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Vincent Harding, foto Tijn Spaan

Vijftig jaar na profetisch appel van Vincent Harding:

De bedelaars zijn gekomen:
de vluchtelingen uit oorlogsgebieden
Door Dirk Visser
Met een indrukwekkende preek schetste
ds. H. Bremer, de vader van Ineke, op de
laatste dag van het Doopsgezind Wereldcongres in 1967 in Amsterdam de taken
van christenen in die tijd, de revolutionaire
jaren '60. Hij riep de aanwezige doopsgezinden / mennonieten / mennonites in
de RAI op om ernst te maken met de
vernieuwing van de kerk, de individuele
mens én de wereld. Als de kerk werkelijk
kerk is, dan betekent dat dynamiet onder
het maatschappelijke en religieuze
establishment, aldus Bremer, die preekte
over de bedelaar in Handelingen 3.
De zwarte theoloog Vincent Harding uit
Amerika trok in zijn niet minder indrukwekkende reactie 'The Begglars are
Marching… Where are the Saints?' (De
bedelaars rukken op. Waar zijn de heiligen?)
deze lijn door. “De bedelaars eisen het recht
op een menswaardig leven op. Wij mogen
ons verschuilen achter 'law and order' en
achter de muren van de kerk, maar in de
wereld is een geest losgebroken, die op
zoek is naar bevrijding. De revolutionaire

bedelaars – in de straten van Detroit
en Harlem, in Vietnam, in Mozambique,
in Ecuador en spoedig ook in Johannesburg – willen niet langer wachten
en Christus heeft beloofd dat hij met
de bedelaars zal zijn.”
“Hij is met hen, maar waar zijn wij,
doopsgezinden, christenen? Schuilen wij
achter de barricades van de status quo,
in de hoop dat de storm zal overgaan
zodat het leven ongestoord verder kan
gaan? Als dat het geval is, moeten we
ophouden ons nazaten te noemen van
de doperse martelaren.”
“Maar als we de moed hebben ons
tussen de bedelaars te begeven, dan
moeten we doen zoals Petrus en
Christus, niet preken maar de hand
uitsteken naar de ontrechten in deze
wereld”, zei Harding in 1967. Vincent
Harding was eerst doopsgezind
predikant in Chicago, ten tijde van
'Amsterdam 1967' directeur van het
MCC-centrum in Atlanta, Georgia,

later naaste medewerker van Martin
Luther King en ten slotte hoogleraar. Hij
overleed vorig jaar op 83-jarige leeftijd.
Waarom ik zo uitvoerig uit zijn toespraak citeer? Er is in die bijna vijftig
jaar weinig of misschien wel niets
veranderd. Weer staan de armen, de
bedelaars om met Handelingen te
spreken, voor de poorten. In zowel
Turkije als Libanon, een stuk minder
welvarend dan Nederland, verblijven
2 miljoen Syrische vluchtelingen.
De Verenigde Naties krijgt slechts
40 procent van het geld dat nodig is
voor het vluchtelingenwerk. Daardoor
verslechteren de omstandigheden in de
opvangkampen, waarna deze mensen
op eigen houtje naar Europa gaan.
Dat was te voorkomen geweest, zegt
Vincent Cochetel, directeur Europa
van de VN-vluchtelingen-organisatie
UNHCR, in een gesprek met Caroline
de Gruyter in NRC Handelsblad.
Lees verder op pagina 2
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Zang

Ds. H. Bremer preekt tijdens de slotdienst, foto Tijn Spaan

En Nederland, een van de rijkste landen
ter wereld, maar zuchten en piepen over
160.000 vluchtelingen. Het verzet tegen
de komst van mensen die uit angst voor
de oorlog hun hebben en houden hebben
achtergelaten, gaat gepaard met een
luguber soort blank superioriteitsgevoel
en walgelijke taal. De Britse premier
Cameron werd wegens zijn uitlating (“een
zwerm van vluchtelingen”) op de vingers
getikt door de VN-Hoge Commissaris voor
de mensenrechten, Zeid Ra'ad Al Hussein.
Ruim vijftig jaar geleden zongen we
op de doopsgezinde Jongerenkring in
Veenwouden het lied 'In Christ there is no
East or West' / In Him no South or North /
But one great Fellowship of Love /
throughout the Whole Wide Earth'. Laat
dat ons uitgangspunt zijn en blijven in
deze roerige tijden.
De foto van Harding is niet genomen
tijdens de slotdienst, maar eerder op
het Congres tijdens een lezing van hem
‘Het vredesgetuigenis en moderne
revolutionaire stromingen’. Harding
was de eerste Afro-Amerikaanse doopsgezinde spreker op een Wereldcongres.

