebeuren –- dan beantwoord ik liever de
vraag 'Wat betekent de kerk voor jou?'
dan de vraag 'Wat geloof jij?'Voor mezelf
is het belangrijk te ontdekken waarom
ik naar de kerk ga dan wat ik geloof.”
Essemie van Dunné blijft jeugdwerkster
in Noord. Zij heeft afscheid genomen als
pastoraal werker in Den Ilp Landsmeer.
Zij komt uit een remonstrants nest.
Zij studeerde in Leiden aanvankelijk
Nederlands, later theologie. Ze voltooide
de hbo-opleiding theologie. Ze heeft
onder meer als pastoraal werker gewerkt
in Arminius, de landelijke studentengemeente.
Zij is de moeder van twee zonen, Dijs (10)
en Kees (6). Ze is gehuwd met Cornelie
Peeck, die rechter is.
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Ouderenreis naar Fredeshiem 2015
Door Dicky Baars
Daar gingen we weer op vrijdag 28 augustus met de bus van Coulant en de bekende
chauffeur Pieter, voor onze jaarlijkse vakantieweek. Er waren 29 deelnemers van wie twee
voor de eerste keer. Ook de staf is gewijzigd: Wim en Loes Vriend zijn gestopt en in hun
plaats gingen Tiny Hemrica, Dick Klomp (van zaterdag tot dinsdag) en Peter Froese (de rest
van de week) mee. Al na enkele dagen was het of ze er allemaal altijd al bij gehoord hadden.
Dat kwam mede door de kennismakingsavond, waarbij
we in groepjes in gesprek gingen over de naam
waarmee we geroepen worden, aansluitend bij het
weekthema: Roeping! Het knikken en knakken werd
zeer professioneel verzorgd door Tiny, terwijl Dick op
orgel en piano zijn bijdrage leverde.
De zaterdagmiddag was voor het vaste bezoek aan
Steenwijk, niet alleen de gewone markt maar ook de
rommelmarkt bij de kerk, modehuis Ketel en enkele
tweedehands boekwinkels vonden goede aftrek.
Op zondag woonden Loes en Wim de kerkdienst bij,
waarin Ewoud de roeping van de jonge Samuel centraal
stelde. ’s Avonds vermaakten Dick en Marjan ons
muzikaal met een uitvoering van Peter van Anrooy’s
Variaties op het liedje “Aan de oever van een snelle
vliet”, alsof die waren geschreven door componisten
van Bach tot Strauss. Ook bracht Dick een nummer van
de onlangs overleden Drs.P en wat operettemuziek ten
gehore. Grote waardering!
Maandag was de hele dag gewijd aan de boottocht
naar de Wieden en Weerribben, ook weer met de
vertrouwde boot van Jongschaap. We troffen het
geweldig met het weer, stralende zon die voor
sommigen zelfs te heet werd. In Ossenzijl waren het
winkeltje en het restaurant gesloten, maar in het
Bezoekerscentrum van Staats-bosbeheer was heel veel
te zien en ook veel te koop.
Dinsdagmorgen, en ook donderdagmorgen, zongen
we bij de piano en werd er voorgelezen, o.a. uit
“Mijn moeder zei altijd” van Jaap Toorenaar (Onze Taal).
De show van de Blokzijlse Koopmansvrouwen voldeed
weer aan de stoutste verwachtingen, ze zingen alles uit
het hoofd, geweldig!
Het museumbezoek op woensdagmiddag was dit
jaar aan het Drukkerijmuseum in Meppel, waar we
demonstraties kregen van verschillende machines.
Ook kon wie dat wilde zelf een vel papier scheppen.

