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Dat vatte zij samen met de woorden 
‘Ik geloof in God’. Ik vind het ontroe-
rend wat die vrouw zegt. Dat is heel
andere taal dan: Sla er maar op los, of
de roep om meer geweld. Dat vind ik
het frisse geluid van deze mevrouw.
Ewoud: Over het bestaan van God
kunnen we weinig zeggen, maar het
doet er wel toe wat wij dan verstaan
onder God. Met een gespreksgroep
houden wij ons bezig met het boekje
van Trouw-journalist Peter Henk
Steenhuis, De persoonlijke God. Dat
bevat interviews over het beeld dat
Nederlanders hebben. Het is een
staalkaart van opvattingen over God 
in Nederland. Daar kijken wij in ons
clubje alleen maar naar, zo van: 
Don’t say No, Just say Oh.

Zelfs binnen de eigen kring leeft de
vraag: Wat verstaan wij onder God?
Henk: In de kerkdienst spreek ik op
verschillende manieren over Onze Lieve
Heer. Ik gebruik niet alleen de woorden
God of Heer, maar ook wel het Geheim
dat ons leven draagt. Dat laatste kwam

Henk trapt af: Ter Linden verwoordt in 
zijn boekje precies zoals ik het aan het
Doopsgezind Seminarium heb geleerd.
Ewoud Roos vervolgt: Zo van: midden in 
alle chaos en duisternis wordt gezegd: 
‘Er zij licht’. Dat wij als voorgangers dat
steeds mogen uitdragen. Henk geeft 
een voorbeeld van hedendaags geloof: 
Kort na de aanslagen in Brussel vroeg 
een TV-verslaggever op een vliegveld aan
een vrouw: ‘Bent u ook bang?’ Waarop 
zij antwoordde: ‘Nee, ik ben niet bang. 
Ik geloof in God.’ Je zag de interviewer
denken ‘gek wijf’. Maar die vrouw maakte
duidelijk dat zij niet boog voor angst. 

Essemie van Dunné, Henk Leegte en Ewoud Roos:

Onze drie voorgangers in gesprek
over God, geloof en gemeente

Door Dirk Visser

mij op kritiek van een emeritus-predikant
te staan. ‘God is toch geen geheim? 
Wij kennen Hem toch als de God van
Abraham, Isaak en Jakob.’
Essemie: Soms, zeker als er niet-kerkelijke
mensen in de kerk zitten, doe ik als
opening een meditatie. Dan gebruik ik
het woord God niet. Ik geloof óók niét
in God, ook niet in God in de zin van
vertrouwen, zoals Ter Linden zegt.
Desalniettemin spreek ik God wel aan.
Dat is een drang of verlangen van mij. 
Ik geloof niet in een God die wensen
vervult. Maar soms is het nodig om te
verwoorden waar ik naar verlang. 
Dat kan per uur of dag verschillen. 
Dat geldt voor mij maar ook voor alle
mensen in de kerk. Ik ben vrij zeker dat
ik het niet weet. Juist dat niet weten is
ook een manier van geloven.
Ewoud: Volgens de Nijmeegse gods-
dienstfilosoof Han Fortmann heeft God
de mens geschapen als een projecterend
wezen. In je projectie van God neem je 
je eigen leven mee. Dat inzicht is voor
mij een bevrijding.
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THEMA: GODSBEELD

Het recent verschenen boekje 

En dan nog dit. Wandelen met God

van ds. Nico ter Linden was voor 

de idA-redactie aanleiding de drie

voorgangers van onze Doopsgezinde

Gemeente uit te nodigen voor een

gesprek over onder meer hun beeld 

van God. 
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Vervolg van pagina 1

Zelfs het woord God is door mensen
bedacht. De Haagse predikant Freek
Nijssen zei ooit dat het woord God
misschien wel als een bijvoeglijk
naamwoord is begonnen. Iets was zo
bijzonder dat het niet meer menselijk
was. Later werd het begrip een
zelfstandig naamwoord. Toen ging 
het stollen.

Henk: Er is een uitspraak van Gandhi 
dat God een gestalte aanneemt voor 
wie daaraan behoefte heeft. 
Ewoud: In dit verband wil ik wijzen op
wat Paulus zegt in Handelingen 17 vers
28: ‘Want in hem leven wij, bewegen 
wij en zijn wij vrij’. God is niet een
persoon, maar meer als het zijn waarin
wij leven. Dat omvat veel meer. Daar 
kan ik wel wat mee. Misschien is een
antwoord op de vraag of God bestaat,
wel het volgende: Het gebeurt in de
ruimte van het zijn waarin we leven.