Voelen &
meebeleven
Madame N.N.
zij kwam
zag de woestheid en warboel
overwon zichzelf
de teerheid van haar tengerheid niet tellend
en opende haar huis
ze brak haar brood voor wie 't behoefde
weldadig was wat zij
te drinken inschonk
het bed dat zij vol
zorg ter ruste afstond
zij
die deelde wat ze had tot laag boven de grond
reikt haar hals
onbereikbaar zweeft haar verlangen
zij leeft hemelhoog
***
Doede Nauta
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Migratieproblematiek
in de Verenigde Staten
Door Pieter Post en Paul Steenbergen

Jaime is een intelligente jongeman van 25 jaar. Zijn stem heeft iets
weg van Martin Luther King, bedachtzaam en zorgvuldig zijn zinnen
formulerend. Hij is een Mexicaan en woont in San Antonio (Texas) bij
zijn moeder. Hij heeft een bachelor programma afgerond op het gebied
van recht en migratie. Jaime werkt als beleidsmedewerker bij RAICES
(Refugee and Immigrant Center of Education and Legal Services).
RAICES is een organisatie die moeders
met kinderen, maar ook pubers zonder
ouders opvangt als vluchtelingen. Velen
komen uit Midden-Amerika, onder
meer Mexico vanwege de daar vaak barbaarse sociale omstandigheden. Jonge
jongens uit labiele gezinnen worden
algauw betrokken bij gewelddadige
gangs, en daaruit uitsnappen is schier
onmogelijk. Als je dat al probeert
riskeer je je leven, maar sommigen
lukt dat gelukkig wel. Deze kwetsbare
groepering van mensen wordt als
ze eenmaal aan de grens met de
Verenigde Staten is aangekomen,
vastgezet in gevangenissen voor
ondervraging. Moeders en kinderen
worden dan gescheiden. Dit is echter
tegen de Conventie voor de Rechten
van het Kind van de Verenigde Naties.
Vandaar dat RAICES opkomt voor deze
mensen. Ze heeft ‘low-cost’ advocaten
in dienst die het voor hen opnemen.
Daarbij werken ze nauw samen met
de mennonieten. Die organiseerden
dit jaar een voettocht naar een gevangenis, zo’n drie uren ten zuiden van
San Antonio, om blijk te geven van hun
afkeer van deze eerste zogenaamde
opvang van vluchtelingen. En dat heeft
toen geholpen. Enkele dagen erna
werden de ‘gevangenen’ vrijgelaten.
Jaime is vanuit vergelijkbare omstandigheden naar de VS gekomen. Hij was
toen een jongetje van zes jaar. Zijn
vader was alcoholist en mishandelde
zijn moeder. Het paradoxale nu is, dat
hij werkt voor een organisatie die pleit
voor een permanente verblijfsstatus
van deze vluchtelingen, terwijl hij er
zelf nog niet eens zeker van is of hij
mag blijven. Wel heeft hij, net als vele