Op de terugweg reed chauffeur Piet ons nog door de
omgeving van Giethoorn en over het landgoed De Eese
van de familie Van Karnebeek, waar ook de koninklijke
familie geregeld komt logeren. De avond was gewijd
aan een dialezing door Dicky Baars, die, gedachtig het
week-motto, een programma over Ierland, het eiland
van de (geroepen!) heiligen had samengesteld. Daarin
kwamen ook een aantal zgn. hoogkruisen voor, met op
elk daarvan vele Bijbelse scènes afgebeeld.
Toen was het alweer donderdag met het bekende
bonte avondprogramma ter afsluiting van de week.
Vele deelneemsters leverden een bijdrage in voordracht
of muziek; we zongen in canon Lied 832: Geroepen om
op weg te gaan, om op te staan, te reizen naar het land
dat God zal wijzen. Op deze avond namen we tevens
afscheid van Wim en Loes, met een lied en een passend
cadeau. Evenals op vier van de voorgaande avonden
kwamen we bijeen in de kapel voor een korte avondsluiting, maar op deze laatste avond is het de gewoonte
dat we in een grote kring zitten. Hoogtepunt is dan de
verbondenheid die we voelen als we hand in hand het
Onze Vader bidden.
Vrijdagmorgen was het dan weer tijd om in de bus
te stappen, na een dankwoord aan de leiding van
Fredeshiem die weer gezorgd had voor een ongestoord
en prima verzorgd verblijf. Het mooie weer van de hele
week (de enkele buien die er vielen waren op tijden
dat we toch al binnen waren) was nu voorbij. Onderweg kregen we maar liefst vier stortbuien en ook bij
aankomst bij het Menno Simonshuis regende het.
Daardoor viel het afscheidnemen letterlijk in het water!
Maar ik weet zeker dat ik namens alle deelnemers
spreek, wanneer ik alle leidinggevenden heel hartelijk
bedank voor alles wat zij ons in deze week geboden
hebben, en ik spreek de hoop uit dat we het volgende
jaar weer zo'n mooie week in Fredeshiem zullen
mogen beleven.
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Uit de kerkenraad

Gemeentedag

Gemeentegids

Door Mieke Krebber
Op zondag 13 september was de gemeente bijeen op het terrein
van de doopsgezinde padvindersgroep Elfregi (Elspeet, Fredeshiem,
Giethoorn) aan de Nieuwe Meer. Het was de start van het nieuwe
seizoen en met prachtig weer de laatste(?) zomerse dag.
Om 14.30 uur druppelde iedereen binnen, gewapend met taarten,
salades en fruit.
Om 15.00 uur begon de dienst die een speciaal karakter kreeg
door de ruimte waarin zij plaatsvond: geen orgel, maar een keyboard,
geen plechtig geklede voorganger maar Henk en Essemie in
vrijetijdskleding.
Henk gaf informatie over de diverse gebruiken in de dienst.
Hoofdthema van de dienst was het Onze Vader. Henk vertelde hoe hij
rond het Doopsgezind Wereldcongres contact had met een Amishe
boer. Het gesprek kwam op het thema bidden. Op de vraag van Henk
wat en hoe de Amish bidden antwoordde de man: wij bidden altijd
het Onze Vader, zowel aan tafel, als bij het werk en nooit een ander
gebed. In dat gebed staat toch alles: alleen al het eerste woord: onze,
dat betekent dat het niet gaat om ik, maar om wij en dat is niet alleen
onze gemeenschap maar alle mensen op aarde. En zo had hij alle
zinnen van dit gebed uitgelegd.
Daarna vertelde Essemie een verhaal over een jongen die niet wist
wat hij als beroep zou kiezen. Hij probeerde uiteindelijk het gebed
dat zijn grootmoeder hem geleerd had te bidden. Hij kwam niet
verder dan Onze Vader, die in de hemel is. Hij besloot eerst het gebed
helemaal in zijn geheugen te griffen en daarna het beroep te kiezen
wat al jaren voor hem bestemd leek.
De rest van de middag aten we van ‘ons dagelijks brood’ wat weer
overvloedig aanwezig was. De kinderen speelden in het gras, ondanks
de ganzenpoep, en de ouders/ouderen praatten en dronken nog wat.

Ben je ook benieuwd naar wat er dit seizoen
weer allemaal te doen is bij Doopsgezind
Amsterdam? Kijk dan in onze nieuwe
gemeentegids. Dit jaar voor het eerst alleen
een digitale versie. Deze is te vinden op de
website. Geen internet? Neem dan even
contact op met de secretaris. Zij zorgt dan
dat er een geprinte versie klaar ligt.