Essemie komt terug op de uitspraak 
‘Ik geloof in God’ van de vrouw op het
vliegveld: Als je dat niet snapt, zijn de
woorden van die vrouw een zinloze
opmerking, bijna beschadigend. Ik vind
het heel jammer dat we dat niet beter
kunnen uitleggen. En ik vind het ook
heel erg dat ik een soort geheimtaal
moet uitspreken. We moeten ons
realiseren dat de mensen niet meer
begrijpen wat geloven in God betekent.
Er is een veel grotere noodzaak tot
uitleggen dan wij denken. Ik kan dit
werk alleen maar doen als ik mensen
kan uitleggen dat het, wat mij betreft,
niet zo erg gaat om het bestaan van
God. En dat de woorden geloof en 
God misschien wel heel iets anders
betekenen dan de meeste mensen
denken. Dat moet ik uitgelegd krijgen.
Dat is bijna het belangrijkste van 
mijn werk.
Henk: Het lastige is dat de buitenwereld
graag wil dat we ons concreet, zeg 
maar behapbaar uitdrukken. Maar in
tegenstelling tot cabaretiers die soms
anderhalf jaar hetzelfde zeggen, 
hebben wij de volgende week al weer
een kans. Het, voor ons, vervelende 
van deze tijd is dat er zoveel beelden 
op de mensen afkomen. Het vraagt 
veel van ons om de concurrentie met 
de wereld aan te gaan.

Essemie brengt het gesprek op de
onderlinge samenwerking. Ze zegt: 
Ik vind het een zegen dat wij als
predikanten ons werk met elkaar doen.
Als ik voorga, weet ik dat jullie ook
staan te hannesen. Dat wij het in de
gemeente samen doen, vind ik heel
prettig. Ik zou het erg missen als ons
gesprek er niet meer was.
Henk: Het Seminarium bood onlangs 
een nascholingscursus aan hoe je als
predikant met moeilijke gevallen moet
omgaan. Ik dacht: Die cursus heb ik 
niet nodig. Wij hebben elkaar en
kunnen het met elkaar over zulke
problemen hebben. Tijdens de
supervisie, die ik enkele jaren geleden
volgde, bleek hoeveel collega’s
moeilijkheden hebben. Wij kunnen
elkaar bellen, dezelfde dag nog of
anders de volgende dag. Bovendien
hebben we het niet alleen over
problemen. We lezen elkaar ook 
dingen voor. Essemie: Ik vind die
samenwerking heel fijn. Je leert er ook
van. Je moet dan heel goed luisteren.

Een krant berichtte op de ochtend van
het gesprek over de bezorgdheid van de
Gereformeerde Bond, de behoudende
groepering binnen de Protestantse Kerk
in Nederland, over een recent PKN-
besluit. Henk: Dat geeft kerkleden de
vrijheid om in een andere kerk dan de
lokale kerk naar de dienst te gaan. De
gedachte achter die bezorgdheid is dat
je als christen niet lid bent van een club
mensen die elkaar aardig vinden, maar
dat je samen christelijke gemeente bent. 
Essemie: De kerk, ook de predikant
heeft vaak de neiging om antwoorden
te geven als mensen met vragen komen.
Het is goed om te bedenken dat we
soms geen antwoorden hebben. We
kennen wel verhalen op een dieper
niveau. 
Henk: Als de verhaaltraditie wegvalt,
dan ja dan. Maar ik laat me niet gek-
maken door zo’n CBS-rapport. Er zijn 
in de loop der eeuwen altijd mensen
geweest die de weg naar de Singelkerk
wisten te vinden. Het enige dat wij als
doopsgezinden in Amsterdam hebben, 
is ons huis, de kerk aan het Singel.
Essemie: De doopsgezinden hebben
gelukkig eeuwen geleden al ingezien
hoe belangrijk dit huis is. 

Essemie beaamt dit: Daarin zijn we
kwetsbaar. Ik voel altijd druk of we het
wel goed doen. De mensen kunnen de
volgende week ook naar een festival op
het NDSM-terrein of weet ik waarheen.

Henk, verwijst naar het gedichtje over 
de dominee van Urk in het boekje van
Ter Linden (zie in de vorige idA) en 
zegt: Het bootje van de dominee
wiebelt. Maar ook moet worden gezegd
dat de leden heel trouw zijn. Wat mij
ook opvalt, is dat er elke zondag iemand
in de Singelkerk zit die ik nog nooit 
heb gezien. Vaak komen ze niet terug.
Ooit is iemand binnengekomen alleen
maar omdat de deur openstond. Die
persoon is nooit meer weggegaan.
Essemie: Op het Meerpad zie ik in de
dienst iedereen zitten, zo’n veertig
broeders en zusters. Er zitten ook
mensen die nog maar kort in de kerk
komen. Daar heb ik allemaal mee te
maken. Dat vind ik het allerleukste van
ons werk, dat de deur van de kerk
openstaat. Henk: Soms komt iemand
naar de kerk met de gedachte: Dit wordt
m’n laatste keer of komt iemand voor 
de eerste keer. Je moet zowel de een 
als de ander er bij houden. Essemie: 
En ook de trouwe kerkgangers.

Henk: Het recente CBS-rapport God in
Nederland gaat eigenlijk over de kerk 
in Nederland. Getalsmatig gaat het
achteruit, maar er is ook een andere
werkelijkheid. Een zuster die de dood
nabij was, vroeg ik wat haar finest hour
was geweest. ‘Is yet to come’ zei ze. 
Ze had in haar leven veel beleefd, 
maar het mooiste moest nog komen.
Ewoud: We komen in de kerk samen 
in de hoop iets van de Eeuwige te
ontmoeten. Dat is de belijdenis aan 
het begin van de dienst.
Henk: Kerkgang vraagt en veronderstelt
geloof, maar wekt het ook. Van een
dienst kun je een beetje geloviger
worden. Ewoud: Dat geldt ook voor
zingen. Dat maakt je ook geloviger. 
Heel fijn is dat.