anderen, dankzij de DACA-regeling
van president Obama (Deferred Action
for Childhood Arrivals), de gelegenheid gekregen om te studeren, en te
werken. Maar wanneer zijn tijdelijke
verblijfspas verlengd moet worden
weet hij niet of dat ook gebeuren zal.
Het donkerste scenario is dat hij dan
het land uit zal moeten.
Jaime vertelde dat hij niet lang geleden door Portugal was uitgenodigd
om daar aan de autoriteiten uit te
leggen wat RAICES is en doet. Bij de
terugkeer in de VS werd hij door de
douane vastgehouden. Die wilde
uitzoeken ‘wat deze vreemdeling hier
kwam doen’. Gelukkig had hij contact
gezocht met iemand van Binnenlandse
Zaken die hem kende en respecteerde,
zodat hij weer op vrije voeten kwam.
Van binnenuit weet hij hoe het moet
voelen voor zovele anderen die minder
bevoorrecht zijn dan hij, om gediscrimineerd te worden.
Hoe lovend men ook is over deze
DACA-regeling, er haakt iets. Er
bestaat enorme onzekerheid over
hoelang deze (vaak jonge) mensen nog
mogen blijven, maar erger is het nog
dat ze niet weten wat een volgende
president van plan is: dit beleid
voortzetten of onmiddellijk stoppen?
In het eerste geval heeft Jaime de
kans om Amerikaan te worden, in
het laatste geval laat het zich raden.
Overigens moet hierbij wel worden
opgemerkt dat niet alle voorstanders
van de Obama-regering even blij zijn
met zijn vreemdelingenbeleid. Obama
heeft tijdens zijn ambtsperiode enkele
tienduizenden asielzoekers terug-

‘Jaime werkt voor een
organisatie die pleit voor
een permanente
verblijfsstatus, terwijl
hij zelf nog niet weet of
hij mag blijven.’
gestuurd. Iets wat tegen het zere
been is van vele sociaal bewogen
instanties en individuele, vaak
vrijwillige mensen, die zich inzetten
voor deze verworpenen der aarde,
onder anderen de mennonieten van
San Antonio. Ook zij vangen
ontheemde mensen op in hun
opvanghuis Casa di Martha y Maria.
De organisatie van het Doopsgezind
Wereldcongres maakte het mogelijk
voor deelnemers om kennis te nemen
van het Amerikaanse migratiebeleid.
Er was weinig belangstelling voor.
Twee mensen vóór het Congres, en
twee mensen erna. Deze laatste twee
waren Paul Steenbergen en ik. Het
heeft onze ogen nog meer geopend
voor de mensonterende omstandigheden waaronder vluchtelingen door
de autoriteiten en overheden worden
behandeld. Toch goed dat er mensen
zijn die het voor hen opnemen. En
‘goed dat er een God is’, in woorden
van Gerard Reve.
Wie verder geïnteresseerd is kan
via internet meer informatie vinden
over RAICES. Maar ook over de
mennonitische Stacey Merkt die zich
al meer dan 30 jaar inzet voor het
opvanghuis. En daarvoor heeft
vastgezeten. Zie hiervoor:
http://articles.latimes.com/1985-0221/news/mn-563_1_sanctuary-workers
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UAF – studie en werk voor hoger
opgeleide vluchtelingen
Door Mieke Krebber
Velen zetten zich in om de opvang van de vluchtelingen in Nederland mogelijk te
maken door b.v. het geven van geld aan een van de vele vluchtelingenorganisaties.
Anderen steunen de actie van MCC om tasjes met spullen samen te stellen voor de
vluchtelingen in de kampen in Libanon.
Na aankomst in een veilig land begint
voor de vluchtelingen de strijd om
een nieuw, zelfstandig bestaan op te
bouwen. We horen dat veel vluchtelingen uit Syrië hoogopgeleid zijn.
Wat kunnen zij beginnen met hun
diploma’s en ambities die ze enige
jaren geleden in Syrië hadden?
Het UAF – Universitair Asielfonds –
helpt vluchtelingen bij het erkend
krijgen van hun diploma’s en zoekt
voor hen moge-lijkheden om verder
te studeren en werk te vinden.
In het kwartaalschrift van september
staat het verhaal van Armine uit
Azerbeidjan. Een paar citaten:
Armine Alexanjan
Het is haar dertiende jaar in Nederland
zonder verblijfsvergunning. Armine
Alexanjan (26) laat zich echter niet
ontmoedigen door de vele verhuizin-
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gen, rechtszaken en de constante
dreiging van uitzetting. Ze werkte zich
met steun van het UAF op tot het hbo.
Opgeven is geen optie: ‘Dit is het enige
dat ik heb bereikt in al die tijd, dat
laat ik me niet afpakken.’ ‘Ik wil mijn
eigen centen verdienen’
Het UAF komt in beeld
Als Armine in 2008 klaar is om een
hbo-opleiding te doen, komt het UAF
in beeld. Dat was meteen positief:
‘Het contact was leuk en mijn
begeleider was heel goed. Als ik iets
wilde, werd het meteen geregeld. Ook