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
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.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering van Doopsgezind Amsterdam
Datum: 25 oktober
Locatie: Singelkerk
Tijdstip : 12.00 uur
1 – Opening
2 – Notulen ALV november 2014
3 – Ingekomen stukken
4 – Mededelingen
5 – Bespreking van punten van de Broederschapsvergadering van april 2015 en input voor najaars BV.
6 – Jaarverslag seizoen 2014-2015
7 – Evaluatie werkplan 2015 en vaststellen
aandachtspunten 2016
8 – Menno Simonshuis
9 – Dispensatie Frank Kneepkens
10 – Nieuwe leden vacaturecommissie
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11 – Jaarrekening
a. Jaarrekening 2014*
b. Verslag van de financiële controlecommissie*
c. Goedkeuring van de jaarrekening*
d. Decharge van de Grootboekhouder over 2014
e. Voordracht van de vacaturecommissie voor
nieuwe leden voor de financiële controlecommissie
12 – Begroting 2016
13 – Rondvraag en Sluiting
* deze stukken worden ter vergadering uitgereikt
De stukken voor de ALV worden vooafgaand
aan de vergadering uitgereikt of kunnen worden
opgevraagd bij de ambtelijk secretaris.
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Column
Eur-obese Unie
Door Bart Admiraal

Kerkvervangers
Ineke Voncken:
Niet echt spiritueel, maar het raakte me wel. Bij Emarald Lake,
een van de prachtige bergmeren in de Canadese Rocky
Mountains. Een plaquette op een steen aan de oever van het
meer: ‘In herinnering aan al diegenen die hun leven gegeven
hebben bij de verdediging van de waarden van ons land, ook
overzee, en die daardoor niet kunnen genieten van de mooie
uitzichten in onze schitterende natuur.’
Anke Spijker:
Hoewel het samenzijn voor mij een heel belangrijk onderdeel
van het kerk zijn en kerkbezoek is, moet ik af en toe een zondag
overslaan omdat mijn lijf, dat weinig aankan, die dag/week voor
andere dingen ingezet moet worden, zoals het vergaderen over
de kerk. Op die zondagen neem ik meestal wel een 'kerkmoment'.
Heel vaak luister ik dan via 'webcasts' of 'audio player' via internet
naar een opname van een evensong uit één van mijn favoriete
kapellen in Engeland. Door naar een dienst te luisteren ben ik
echt geconcentreerd op die dienst, zonder mijn eigen gemeente
te veel te missen. Als ik naar een opname uit onze eigen
gemeente zou luisteren zou ik me eenzaam voelen.

School-kits voor Syrische vluchtelingen
Het lijkt een klein gebaar, een School-kit, in relatie tot de
verschrikkelijke situaties in Syrië en Irak. De School-kits gaan
naar de vluchtelingenkampen in Libanon en Jordanië. Juist als
je alles achter hebt moeten laten wat je tot dan toe vertrouwd
was, helpt het als er weer iets vertrouwds en herkenbaars is,
zoals het schoolgebeuren, zelfs in provisorische onderkomens
in de vluchtelingenkampen. De School-kits dragen hier aan bij.
Op dit ogenblik wordt door Doopsgezind Wereldwerk samen
met het Mennonite Central Committee (MCC) hard gewerkt om
hulpgoederen voor Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten
te krijgen. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband met
Zwitserse, Franse en Duitse doopsgezinde zusterorganisaties.
Inmiddels hebben veel gemeenten zich aangesloten bij deze
actie, en worden er op veel plekken zogenaamde 'School-kits'
samengesteld.
Wat kun je doen?
Er zijn verschillenden mogelijkheden: zelf tasjes naaien en vullen,
of alleen schoolspullen kopen of geld geven voor het transport
naar Syrië en Irak.
Nadere inlichtingen bij Cocky de Graaf. Zie ook de website
http://www.dggroningen.doopsgezind.nl/bestanden/extern/
documenten/school-kit-2.pdf waarop je uitgebreide instructie vindt
hoe een tasje te naaien en wat de inhoud van de tasjes moet zijn.
U kunt ook hygië-kits samenstellen of quilts maken voor de
vluchtelingen uit Syrië. Zie http://www.vluchtelingenquilt.nl/