‘Dat vind ik het allerleukste
van ons werk, dat de deur

van de kerk openstaat’
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Van den Berg laat een paar foto’s zien
van alternatieve beelden van Christus,
bijvoorbeeld bij de intocht op Palm-
zondag: regenboogvlaggen op de
grond. 

En wat te denken van Conchita Wurst 
op het songfestival. Gaat het hier om
blasfemie? In Oost-Europa denkt men 
– cultuurgebonden – heel anders over
deze zaken dan wij in het Westen. 
Daar moeten we in de theologie ook
rekening mee houden. 

Lezing van dr. Lisa Isherwood ‘Christa:
Women’s Journey Home?’ gehouden
op 23 april in de Janskerk in Utr echt in
het kader van de Catharina Halkeslezing.

Catharina Halkes was van 1983 tot 
1986 de eerste hoogleraar feminisme
en christendom aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen. Lisa Isherwood 
is hoogleraar Feministische Bevrijdings-
theologie aan de universiteit van
Winchester. Mariecke van den Berg 
gaf een respons op de lezing. Zij doet
onderzoek naar publieke debatten 
over religie en homoseksualiteit in
verschillende Europese landen; zij is
verbonden aan de VU. 

In de jaren negentig kwam men vanuit
de feministische beweging in verzet
tegen de masculiene beelden van
Jezus/Christus. Vrouwen meenden dat
zij niet alleen vanwege hun mens-zijn
verlossing nodig hadden maar ook
vanwege hun vrouw-zijn, een dubbele
verlossing. Zo kwam men tot de
conclusie dat Christus het beste
verstaan kon worden als de Bevrijder,
zowel op politiek als op sociaal gebied.
Het beeld van de Messias was tot dan
toe zeer patriarchaal: de oorlog-
voerende koning. Jezus moest zelf
bevrijd worden van de manlijke trekken
die hem waren toegedicht door de
kerkleiders. De ervaringen van vrouwen
werden beschouwd als bewijs van hun
anders-zijn, maar zijn juist waardevol
om te zien wat verlossing is.

Christendom is breder dan de figuur
van Jezus. Het gaat om verbinding, niet
om macht. We moeten Jezus niet zien
als slachtoffer, maar ook niet als held.
We moeten Christus leren zien als
groter dan de historische Jezus. 
Zo behandelde Isherwood verschillende
feministische theologen van de laatste
decennia. 

Mariecke van den Berg ging in 
op de lezing
Is het beeld van een vrouwelijke
Christus, Christa, wel voldoende;
moeten we het beeld niet oprekken 
tot alle vormen van mens-zijn. Is in het
vroege Christendom niet al geprobeerd
om het vrouwelijke element in te
brengen door Sophia, wijsheid. Volgens
Van den Berg was de gender van Jezus
altijd al instabiel. In de negentiende
eeuw beeldde men in de VS Jezus heel
vrouwelijk af met een jurk en lang 
haar. Onder evangelicalen is daar een
tegenbeweging ontstaan: muscular
christianity. 

Draagt het beeld van Christa ook geen
risico’s in zich. Het vrouw-zijn wordt 
in verband gebracht met scheppende
kracht en eucharistie. Hoe passen
vrouwen die nooit kinderen hebben
gehad in dat beeld? Vrouw als beeld
van onderdrukking – en wat dan 
met de zakenvrouw van de Zuid-as.

Onder homo’s en lesbiennes wordt ook
gedacht over het beeld van Christus. 

Christa
Door Mieke Krebber

Schilderij: Angie Devereux op de 

tentoonstelling Celebrating Images of

Christa, Winchester juli/augustus 2015

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin (1998)

160611 IDA-mei_IDA  27-04-16  20:28  Pagina 3



4 – I N  D I T  A M S T E R D A M M E I  2 0 1 6

Exodus 3:13-14: Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar 
de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van
hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen:
“Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan
zeggen?’ Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die 
er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: 
“IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’

Ik zal er zijn – zo heet God. Zo’n mooi en
ontroerend beeld. Troostend. Het idee dat er 
iemand voor je is, dat er altijd iemand voor je zal
zijn. Net als een klein kind dat leert lopen en
constant omkijkt naar zijn moeder: is ze er nog?
Waar is mama? Is ze er nog? Tot op een gegeven
moment dat kleine kind niet meer om hóeft te
kijken, omdat het weet dat mama achter hem staat.
Dát gevoel, dat is Gods aanwezigheid, dat is IK ZAL
ER ZIJN. Je hoeft niet meer achterom te kijken. 

Dat beeld van ons niet alleen hoeven te voelen, 
dat raakt ons. En dat sluit mooi aan bij het volgende
gedicht, waarbij duidelijk is, dat we ons niet alleen
hóeven te voelen, maar dat het menszijn ook
inhoudt dat we ons niet altijd even goed open-
stellen voor die aanwezigheid van God. 

God benoemt het ook zelf in Exodus: maak geen
beeld van mij. Als er een beeld van God wordt
gemaakt, dan kun je het hebben, is het te pakken,
te verstoppen, kapot te maken. Het beeld van God 
is niet te vangen. Dat doet ons denken aan de
kunst in zowel de moskee als de synagoge: 

vaak kalligrafie, vaak woorden, maar zeker geen
afbeeldingen. 