‘Het is haar dertiende jaar
in Nederland zonder
verblijfsvergunning.
Armine laat zich echter
niet ontmoedigen.’

betaalden ze al mijn studiekosten.’
Haar droom: een eigen adviespraktijk.
‘Dertien jaar in een asielprocedure,
dat kost zoveel geld. Ik wil geen
uitkering, ik wil mijn eigen centen
verdienen. Het enige dat ik graag wil
doen in dit land is studeren en daarna
werken. Geef me die kans.’
Geeft u Armine de kans die zij
verdient? Het UAF helpt vluchtelingen
zoals zij met hun studie en zoektocht
naar een passende baan in Nederland.
Met uw hulp kunnen wij nóg meer
vluchtelingen ondersteunen.
Zoals Armine zullen nu waarschijnlijk
veel Syrische vluchtelingen een beroep
doen op het UAF.
Meer informatie: www.uaf.nl.

Het is zomer 1981. We zitten in Zuid Frankrijk: bloeiende lavendel
velden, blakende zon in een ontspannende sfeer. Geen slechte
omstandigheden voor een ‘gezin-met-vakantie’. Deze dag geen
zee en strand of zwembad, maar iets cultureels met muziek en
straattoneel. In de avond keren we tentwaarts.

Je welkom voelen …
Door Helene Nauta-van Gelder

Ander toneel
Op weg naar de camping verandert
het weer. Het wordt noodweer, zoals
recentelijk zich opnieuw in het zuiden
van Frankrijk heeft afgespeeld. We
rijden door een verlaten open gebied
als het onweer losbarst. De bolbliksems
vliegen ons figuurlijk om de oren.
Het gedonder wordt door angstschreeuwen van de relatief jonge
kinderen achter in de auto zelfs
overstemd. Zij weten nog niet van de
‘kooi van Faraday’. We proberen nog
op het erf van een eenzame boerderij
te schuilen, maar worden weg
gestuurd. Er blijft dus niets anders
over dan doorrijden. We zijn de
laatsten die nog net de spoorwegovergang kunnen kruizen. Maar dan...
Hoopvol komen we in een dorpje.
Net op tijd rijden we nog niet de
kolkende watermassa (waarin al auto’s
worden meegesleurd) in en wijken
uit op een iets hoger gelegen benzinestation. Het stortregent. Al gauw
wordt duidelijk dat we hier ergens
moeten overnachten. Na een angstaanjagende manoeuvre weten we de
auto te keren en het kolkende water
achter ons te laten. Dan doemen er
tegen de heuvels twee kleine hoogbouwflats op. Daar gaan we de nacht
doorbrengen.

besluiten een verdieping hoger op te
gaan. Daar leggen we de kinderen in
de gang op een paar handdoeken en
een overlevingsdeken te slapen. Als
ouders staan we bol van de adrenaline
en voelen ons nat en koud en diep
ongelukkig. Dan gebeurt er iets
onverwachts. Een soort moviestar
komt boven. Hij kijkt even naar ons
en gaat dan een woning binnen.
Even later komt uit hetzelfde huis
een oud vrouwtje met de gestalte van
een dwerg naar buiten. Terwijl ik dit
schrijf springen de tranen in mijn
ogen. Zij wenkt ons met de woorden
“kom allemaal gauw binnen”. En
dan gebeurt het wonder. We worden
omringd met warmte. We zijn gezien
als mensen in nood. Dit is niets
vergeleken met wat bootvluchtelingen
en andere vluchtelingen meemaken.
Laat dat duidelijk zijn. Maar het gevoel
je verlaten te weten zal nooit meer
uit ons leven weggaan. Nog sterker is
het gevoel van ‘gezien worden’. Nog
altijd zijn er barmhartige Samaritanen.