Daags na Prinsjesdag staat het Geloof in
koopkracht weer centraal, staafdiagramsgewijs wie er allemaal op vooruit gaan,
en welke achtergestelden wederom het
gelag betalen. Dit in tegenstelling met
het tussenkopje in de misschien wel beste
krant van Nederland “meer aandacht voor
immateriële zaken”. Niet alleen de zorg
is verloederd door het Marktdenken,
het hele leven is vermarkt vanuit Den
Haag waar men noch de markt noch de
brand meester is.
Eeuwendurende brand, de honderdduizenden op de vlucht voor oorlog,
onderdrukking, armoe, honger op zoek
naar de overvloed van melk en honing,
laat dat nu dit keer welvarend Europa
zijn, de Eur-obese Unie. Niet die vluchtelingen maakten me verdrietig deze
weken, maar de reacties in de media,
erger nog, binnen de eigen kringetjes.
”Terugsturen, hun probleem, gelukzoekers, we hebben het hier al moeilijk
genoeg, regionale opvang is beter.”
Not in my backyard. Alsof het een
eenmalige sprinkhanenplaag betreft die
ons diepste bestaan, de koopkracht,
bedreigt. We delen niet met gelukzoekers
waaronder “Boeven in schaapskleren”.
De angst dreigt de barmhartigheid, wat
daar nog van over is, te overwoekeren.
Sinds de bedreigde mensjes in mandjes
via de rivier vluchtten, en onderdrukte
slaven een veilig heenkomen zochten
is er weinig nieuws onder de zon.
Niet golven die wijken, maar bootjes
bezwijken. De spullenbaasjes versus
honger en hunkering naar een veilig
bestaan. Een jonge vrouw uit het verre
India vertelde me het verhaal van de
vlucht van haar Zoroasters ooit uit Perzië
naar India. Ze waren niet welkom.
Vol was vol. Toen werd er door de
Zoroasters een emmer melk gevraagd, als
symbool voor het overvolle ontvangende
land en een berg suiker, de duizenden
vluchtelingen. Een overtuigende test:
de suiker werd in de emmer geschept,
en er liep geen melk over de rand.
Alle suiker werd opgenomen …
eeuwenoud en sterk verhaal.
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Gemeente in beweging
Leerhuis

Muziek en Meerpad
Herfstconcert op zondag 11 oktober
door het Piavente Trio. Het Piavento Trio
neemt u mee op een muzikale reis door
de tijd. Fluitiste Andrine Stal, klarinetist
Harry Postema en pianiste Betty Lavooij
reizen van dansen van Rameau, langs
Carmen van Bizet naar de blues van
Armitage. Inloop 14.30 uur; concert om
15.00 uur met een pauze, thee met taart.
Borrel om 17.00 uur. Toegang is gratis
en de thee met taart niet duur.

Dit jaar staat Koning Salomo centraal. Koning Salomo is de zoon
van David en staat bekend om zijn grote wijsheid. Zijn oordeel in
de zaak van de twee moeders, elk met een kind, waarvan er eentje
overleden was, is spreekwoordelijk geworden en een inspiratiebron
voor kunstenaars. Maar hij staat ook bekend om het Hooglied en
Prediker, twee Bijbelboeken die volgens de traditie van zijn hand zijn.
Leven en Werk van Salomo; een levensles voor mensen van nu
Wie was deze zoon van David en hoe zag zijn leven eruit?
Dat is veel minder rooskleurig dan we op grond van de wijsheidsgeschriften die aan hem zijn toegeschreven, zoals Spreuken, Prediker
en Hooglied, zouden verwachten. Daarom wordt hij een ‘mens van
vlees en bloed’ genoemd van wie wij levenslessen kunnen leren.
In dit leerhuis zullen we aan de hand van delen uit I Koningen
1 t/m 11 de volgende onderwerpen met elkaar bestuderen en
bespreken: het bijzondere begin van Salomo’s koningschap,
zijn rechtspraak, de bouw van de tempel en zijn eigen paleis en
natuurlijk zijn privéleven met de vele vrouwen en de grote rijkdom.
Wat doet dat met een mens? Hoe kun je daartegen bestand zijn?
We belanden gemakkelijk in onze tijd en leren veel waardevols
van de joodse traditie voor onze levenshouding hier en nu.
Docente – Afke Maas-Smilde.
Singelkerk – 7 en 14 november 2015, 10.30 tot 15.30 uur
Kosten – € 32,50 of naar draagkracht, overmaken op
NL38INGB0009218410 t.n.v. C.Y.J. Mulder; Churchilllaan 15A,
1078DB Amsterdam
Opgave – Hanneke de Graaf
E-mail – sluijs1@xs4all.nl of tel. 020 6100710
Op 5 en 19 maart 2016 is de docent Douwe van der Sluis.
Onderwerp – Het Hooglied; het lied der liederen van Salomo