Waar we wel bij kunnen komen, is het gevoel
wanneer we dicht bij God zijn. “Voor mij is God
dichtbij als de zon onder de wolken doorschijnt”. 
Of: “dat noemde ik altijd Jezuslicht! Maar dat heet
helemaal niet zo!” Het leuke is, dat wanneer we
verkennen hoe we dit natuurverschijnsel noemen,
het allemaal namen zijn die te maken hebben 
met het geloof. In het Engels heet het: Angels
baking cookies. Het wordt ook wel Jakobsladder
genoemd, de ladder die wordt genoemd in Genesis
(28:12) waarover de engelen zich van de hemel 
naar de aarde konden bewegen.

En daar hebben we het over. Het voelen van Gods
aanwezigheid in de natuur. Als je een strand-
wandeling maakt en je betoverd bent door de
weidsheid van het uitzicht en in contact raakt met
de mensen om je heen. “Daar waar Hij is, is vrede”,
en het beeld dat hierbij hoort is de uitgestrektheid
van het heelal met alle sterren, dat voelt als een
goddelijk beeld. 

“Maar toch, is het niet allen de natuur. Daar waar
Hij is, is vrede, slaat ook op intermenselijke relaties.
Bijvoorbeeld vriendschap en rust en lief zijn voor
elkaar en altijd je knuffel mee mogen nemen. 
Dat geeft een gevoel van er mogen zijn.” 

God; wie is dat? Wat is dat? Heb jij een beeld bij God?
Bij God, daar kun je niet bijkomen. W e hebben alleen
maar onze menselijke taal, onze menselijke beelden. 

Heb je een beeld van God nódig 
om te kunnen geloven?
Door Andrea Wieffering 

‘IK ZAL ER ZIJN heeft mij
naar u toe gestuurd’

Verslag van een gesprek in de groep Rondom 
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Spoor van stappen in het zand
Janine van Lagen

Ik droomde eens en zie ik liep,

aan het strand bij lage tij.

Ik was daar niet alleen,

want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,

en lieten in het zand

een spoor van stappen, twee aan twee,

de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij

en zag mijn levensloop,

In tijden van geluk en vreugd,

van diepe smart en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek,

zag, langs heel de baan,

daar waar het juist het moeilijkst was,

maar één paar stappen staan…

Ik zei toen: ‘Heer, waarom dan toch?

Juist toen ik U nodig had;

juist toen ik zelf geen uitkomst zag

op het zwaarste deel van mijn pad.’

De Heer keek toen vol liefde mij aan

en antwoordde op mijn vragen:

‘Mijn lieve kind, toen ‘t moeilijk was

toen heb Ik je gedragen.’

Column

Over god 
gesproken
Door Helene van Gelder

Is het iets of is het niets? Is het een
mogelijkheid of de mogelijkheid van 
alle mogelijkheden? Zo kom je dicht bij
oneindigheid, bij het onbenoembare.

Vandaag spreekt men over het simplistische
lege "Iets". Daarmee zeg je eigenlijk niets,
terwijl "het niets" volgens Martin Heidegger
gelijk staat aan het Zijn als een existentieel
veranderingsproces van al het zijnde.

Hiervan uitgaande zien we het godsbeeld 
in de tijd veranderen. Van die man met 
een baard en het visioen van Hans, 
knielend op een bed violen tot het
nietszeggende "iets" van tegenwoordig.
Wordt er nog wel gereflecteerd over zo'n
uitspraak? Wat hebben we aan zo iets.
Lekker makkelijk, toch? Geef mij dan 
maar het niets. Dat is donker, dat is
onberekenbaar, maar je vult het niet in 
als iets zijnde. Want dat houdt het iets 
wel in. 

Ons godsbeeld zou recht moeten doen 
aan de grote fysieke afwezigheid van God.
Misschien maakt dat het verschil uit tussen
de fysieke mens en de afwezige god.
Eigenlijk is elk godsbeeld nooit doeltref-
fend. Wat uiteraard heel jammer is voor 
ons mensen. Hoe geruststellend  moet het
geweest zijn dat in vroegere tijden, toen 
de wetenschap nog niets wist van een
uitdijend heelal of zwarte gaten, mensen/
gelovigen wel een duidelijk godsbeeld
hadden. Zelfs zo ver gingen dat ze het
verafgoden tot een persoonlijke God voor
eigen zielenheil. Bestaat er een grotere
hybris (overmoed)?

Misschien moeten we eindelijk durven
erkennen dat wij mensen niet in staat 
zijn God te benoemen, laat staan kennen.
Wel bestaat de mogelijkheid om met 
elkaar alle mogelijke zielservaringen te
delen, waardoor we de sluier van het
onzichtbare, onbenoembare beetje 
bij beetje voor onze zielenogen doen
oplichten. Steeds weer opnieuw. 

Amen

I N  D I T  A M S T E R D A M  M E I  2 0 1 6 – 5
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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.

Uit de kerkenraad
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Uit de kerkenraad

De sollicitatieprocedure voor de vacature bij de kosterij bevindt
zich in de afrondende fase. Na alle gesprekken die er zijn
gevoerd is er een kandidaat geselecteerd. Het arbeidsvoor-
waardengesprek moet nog worden gevoerd. Zodra dit met 
een positief resultaat is afgerond wordt de nieuwe medewerker
aan iedereen voorgesteld. 