En opnieuw uit onverwachte hoek:
een kanjer van een dwergvrouwtje.
Het geluk houdt nog niet op: we
krijgen brood, bed en meer. Haar
dochter, op vakantie bij haar moeder,
heeft een appartement in het andere
gebouw. Zij wordt gebeld. Zoon en
moeder Nauta verhuizen daar naar
toe. Zij ligt daar op bed als een
moviestar net als haar broer (eerder
in dit verhaal) met tig-aantal glossy
bladen haar vakantie te vieren.
Ze sprint uit bed en wij springen in het
nog warme bed van deze onbekende
vrouw.
Welke verbondenheid tussen mensen
dan ontstaat, is (hoe vreemd hier ook
gesteld) met geen pen te beschrijven.
Als je je afhankelijk weet van een
ander en die ander ziet je staan, dan
zie je soms even ‘het koninkrijk van
God/Allah’. Laten we toch proberen
dit wonder in dit verwarrende leven
te behouden.

Van dief naar dwerg
Ook hier staat de straat onder water.
We brengen wat spullen voor de nacht
over, waaronder nog een fles vruchtensap en gaan dan de kinderen dragend
overbrengen. In die halve minuut moet
er iemand in de hal van dit flatgebouw
zijn geweest, want de fles was weg.
Het blijft stortregenen, zodat we
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Column
Hoezo, welvaart
delen?
Door Joël Friso
Ik hoor het mezelf steeds weer zeggen:
“Wij hebben het goed hier in het Westen.
Wij kunnen onze welvaart gemakkelijk
delen met de Syrische vluchtelingen.”
Het is nobel van mezelf om dit te vinden
en deze opinie tegen vrienden aan te
houden. Maar slaat het wel ergens op
als ik dit zeg? Wat gaat het mij aan?
Welk stukje welvaart kan ik delen?

Wij Amsterdamse
doopsgezinden en
de vluchtelingen

Neem nou mijn baan. Óf er moet een
Syriër aankomen die goed is in het
organiseren van debatten op een
universiteit, anders denk ik dat op dit
punt weinig te verdelen valt. Neem
anders mijn huis. Ik zie hier in Watergraafsmeer nog geen vluchtelingen
opgevangen worden. Maar vooral:
ik ben niet aangewezen op sociale huur,
dus hoef ook geen ruimte te maken op
de woningmarkt straks. Ik hoor ook
mensen zeggen dat ze hun talenten
willen inzetten voor het goede doel.
Dat kan. Dan zou ik vertellen van de
films die u moet kijken als u meer te
weten wil komen over de verlangens
van immigranten: Welcome of Atlantic
of Dheepan bijvoorbeeld. Maar ja ik ben
zelf nog aan geen van de drie films
toegekomen. Ja, natuurlijk kan ik altijd
nog letterlijk welvaart delen uit mijn
portemonnee, middels een donatie
naar Stichting Vluchteling. Het voelt
echter wel als afkopen.

De opvang en zorg voor vluchtelingen is inmiddels deel geworden
van het publieke domein. De vraag is wat je dan als gewone burger,
of gewone doopsgezinde, nog zou kunnen doen.
Ik noteerde een paar websites:
– www.ready2help.rodekruis.nl, voor vrijwilligerswerk, kleding en donaties.
– www.vluchteling.nl, voor vrijwilligerswerk, kleding en donaties.
– www.ontmoeteenvluchteling.nl; initiatief rond het Veronicaschip in
Amsterdam Noord

Ik raak er moedeloos van. En als ík niets
hoef in te leveren, met de komst van
vele Syriërs, over wíens welvaart heb ik
het dan? Wiens welvaart kan volgens mij
prima gedeeld worden? Velen die zich
al zorgen maakten over bezuinigingen
op de zorg, op veiligheid, op onderwijs
et cetera, zijn bang dat ze nu nog meer
moeten inleveren. Zo bekeken kan ik
me het onbegrip van veel samenlevingsgenoten goed voorstellen. En ik maar
zeggen dat het gemakkelijk is.