24H Noord in het kerkje aan het Meerpad
Mennomaal
Op ?? oktober is weer iedereen welkom
bij het Mennomaal. Plaats: Singelkerk;
Singel 452, 1017 AW. tel. 020 - 623 45 88.
Ontvangst met drankje vanaf 17.30 uur
Begin maaltijd: 18.00 uur
Tussen hoofdgerecht en toetje:
Geschapen naar Gods beeld
Van tevoren opgeven is niet nodig.
Behalve als je vegetarisch eet of een
dieet hebt! Kosten: 5 euro per maaltijd.

Amsterdam Marketing, het bureau achter I Amsterdam, organiseert
evenementen in buurten van Amsterdam die 24 uur duren. 24H Oost,
24H West; zo heten de evenementen. In het weekend van 24 en 25 oktober
is er 24H Noord. Allerlei plekken zoals restaurants, yogacentra, buurthuizen
en kerken kunnen iets organiseren, dat doorgeven aan Amsterdam
Marketing en die zorgen dan voor de pr.
Voor een enkele locaties programmeert Amsterdam Marketing zelf iets.
Een bijzondere plek willen ze daarmee onder de aandacht brengen en zo
het evenement nog aantrekkelijker maken. Dit jaar is hun oog op onze
kerk aan het Meerpad gevallen. Zaterdag 24 oktober komt componist en
pianist, Joep Beving, spelen. De toegang is gratis, maar waarschijnlijk moet
je wel via de site van 24H Noord reserveren. Het begint om 20.30 uur.
Op youtube zijn stukken van het album Solipsism van Joep Bevings te horen.
De aankondiging van Amsterdam Marketing:
‘Bij het Meerpadkerkje, het kleinste kerkje van Amsterdam, zal componist
en pianist Joep Beving zijn debuutalbum Solipsism ten gehore brengen.
Dit intieme concert, gevuld met ingetogen en vaak filmische pianocompetities,
op deze magische plek wil je niet missen. Na aanvang geen toegang meer,
voortijdig verlaten is niet mogelijk!’
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Zomerherberg:
De tweede zomerherberg dit jaar. Op de eerste oproep kwamen veel
enthousiaste reacties, maar veel mensen wilden allen in het weekend.
Het lukte om bijna twee weken de herberg vol te krijgen. Hoe de
gasten het gehad hebben kan ik bijna alleen uit het logboek halen.
Iedereen heeft er in geschreven, soms lange verslagen en
overdenkingen.
De gasten worden zich bewuster van de inhoud van hun leven thuis
door er even uit te zijn. De kleine herbergtegenslagen als muggen,
vliegtuigen, kou en regen worden bewust onder ogen gezien en
geaccepteerd. In bijna alle verslagen las ik berusting, met het zijn in de
herberg en weg van geliefden en bezigheden, met het leven met het
jezelf. Bijzonder om dat zo achter elkaar te lezen. Ook lees ik over de
ontmoetingen, helemaal nieuw, omdat er best wat mensen van buiten
de doopsgezinde kerk zijn gekomen, maar ontmoetingen tussen
mensen die elkaar kennen, heel vaak hebben ontmoet, maar nu voor
het eerst een langer en dieper gesprek hadden.
Ik twijfelde vooraf of het misschien de laatste keer zou zijn, omdat
de organisatie vooraf wat ingewikkelder liep. Maar het verslag lezend
denk ik er nu anders over..
En anders werd ik wel weer overgehaald door de foto’s van Yvonne
Witte, fotograaf, die dit jaar voor de tweede keer in de zomerherberg
zat. Meer van haar foto’s van de herberg staan op facebook,
Meerpadkerkje.