Na het succes van de tienertuin in Noord krijgt dit een vervolg
in de Singelkerk. Ook in de Singelkerk zijn er namelijk steeds
meer tieners. De bedoeling is dat er na de zomervakantie
eenmaal per maand tijdens de kerkdienst ook een bijeenkomst
is voor de tieners. De ouders van de kinderen die het betreft
krijgen voor de zomervakantie een brief van onze jongeren-
werker Joke van der Heide met meer informatie hierover. 

Enkele maanden geleden kreeg Henk het verzoek om te starten
met een bijbelkring. De vraagsteller heeft er op verzoek  voor
gezorgd dat hij circa tien belangstellenden bij elkaar kreeg.
Henk start binnenkort met deze bijbelkring. Mocht je dit nu
ook willen, zorg dan dat je ongeveer tien belangstellenden 
bij elkaar krijgt. Dit mogen leden en niet-leden zijn. Meldt je
vervolgens bij Henk en hij start graag nog een bijbelkring. 

In de zondagse liturgie is een kleine wijziging aangebracht. 
We zijn benieuwd of je het al hebt opgemerkt en zo ja wat 
je er dan van vindt. De kerkenraadsleden staan open voor je
opmerkingen.

Opbrengst collecten in euro’s
2016 (kwartaal 1) 2015 (kwartaal 1)

Gemeente        Projecten Gemeente Projecten

– Singelkerk 1.839,96 2.003,88 1.463,34 1.922,40
– Menno Simonshuis 217,60 253,60 169,05 221,70
– Noord Meerpad 288,21 258,51 237,12 246,24

Totaal 2.345,77 2.515,99 1.869,51 2.390,34

– Eigen gemeente + projecten 4.861,76 4.259,85

Opbrengsten collecten t.b.v. projecten 1e kwartaal 2016

– ADS Broederschapscollecte reisfonfs Mennonite World Confr. 224,80
– ADS Broederschapscollecte Landelijk jongerenwerk 112,12
– Voedselbank Amsterdam 320,35
– Jeannette Noël Huis Amsterdam 146,05
– Diaconaal Fonds t.b.v. VDGA 161,10
– Stoelenproject 193,45
– Rampen wereldwijd coll. 31/1  MCC project Syrië 182,16
– Broederschapcollecte Weeldwerk Deventer 188,37
– Stichting Stuwkracht 10 195,02
– Stichting Vrienden Oudezijds 157,15
– Broederschapcollecte t.b.v. Inloophuis Almere 396,51
– Fonds Bijzondere Noden Amsterdam 239,91

Totaal 2.515,99
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In Memoriam

Op 12 maart 2016 is ds Folkert Rintje 
van der Meulen, emeritus-leraar van de
Verenigde Doopsgezinde Gemeente van
Amsterdam, overleden. Hij stierf thuis,
Bredeweg 32 in Oost, waar vooral zijn
beide dochters hem na het overlijden
van zijn vrouw vol toewijding hebben
verzorgd. Als een zegen ervoer hij dit
thuisblijven. Niet naar een verzorgings-
of verpleeghuis!

Op zaterdag 19 maart werd in de door
hem geliefde Singelkerk afscheid
genomen in een dienst waarin ds Jaap
Gulmans voorging. Kinderen spraken
helder en zeer persoonlijk over hun
vader en hadden muziek gecomponeerd
voor heit. De overledene had tijdens zijn
leven duidelijk de contouren van zijn
afscheidsdienst aangegeven: geen
bloemen, geen kaarsen, geen rituelen.
Dat was allemaal een beetje flauwe kul.

Wel het lied, en wel het Woord!
En zo cirkelde de dienst rond de
introïtus van het Johannes-evangelie: 
“In den Beginne was het Woord. En het
Woord was bij God en het Woord was
God. Dit was in den Beginne bij God.
Alle dingen zijn door het Woord
geworden en zonder dit is geen ding
geworden, dat geworden is”.

Folkert Rintje van der Meulen werd in
Hazerswoude geboren op 6 januari 1929.
Hij kwam uit een onderwijsfamilie:
zowel vader als moeder waren onder-
wijzers. Na de lagere school doorliep hij
het gymnasium te Hengelo en deed daar
in 1948 eindexamen (in de vierde klas
doubleerde hij, niet vanwege gebrek
aan prestaties, maar omdat het die hele
oorlogswinter onmogelijk was om naar
school te gaan). Met graagte ging hij
daarna naar het ”heerlijk goddelijke,
goddeloze“ Amsterdam om daar
theologie te studeren aan de Gemeente-
Universiteit, de latere UvA. Met volle
teugen genoot hij van die studie: jaren
later wist hij de narratieve vertelkunst
van de oudtestamenticus Prof. M.A. Beek
uitstekend te imiteren. Zo ook imiteerde
hij het trage schraperige geluid van de
nieuwtestamenticus Prof van den Bergh
van Eysinga, bij wie hij geregeld op de

thee kwam in Santpoort.
Door zijn theologische brille werd hij
redacteur van het theologische tijdschrift
Vox Theologica, samen met de latere
hoogleraar Sperna Weiland. Het was een
heerlijke tijd: jaren later kon hij daarover
met smaak en bulderend gelach spreken.
In 1953 werd hij beroepen in het klei-
dorp Ternaard in Friesland.