Vrijwilligers in Z.-O.: Aanmelden via www.venzo.co.nl
– Hulp in de Welkom winkel: het sorteren van kleding
– Eten opscheppen. Iedere dag tussen 17 en 20 uur.
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Verder: in het vroegere Huis van Bewaring aan de Havenstraat (Oud-Zuid)
verblijven nu ruim 300 recent aangekomen vluchtelingen uit Syrië en
Eritrea. Het Leger des Heils regelt bed, bad en brood; aanmelden als
vrijwilliger bij Klarinda van Tilburg! (k.van.tilburg@legerdesheils.nl).
Een vrijwilligersteam regelt activiteiten:
– Kleding; welkom ter plekke
– Concrete activiteiten (voorbeeld: schaken/dammen; mensen o.m.
naar de tandarts brengen; in shifts van 09.30–13.00 en 13.00–17.00 uur)
Aanmelden via:
– activiteit.havenstraat@gmail.com
– vrijwilligers.havenstraat@gmail.com
Vrijwilligerswerk via HVO-Querido: aanmelden via een mail
naar Jeltje Bunt (jeltje.bunt@hvoquerido.nl) Bron:
http://hvoquerido.nl/vrijwilligerswerk-en-winterkleding/

In de Facebookgroep ‘Wat is nodig voor vluchtelingenopvang div lokaties
Amsterdam?’ wordt elke dag vermeld waar behoefte aan is op materieel
en immaterieel gebied. Er is voor iedereen wel iets te doen!
Thijs van Hoogstraten en Anke Spijker

Uit de kerkenraad

Uit de kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering is de Algemene Ledenvergadering
voorbereid die, wanneer u dit leest, al heeft plaatsgevonden op
25 oktober.
Het kerkenraadsweekend dat heeft plaatsgevonden in september
is geëvalueerd tijdens de vergadering. De kerkenraad kijkt hier
zeer positief op terug en ziet het als een waardevolle toevoeging
om naast met elkaar te besturen en vergaderen ook te bezinnen.
Tijdens de gemeenteavond afgelopen voorjaar liet Hanneke
de Graaf een mooi lied horen afkomstig uit een film die gaat over
een Japans concentratiekamp in Nederlands-Indië. Nu is het idee
ontstaan om deze film te draaien in de kerk op zondag 17 januari
2016. Dit idee werd ingebracht in de kerkenraad en werd door
een ieder positief ontvangen. Meer informatie volgt.
In de kerkenraadsvergadering is gesproken over de huidige
vluchtelingen problematiek en welke rol Doopsgezind Amsterdam
hier in zou kunnen spelen. Er is contact geweest met het COA
over onderdak voor vluchtelingen maar zij adviseren om dit vooral
niet te doen. Andere optie die is besproken is het plaatsen van
een student met een vluchtelingenstatus op het Zon’shof. Hier
zijn de eerste gesprekken over geweest op het hof met enkele
bewoners. Er wordt nu verder uitgezocht hoe dit te organiseren.
Dit punt zal de komende maanden zeker nog terug blijven komen
op de kerkenraadsagenda.

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.

Opbrengst collecten in euro’s
2015 (kwartaal 1+2+3)
Gemeente
Projecten
– Singelkerk
– Menno Simonshuis
– Noord Meerpad
Totaal
Eigen gemeente + projecten

3.705,67
438,51
778,48
4.922,66

4.827,81
541,80
1.008,15
6.377,76

2014 (kwartaal 1+2+3)
Gemeente
Projecten
3.977,69
506,05
671,60
5.155,34

11.300,42

3.997,50
550,75
462,72
5.226,77
10.382,11

Opbrengsten collecten t.b.v. projecten 3e kwartaal 2015
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sedidea Tanzania
ADS Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling
Jeanette Noël Huis Amsterdam
Paraguay Hospital Mennonita KM 81
ADS, Broederschapscollecte Past.Diaconaal Fonds
Stichting Kruispost
Rampen wereldwijd coll. 30/8/2015
St. Samenw. Bijz. Noden Gemeente Amsterdam
Mennonite Central Committee
ADS Broederschapscoll. DG Broedercsh. Indonesië
Vluchtelingen
Totaal
– Huwelijk 27/5/2015
Eye Care Foundation