Zomerherberg, foto van Yvonne Witte

Heb het er over
of de actualiteit van
Anne Zernike
Korneel Roosma-de Vries speelde de
afgelopen jaren ruim vijftig maal het door
haar zelf geschreven toneelstuk 'Anne
Zernike, een vrouw in het wondere ambt'.
Samen met haar man Sikke trok ze door
het land om het gedachtengoed van Anne
Zernike, de eerste vrouwelijke predikant in
Nederland, voor het voetlicht te brengen.

Essemie van Dunné

Doopsgezinde Zending
Op 13 september 1985 brengt een oecumenische groep van Afrikaanse
theologen het beroemde Kairos document tegen apartheid uit.
Afrikaanse kerkmensen gaan dóór met studie, bezinning en actie…
De universiteit van Johannesburg lanceert dit najaar in de terugblik op de
Kairos-periode van ‘85 een programma voor studie en bezinning. Centraal
staat het leren omgaan met ‘dangerous memories’ oftewel: herinneringen
aan crisissituaties als ijkpunt leren gebruiken voor het leven nu. Langs die
weg juist ook de bijbelverhalen levend houden, is het doel. Aan ruime
deelname door jonge theologen uit heel Afrika wordt dan ook ijverig
gewerkt. Onze bondgenoten van TEE (verspreiders van theologische
scholing in Afrika) zijn daarbij speciaal betrokken.
Ook vrouwelijke deelname mogelijk maken!
Ds Mabuluki, directeur TEE, meldt dat het programma jonge vrouwelijke
theologen een uitgelezen kans biedt om kennis, horizon en netwerk te
verbreden. Financiën ontbreken echter. TEE wil het vier vrouwen mogelijk
maken mee te doen en zoekt daarvoor nog € 1.500,–. Of de Doopsgezinde
Zending een helpende hand kan bieden? Dat gaan we, met uw hulp,
graag doen.
Hoe kunt u helpen?
Uw financiële bijdrage voor deelname van jonge Afrikaanse vrouwelijke
theologen aan deze ‘Kairos-theologie’ in TEE-verband ontvangen we, bij
voorkeur via e-bankieren, graag op bankrekening NL64ABNA0545424976
t.n.v. Doopsgezinde Zending.

Aanleiding voor het toneelstuk was het feit
dat honderd jaar eerder, op 5 november
2011, Anne Zernike als voorganger van
de Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe
werd bevestigd. Zernike die in 1915 met
de schilder Jan Mankes trouwde, stond
tot 1915 in Bovenknijpe. Later was zij jarenlang voorganger van de NPB-afdeling in
Rotterdam-Zuid.
Bij veel bezoekers bleek behoefte om na te
praten. De mensen hadden vragen over de
inhoud en strekking van het toneelstuk en
daarmee over de denkbeelden van Anne
Zernike. Dit was voor Korneel Roosma reden
om een boekje samen te stellen voor iedereen die wil nadenken over de actualiteit van
Anne Zernike, over haar leven, haar werk
en haar denkbeelden. Heb het er over sluit
aan bij de vele vragen van bezoekers.
Het fraai geïllustreerde gespreksboekje
is verkrijgbaar bij de uitgever zelf,
info@annezernike.nl, of bij de ADS,
info@doopsgezind.nl of 020-6230914.
Korneel Roosma-de Vries was van 2004 tot
2014 predikant van de Doopsgezinde
Gemeente Holwerd Blija Ternaard.
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Het team

Preek van de Leek 2015
Op zondag 8 november gaat de zevende editie van Preek van de Leek in de Singelkerk van start.
Ook dit jaar hebben we weer vier spannende lekenprekers bereid gevonden om mee te werken.
De lekenprekers zijn: Nazmiye Oral, Vincent Bijlo, Annemieke Schrijver en Irene Hemelaar.