En daar geschiedde het, dat zijn
messiaanse vergezichten in de zondagse
verkondiging grote scharen deden
optrekken naar de Vermaning op de
Nijbuorren. Boeren en buitenlui, schoen-
makers en slagers, pootaardappelhan-
delaren en pubers stroomden toe. 
En werden gegrepen door het Woord.
Gegrepen door een verrassende menge-
ling van nieuwtestamentische exegese,
politieke en literaire betrokkenheid en
poëzie (Gerrit Achterberg ontbrak
zelden).

Het Vermaninkje zat op zondag stamp-
vol, het gemeenteleven bloeide als een
appelboom in de maand mei. In 1957
voegde zich daarbij de Doopsgezinde
Gemeente van Hallum. En ook daar
begon al gauw de Geest aan een vuur,
dat niet te blussen leek. Grote groepen
jongeren liepen met hem weg, lieten
zich dopen en sloten zich aan bij “de
messiaanse beweging”. Drie jaren later,
in 1960, kwam er een eind aan deze
Friese furie. Van der Meulen werd
beroepen in het grote Amsterdam. 
Zijn werkplek zou vooral Amsterdam-
Oost zijn, met als werkcentrum de
Oosterparkkerk, dicht bij het OLVG.
Ook in Amsterdam wierp Van der
Meulen zijn theologische eruditie en 
zijn retorische begaafdheid in de
verkondiging en ziedaar: reuring in
Oost! Eén ding weigerde hij echter: hij
ging niet met pubers figuurzagen, zoals
zijn voorganger Ds. O.L. van der Veen
deed. "Daarvoor was ik niet naar
Amsterdam gekomen."

Allerongelukkigst brak er op den duur
een conflict uit tussen de kerkenraad van
de VDGA en het wijkbestuur van Oost.
De kerkenraad, door achteruitgang in
leden en financiën gedwongen, streefde

naar verkoop van kerkgebouwen in Oost
en Zuid. Wijk-Oost streed voor open-
houden van de Oosterparkkerk, 
desnoods autonoom. Van der Meulen
stond die jaren aan het hoofd van zijn
“Gideonsbende” en streed heldhaftig 
en fel voor zijn wijk. Maar uiteindelijk
verloor hij: de kerk werd verkocht.
Dat moet pijn gedaan hebben.

In 1977 werd Folkert predikant in bijzon-
dere dienst: hij verruilde het pastor-zijn
voor het leraarschap op het Hervormd
Lyceum. Daar gaf hij godsdienst. En zoals
hij ooit de Ternaarders aan zijn voeten
kreeg, zo werd hij nu de magische
verteller van bijbelse verhalen voor de
middelbare scholieren. Hij wist ze te
boeien; godsdienst was allerminst saai bij
meester Van der Meulen! Jaren later
wisten oud-leerlingen nog van David en
Bathseba, en van de spookverhalen!

In 1988 verliet hij het onderwijs. Maar het
messiaanse vuur was in de dominee nog
allerminst gedoofd! Jarenlang deed hij
pastorale zorg en verkondiging op het
mooie Terschelling; hij werd leraar-
vervanger in Baarn, Enkhuizen, Koog aan
de Zaan en Purmerend. Hij predikte veel
en graag. En de mensen zaten graag
onder zijn gehoor. Opvallend is ook, dat
hij in eigen omgeving, op de Bredeweg,
een bijbelclub leidde, die buitengewoon
vrolijk verliep en buitengewoon oecu-
menisch was: seculieren, katholieken,
protestanten deden mee. En zelden was
een bijbelkring zo hecht en duurzaam 
als de “Bredewegclub”’: die liep van 
1968 tot 2014!

Niet onvermeld mag blijven dat 
ds. F.R. van der Meulen met hart en 
ziel verknocht was aan Amsterdam, 
het “heerlijk goddelijke, goddeloze
Amsterdam”, zoals zijn kinderen op 
de rouwkaart schreven.

Nu is hij gestorven. Mogen zijn kinderen
en vrienden en gemeenteleden er
vreugde in scheppen dat hij altijd en
steevast uitkeek naar het Grote
Messiaanse Feest.

Jaap Gulmans

Ds. F.R. van der Meulen (1929-2016)
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Mennomaal
10 mei 2016. 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 voor-
gerecht en toetje: 
Dick Klomp: Luidklokken 
Van tevoren opgeven is niet nodig. 
Behalve als je vegetariër bent of een
dieet hebt! Kosten: 5 euro per maaltijd.

Prikbord

Vermaningspad 2016     
Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei.
Herinnering

De Doopsgezinde gemeenten van de Ring Waterland organiseren
dit jaar het Vermaningspad. De deelnemende Vermaningen zijn
open tussen 9.30 uur en 16.00 uur, met uitzondering van De Rijp
waar om 16.00 uur de dag met een vesperdienst wordt afgesloten.
Er is een fiets- en een autoroute van ongeveer 45 km samengesteld
die langs alle Vermaningen leidt. De route is beschreven in de
volgorde De Rijp, Oost-Graftdijk, Purmerend, Middelie, Noord
Beemster/Oosthuizen, De Rijp; u kunt ook starten in Purmerend of
Middelie.