150,75
188,90
80,21
62,80
122,80
107,94
118,55
120,33
100,20
378,35
225,25
1.656,08
273,01
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Gemeente in beweging

Mennomaal

Knipkunst – Ode aan een ambacht

10 november 2015. Iedereen welkom
op het Mennomaal.
Singelkerk, Singel 452, 1017 AW,
tel. 020-6234588
Ontvangst met drankje vanaf 17.30 uur
Begin maaltijd: 18.00 uur
Tussen het hoofdgerecht en het toetje:
Hafiz, gedichten en gedachten over
de vraag: “Hoe zaai ik G’ds werk uit?’’
door Ineke Bremer

22 oktober 2015 - 17 januari 2016
Circa 60 werken uit de collectie van het echtpaar Verhave, die nooit eerder
samen zijn getoond, laten de ontwikkeling van knipkunst zien vanaf de
Gouden Eeuw tot (laat) 1900. Er wordt onder andere werk tentoongesteld
van Nederlands bekendste knipkunstenares Joanna Koerten (1650 – 1715).
Deze tentoonstelling heeft een doopsgezind tintje, want Johanna Koerten
was doopsgezind. Een aantal van haar knipsels zijn eigendom van de familie
De Flines. Guillebert de Flines vluchtte als wederdoper in 1584 vanuit
Antwerpen naar Amsterdam, waar hij een zijdelakenweverij begon.

Van tevoren opgeven is niet nodig.
Opgeven wél nodig bij een speciaal
dieet of vegetarisch!
Kosten: 5 euro per maaltijd.

Allegorisch portret van Johanna Koerten (detail) door Arnold Houbraken

Open tijd
Sol Yoder benutte de Open Tijd op indringende eigen wijze
met een blues lied dat de harten raakte.

40.000 handtekeningen
zijn binnen!
Groot nieuws: meer dan 40.000 mensen
hebben het burgerinitiatief Teken tegen
Kernwapens getekend!
Dit betekent dat de Tweede Kamer moet
debatteren over een nationaal verbod
op deze massavernietigingswapens.
De verwijdering van kernwapens uit
Nederland is daarmee een stap dichterbij.
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I'm a stranger here Lord
I'm a stranger everywhere
I'm a stranger here Lord
I'm a stranger everywhere
I would go home, but
I'm a stranger there
Stranger there
This overlooked song is from the obscure Electric Havens album
recorded in 1968. Sol zong slechts een gedeelte van de song van
Richie Havens. De hele song kan men beluisteren via internet.

Tentoonstelling
Tentoonstelling over het werk van Johanna Kuiper in Kinderboekenmuseum
Het Schooltje van Dik Trom, Etersheim, van 4 oktober tot 20 maart.
Over Johanna Kuiper verscheen dit voorjaar een proefschrift van
dr. F. van Melle. Aan Johanna Kuiper en haar man ds. K.A. Schipper
werd kortgeleden postuum de Yad Vashem onderscheiding toegekend.
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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

Nazmiye Oral – 8 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).
Momenteel werkt ze aan haar tweede roman:
Anatomie van een Migrant.

Annemiek Schrijver – 15 november
Joke van der Heide
jongerenwerk
t (020) 661 16 52
j.vanderheide@vdga.nl

Annemiek Schrijver werkt bij de KRO-NCRV. Daar
presenteert ze het tv-programma De Verwondering.

Vincent Bijlo – 22 november
Henk Leegte
predikant
t 06 45 62 62 70
h.leegte@vdga.nl

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’.

Irene Hemelaar – 29 november
Ewoud Roos
predikant
t 06 48 88 35 97
e.roos@vgda.nl

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.