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

Ewoud Roos
predikant
t 06 48 88 35 97
e.roos@vgda.nl

Nazmiye Oral – 8 november

Irene Hemelaar – 29 november

Nazmiye Oral kreeg in 2002 landelijke bekendheid
met haar interviews met o.a. Pim Fortuyn en Theo
van Gogh voor de interviewreeks 'In Dialoog' voor
de Nederlandse Moslim Omroep (NMO). Van 2003
tot 2012 schreef ze columns voor de Opiniepagina
van de Volkskrant. Naast acteur bij o.a. het Theater
van het Oosten, diverse televisieseries en de Theater
Compagnie speelde ze nationaal en internationaal
in de Gesluierde Monologen van Adelheid Roosen.
In 2004 richtte ze samen met Adelheid Roosen,
Elly Ludenhoff en Myriam Sahraoui Zinaplatform
op: een gezelschap van makers uit verschillende
culturen en disciplines. Voor het Nationale Toneel
schreef Oral in 2008 en 2010 samen met Gerard
Jan Reijnders de stukken Hollands Spoor en Retour
Hollands Spoor. Bij de Bezige kwam in 2011 haar
debuutroman Zehra uit. Momenteel werkt ze aan
haar tweede roman: Anatomie van een Migrant.

Irene Hemelaar beklimt al jaren de roze
barricaden en maakt zich als een van de trekkers
van de LesBische emancipatie hard voor haar
idealen. Irene trad in 2008 toe tot het bestuur
van Stichting ProGay eerst als secretaris en later
als voorzitter. Ze is sinds februari 2014 directeur
LHBTI-emancipatie bij de Stichting Amsterdam
Gay Pride. Ze is initiator van LesBian Pride, het
vrouwenprogramma tijdens de Amsterdam Gay
Pride. Irene is Nederlandse Vrouwenvertegenwoordiger 2015. In oktober 2015 maakt ze
deel uit van de Koninkrijksdelegatie naar de
Algemene Vergadering van de VN en spreekt
ze de 193 leden toe over mensenrechten van
LBTI-vrouwen. Daarnaast verzorgt zij als cabaretesk zangeres muzikaal theatraal maatwerk,
solo of met haar Duo Wilde Orchidee. Sinds 2005
organiseert en leidt ze iedere tweede zondag
van de maand de Nederlandstalige MeeZing
in het heterovriendelijke café Saarein in de
Amsterdamse Jordaan. Ze leidt debatten en
presenteert conferenties voor ideële instellingen
en het bedrijfsleven.

Vincent Bijlo – 15 november
Vincent Bijlo trad in 1988 voor het eerst in de
schijnwerpers tijdens het Leids Cabaret Festival,
waar hij de eenmalig vergeven persoonlijkheidsprijs
won. Sindsdien toert hij regelmatig door het land
met voorstellingen, momenteel met zijn show
'Het Nieuwe Nu'. Naast cabaretier is Bijlo columnist
en auteur. Drie keer per week schrijft hij een column
in het Algemeen Dagblad en hij publiceert artikelen
en columns in diverse week- en maandbladen.
Er zijn tot nu toe vier romans van hem verschenen:
Het Instituut (1998), Achttienhoog (2001),
De Woordvoerder (2003) en De Ottomaanse herder
(2009). Ook presenteerde hij het programma Holland
Doc Radio van de NPS en de Humanistische Omroep.

Annemiek Schrijver – 22 november
Annemiek Schrijver werkt bij de KRO-NCRV. Daar
presenteert ze het tv-programma De Verwondering
en, samen met haar RKK-collega Wilfred Kemp, het
radio-programma Wierook en Pepermunt. Ook is ze
hoofdredacteur van het tijdschrift Het Vermoeden.
Interviewen is haar grote passie. Daarin laat ze zich
graag leiden door de inspirerende tip van kerkvader
Augustinus: ‘Eert in elkander God.’
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Meer informatie
Data – 8, 15, 22 en 29 november
Tijd – 17.00 - 18.00 uur
Plaats – Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452,
Amsterdam
Toegang – Vrijwillige bijdrage
Zie ook: www.preekvandeleek.amsterdam
Kom ook en laat je verrassen!
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Agenda

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

Oktober 2015
Kerkdiensten (zie achterkant)

De redactie behoudt zich
het recht voor artikelen in te
korten of niet op te nemen.
• Za 3 okt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 4 okt