Adressen van de deelnemende Vermaningen:
Jan Boonplein 18, De Rijp; Oostgraftdijk 27, Oost-Graftdijk;
Julianastraat 7, Purmerend; Middelie 79, Middelie; Middenweg 86,
Beemster.
Praktische informatie:
– Starten vanaf 9.30 uur
– Fietsverhuur: Hotel De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2A, De Rijp, 

tel. 06–21986970, vooraf reserveren; OV-fietskluizen, 
Stationsweg 1, Purmerend (enkele exemplaren)

– Een programmaboekje met routebeschrijvingen is in alle 
Vermaningen beschikbaar

– Op elke locatie: koffie, thee of sap en iets erbij; in Purmerend 
zullen soep en broodjes verkrijgbaar zijn.

– Afsluiting om 16.00 uur met een vesperdienst 
o.l.v. ds. Jaap Klanderman in De Rijp. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Erica
Ernsting, tel. 0299-434369, e-mail eeve61bij@gmail.com

Pinksteren 2016   
‘Volg mij na,en ik zal jullie vissers van
mensen maken’ (Mt. 4:19)

Het Midden-Amerikaanse seminarie
Semilla in Guatemala Stad
Al decennia is er een inspirerende
uitwisseling tussen de Doopsgezinde
Zending en Semilla, dat zo’n 170
studenten uit acht landen ‘bedient’.
Semilla maakt zich sterk om in een
gewelddadig deel van de wereld toch een
predikantsopleiding te realiseren, die
theologische diepgang combineert met
vredesopvoeding en betrokkenheid bij de
samenleving. Maar Semilla kampt nu wel
met scherp terugvallende inkomsten door
oplaaiend geweld om hem heen.

Hoe kunnen wij helpen?
Bij Semilla vinden we vissers van mensen.
Hun werk moet kunnen doorgaan. Uw
financiële bijdrage daarbij is zeer welkom
en buitengewoon goed besteed. 
NL64ABNA0545424976 t.n.v. Stichting
Doopsgezinde Zending. 
www. doopsgezindezending.nl

Postzegels
Hartelijk dank voor de postzegels; zij
brengen al jaren lang geld op voor de
Zending. Men kan ook oude ansicht-
kaarten en brillen inleveren. 
H.J. van Lijnen Noomen

Doopsgezinde Zending
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Café De Ontmoeting   
Het is 10 april 2016, half 11 ‘s ochtends. Aan
de Diepenbrockstraat begint de gezamenlijke
dienst van Vrijburg en de Singelkerk. Er is 
die ochtend ook Kinderkerk. Een oude koffer
staat naast dominee Jessa van der Vaart. 
Om de inhoud van die geheimzinnige koffer
te onderzoeken, mogen de kinderen naar
voren komen. De slotjes springen open. 
Daar komt het grote rode uithangbord
tevoorschijn van Café De Ontmoeting 
(‘voor Singels en Vrij burgers’). Nieuwsgierig
verdwijnen de kinderen naar hun gelegen-
heidscafé achter in het gebouw. Daar is het
goed, dat zien ze meteen; er zijn cakejes,
koeken en garnering te over. 

Het draait er in dit café namelijk om samen
lekkernijen te verzorgen voor bij de koffie 
en thee na de dienst. Eerst even luisteren
naar een prachtig verhaal over een andere
ontmoeting tussen de profeet Mohammed
(als twaalfjarige) en de oude monnik Bahira.
En daarna: aan de slag. Er ontstaan
aanlokkelijke creaties dankzij Speculoos
waarmee je alles kunt vastplakken. 
De vloer is plots een Walhalla voor muizen.
Cupcakevormpjes en serveerstersschortjes
worden met stift opgevrolijkt. De vaart zit er
flink in. En dan hup: schorten voor, op de
foto voor idA en rijden maar! Daar rolt het
café met een trolley vol lekkers de kerk
binnen. Eerst gaan de jonge obers en
serveersters langs de grote mensen, snel
daarna duiken ze op het door hen zelf
geclaimde deel van de buit. 

We zijn het er na afloop allemaal over eens:
De Ontmoeting, dat is een prima café!

Liliane van der Steur

•  1 mei – Broederschapscollecte t.b.v. projecten voor 
gemeenteopbouw   

NL19ABNA0243493886 Alg. Doopsgez. Sociëteit Amsterdam, 
inzake gemeenteopbouw

•  8 mei – Oudezijds 100 
Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen
Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad 
van Amsterdam proberen zij in leven en werken het evangelie van
Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp
door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch
maatschappelijke werk en medische zorg voor onverzekerden. 
De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en
oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.
NL80INGB0000056295 St. Vrienden van Oudezijds 100, Amsterdam

•  15 mei, Pinksteren – Broederschapscollecte 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.
NL64ABNA0545424976 t.n.v. Doopsgezinde Zending, Amsterdam

•  22 mei – Broederschapscollecte t.b.v. Stichting Doopsgezinde 
Monumenten Friesland 

De Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland draagt 
zorg voor het beheer en het onderhoud van twee monumenten 
die van grote betekenis zijn voor de wereldwijde Doopsgezinde
Broederschap:
• het Menno Simons monument bij Witmarsum
• het Meniste schuilkerkje bij Pingjum
NL55RABO0141962542 t.n.v. Stichting Doopsgezinde Monumenten 
in Friesland

•  29 mei – 5e zondag; in mei te bepalen

•  5 juni – 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 Jongeren-
cultuurfonds 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.
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.