Data – 8, 15, 22 en 29 november
Tijd – 17.00 - 18.00 uur
Plaats – Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452, Amsterdam
Toegang – Vrijwillige bijdrage
Na afloop is er een drankje. Kom ook en
laat je verrassen! Meer info: idA oktober
en www.preekvandeleek.amsterdam
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Agenda

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

November 2015
Kerkdiensten (zie achterkant)

De redactie behoudt zich
het recht voor artikelen in te
korten of niet op te nemen.
• Ma 2 nov

Zon’shofgroep

Zon’shofje

20.30 uur

• Zo 8 nov

Wake bij Justitieel Complex

Schiphol

14.00 uur

• Zo 8 nov

Preek van de leek: N. Oral

Singelkerk

17.00 uur

• Ma 9 nov

020 11 Tieners

Singelkerk

18.00 uur

• Di 10 nov

Mennomaal: Hafiz

Singelkerk

18.00 uur

• Wo 11 nov Vredesgroep

Singelkerk

20.00 uur

• Za 14 nov Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 15 nov Preek van de leek: A. Schrijver

Singelkerk

17.00 uur

• Ma 16 nov Jesaja in het Nieuwe Testament

Singelkerk

15.00 uur

• Di 17 nov

Singelkerk

20.15 uur

• Wo 18 nov Bijbelkring o.l.v. Ewoud Roos

Singelkerk

14.30 uur

• Wo 18 nov Rondom groep

Singelkerk

19.30/20.15 uur

• Do 19 nov Open kring Menno Simons

M. Simonshuis

14.30 uur

• Za 21 nov Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 22 nov Preek van de leek: V. Bijlo

Singelkerk

17.00 uur

• Do 26 nov Bijbelaars o.l.v. Henk Leegte

Singelkerk

11.00 uur

• Za 28 nov Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 29 nov Preek van de leek: I. Hemelaar

Singelkerk

17.00 uur

Geloofsgesprekskring

Houd ook de website van de gemeente in de gaten: www@vdga.nl

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.
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

1 november

Ds E.C. Roos

E.M.L. van Dunné
Kinderkerk

8 november

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

15 november

Ds. M.L. van Woerden*

22 november
Gedachtenisdienst

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

29 november

Ds H. Leegte

Geen dienst

Ds E.C. Roos

E.M.L. van Dunné
Kinderkerk

Ds E.C. Roos

Ds E.C. Roos
Kinderkerk
Geen dienst

Avondmaal

6 december

* Machteld van Woerden was van 2009 tot 2015 doopsgezind predikant te Baarn/Soest

Collectebestemmingen in november
De collecte in de blauwe/zwarte zak is altijd voor de eigen gemeente. De collecte in de rode zak is voor:
• 1 november – Broederschapscollecte t.b.v. projecten
voor gemeenteopbouw
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 Alg. Doopsgez.
Sociëteit Amsterdam, inzake gemeenteopbouw.

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

• 8 november – Broederschapscollecte t.b.v. Werkverband
Geweldloos Samenleven
De werkgroep Geweldloos Samenleven is ontstaan uit de
Doopsgezinde Broederschap in Nederland en wil een
bijdrage leveren aan de bestrijding van het toenemende
geweld in onze samenleving.
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 t.n.v. Alg.
Doopsgez. Sociëteit te Amsterdam, inzake WGS.

• 22 november – Broederschapscollecte t.b.v.
Werkverband Geweldloos Samenleven
Zie 8 november.

• 15 november – 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 tuberculosepatiënten
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.
1 2 – I N D I T A M S T E R D A M NOVEMBER

• 29 november – Rampen wereldwijd
• 6 december – Jongerencultuurfonds
In Amsterdam leeft een op de vier kinderen in een gezin
op de armoedegrens! Doel van het Jongerencultuurfonds is
het scheppen van mogelijkheden voor deze kinderen om
ook deel te nemen aan culturele activiteiten, zoals ballet,
muziek, toneel. Het Jongerencultuurfonds doet dit door
geld beschikbaar te stellen voor een lidmaatschap of
bijdrage met een maximum van 400 euro per jaar. Kinderen
hebben geen enkele invloed op de inkomenspositie van
hun ouders, maar verdienen kansen om zich positief te
ontwikkelen, ook op het gebied van de cultuur.
Rekeningnummer: NL64INGB0005167707 St.
Jongerencultuurfonds.
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.