Samen één Amsterdam

Dam

12.00 uur

• Ma 5 okt

Zon’shofgroep

NB Rijpenhof

20.30 uur

• Za 10 okt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 11 okt

Wake bij Justitieel Complex

Schiphol

14.00 uur

• Di 13 okt

Mennomaal: Wereldcongres

Singelkerk

18.00 uur

• Ma 12 okt 020 11 oudste tieners

Singelkerk

18.00 uur

• Wo 14 okt Rondom groep

Singelkerk

19.30/20.15 uur

• Wo 14 okt Vredesgroep

Singelkerk

20.00 uur

• Do 15 okt Open kring Menno Simons

M. Simonshuis

14.30 uur

• Ma 19 okt Jesaja in het Nieuwe Testament

Singelkerk

15.00 uur

• Di 20 okt

Singelkerk

20.15 uur

• Wo 21 okt Bijbelkring o.l.v. Ewoud Roos

Singelkerk

14.30 uur

• Do 22 okt Bijbelaars o.l.v. Henk Leegte

Singelkerk

11.00 uur

• Za 24 okt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 25 okt

Grunneger kerkdainst

Luth.kerk Spui

10.30 uur

• Za 31 okt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

Geloofsgesprekskring

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

COLOFON
idA, in dit Amsterdam
Maandblad voor geloof
en gemeenteleven van de
Doopsgezinde Gemeente
Amsterdam.

Houd ook de website van de gemeente in de gaten: www@vdga.nl
Redactie
Essemie van Dunné
Sjoukje Halbertsma
Helene Nauta-van Gelder
Tobias ter Reehorst
Andrea Wieffering
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

4 oktober

Ds E. C. Roos

E.M.L. van Dunné
Kinderkerk

11 oktober

Margit Vellekoop
Kom-in-de-kring en Kinderkerk

18 oktober

Ds J. van Woerden-Surink

25 oktober

Ds H. Leegte
Kom-in-de-kring en Kinderkerk

1 november

Ds E.C. Roos

Ds E.C. Roos

Ds G.Tj. Kindt
Kinderkerk
Ds J.E. Klanderman

E.M.L. van Dunné
Kinderkerk

NB Zondag 11 oktober gaat Margit Vellekoop voor. Zij behoort tot de groep jongeren, die opgeleid zijn tot lekenprediker.
Zij is deze zomer meegeweest met de jongerenreis van het Wereldcongres.

Collectebestemmingen in oktober
De collecte in de blauwe/zwarte zak is altijd voor de eigen gemeente. De collecte in de rode zak is voor:
• 4 oktober – Broederschapscollecte t.b.v. projecten
van de Doopsgezinde Zending
De Doopsgezinde zending richt zich op toerusting van
mensen die zich in willen zetten voor de kerkelijke gemeente.
Zo willen we bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het samen
verstaan van Bijbelverhalen en aan wat die voor ons en
anderen kunnen betekenen. Niet alleen overzee, maar zeker
ook in eigen land.
Rekeningnummer: NL64ABNA0545424976 t.n.v. Doopsgezinde
Zending, Amsterdam.
• 11 oktober – MCC
MCC is de Noord-Amerikaanse Doopsgezinde hulporganisatie,
die voornamelijk hulp biedt in crisissituaties in het buitenland.
MCC streeft ernaar om vanuit Gods liefde en mededogen te
delen d.m.v. 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.
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 Alg. Doopsgezinde
Sociëteit, Amsterdam, inzake MCC.
• 18 oktober – Broederschapscollecte t.b.v.
DG Broederschappen in Indonesië
Er zijn drie Broederschappen in Indonesië; twee daarvan
kunnen onze steun goed gebruiken, nl. Gereja Injili di Tanah
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Jawa (GITJ) (65. 000 leden), ontstaan uit Nederlandse
zending en de Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI)
(16.302 leden), voornamelijk bestaande uit Indonesiërs
van Chinese afkomst.
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 Alg.
Doopsgezinde Sociëteit, Amsterdam, inzake Indonesië.
• 25 oktober – Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
De basis van het fonds is de publiek-private samenwerking.
Geldgevende 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.
• 1 november – Broederschapscollecte t.b.v. projecten
voor gemeenteopbouw
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 Alg. Doopsgez.
Sociëteit Amsterdam, inzake gemeenteopbouw.
Als u niet in de dienst aanwezig kon zijn en toch iets wilt
bijdragen aan het project kunt u dat via het aangegeven
bankrekeningnummer doen.