Collectebestemmingen in mei
De collecte in de blauwe/zwarte zak is altijd voor de eigen gemeente.
De collecte in de rode zak is voor:  
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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

Liliane van der Steur 
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44 
l.vandersteur@vdga.nl

Het team

1 0 – I N  D I T  A M S T E R D A M M E I  2 0 1 6

Op de lagere school leerde ik dit lied. De tekst
liet mij toen al niet onberoerd. Als kind hield ik
erg van zingen. Ik heb dit lied heel lang dag in
dag uit gezongen. Alle coupletten, uit het
Doopsgezind liedboek van mijn vader. ‘Loop ik
met gesloten ogen / naar het onbekende land’.
“Nou, dat moet je maar durven!”, dacht ik toen.
Dat ik met vertrouwen mij zomaar overgeef aan
het leven, zonder te weten waar dit eigenlijk
naar toe zal gaan. Het is niet erg dat ik niet 
weet hoe morgen zal verlopen, het hoeft niet
uitgestippeld en alvast geordend te zijn.  
Maar ik ben juist een control freak. Ik wil graag
van te voren weten wat mij te wachten staat. 
Ik wil mij kunnen voorbereiden. Zou ik dit als
achtjarig meisje misschien al onbewust hebben
geweten?  

Nieuwe liedboek, nr. 913 NB: Wie stuurt een lied in
voor volgende maand?

En nu gaat het ook nog om God, die ik niet kan
zien of aanraken! Het enige dat ik kan doen, is
mij er maar aan overgeven, diep van binnen
wetende dat ik het goede doe, dat dit de weg is
die ik heb te gaan.  

Als het allemaal wat tegenzit, vind ik steun bij
de laatste regels. Dan denk ik: “Sjoukje, ga door,
ook al weet je niet hoe het nu allemaal verder
moet. Wees niet somber, er is iemand die samen
met jou het ongewisse tegemoetgaat.”

Ik vind het een heel bemoedigend lied. Het
verwoordt heel duidelijk mijn geloof en vooral
vertrouwen in de Onzichtbare.

Lied van de maand
Gekozen door Sjoukje Halbertsma
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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

Verzending idA via het secretariaat:
e-mail: secretaris@vdga.nl.

C O L O F O N

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

Kopij voor het volgende 
nummer vóór 10 mei 2016
sturen aan Mieke Krebber 
Mail: m.krebber@chello.nl 
Adres: Europaplein 89, 1078 GZ
Amsterdam (telefoon 020-6731926).

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

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

I N  D I T  A M S T E R D A M  M E I  2 0 1 6 – 1 1

Agenda

Mei 2016
Kerkdiensten (zie achterkant)

• Ma 2 mei Zon’shofgroep/20+ Rijpenhof 20.30 uur

• Do 5 mei Vermaningspad Waterland vanaf 9.30 uur 

• Za 7 mei Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

• Zo 8 mei Wake Schiphol Schiphol 14.00 uur

• Ma 9 mei 020 11 Tieners Singelkerk 18.00 uur

• Di 10 mei Mennomaal: Luidklokken Singelkerk 18.00 uur

• Wo 11 mei Vredesgroep Singelkerk 20.00 uur

• Wo 11 mei Zon’shofgroep Zon’shofje 20.00 uur

• Za 14 mei Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

• Wo 18 mei Bijbelkring o.l.v. Ewoud Roos Singelkerk 14.30 uur

• Wo 18 mei Rondom groep Singelkerk         19.30/20.15 uur

• Wo 19 mei Open kring Menno Simons Menno Simonshuis 14.30 uur

• Ma 23 mei Gespreksgroep: Augustinus Singelkerk 15.00 uur   

• Do 26 mei Bijbelaars Singelkerk 11.00 uur

• Za 28 mei Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

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

Parijs    
Te huur klein appartement voor 
1 of 2 personen in centrum, 
omgeving Place de Clichy 9e.
Alles aanwezig, ook wifi en tel.
Kosten € 40,– p.p.p.nacht + € 30,–
schoonmaakkosten.
Inl. nolof@casema.nl of 06 285 335 08.

160611 IDA-mei_IDA  27-04-16  20:28  Pagina 11



Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord

Menno Simonshuis – Noord-Hollandstraat 17a – t (020) 517 10 10Amsterdam Buitenveldert

1 2 – I N  D I T  A M S T E R D A M  M E I  2 0 1 6

K E R K D I E N S T E N

Singelkerk Meerpad Menno Simonshuis
Centrum 10.30 uur Noord 10.15 uur Buitenveldert 10.00 uur

1 mei Ds. J. van Woerden-Surink Ds. E.C. Roos
Kinderkerk en Tienertuin

8 mei Ds L.C.M. Blomjous-Maillette Ds E.C. Roos
de Buy Wenniger
Kom-in-de-kring en Kinderkerk

15 mei Ds H. Leegte E.M.L. van Dunné
Pinksteren Kinderkerk

22 mei Ds H. Leegte Ds A-M. Visser
Kom-in-de-kring en Kinderkerk

29 mei Ds E.C. Roos Vijfde zondag
Gespreksdienst

5 juni Ds E.C. Roos E.M.L. van Dunné
Tienertuin en Kinderkerk
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