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Oecumene
in Den Haag
Door Jannie Nijwening
Het spreekt niet vanzelf: mijn interesse
in de oecumene. Ik groeide op in de
gereformeerde zuil en ik had daarbuiten
niets te zoeken. Op de gereformeerde
mavo zat een RK jongen en ik wist:
hij was anders.
Toen ik verhuisde naar Deventer hield mijn
vader zijn hart vast: “het Moscou aan de
IJssel”, daar kon alleen maar narigheid van
komen. En inderdaad: ik werd verliefd op
een RK man. Hij was niet praktiserend en
zijn ouders ook niet meer. Toen de vieringen
(sinds het Tweede Vaticaans Concilie)
werden gehouden in de volkstaal konden
ze er geen touw meer aan vastknopen en
waren slapende leden geworden. Hun zoons
waren verrast toen bleek dat ze aan het eind
van hun leven toch graag de ziekenzalving
wilden ontvangen en ook vanuit de RK kerk
wilden worden begraven. Voor mij was dat
de eerste kennismaking met de RK rituelen
rondom de dood en ik werd getroffen door
de warmte.

bij de doopsgezinde gemeente en genoot
van de geestelijke vrijheid die ik daar aantrof. Maar, evenals in de gereformeerde
kerk van mijn jeugd, tref ik ook in de
doopsgezinde geloofsgemeenschap
mensen aan die zich opsluiten in hun
eigen zuil en allerlei oordelen hebben
over de buitenwereld, zonder het gesprek
aan te gaan. En dat is juist wat ik zoek,
waar ik van geniet en wat mij verrijkt:
het gesprek met echte mensen. Ik droom
van een kerk die de kindjes uit het
vieze badwater vist en ze met elkaar laat
spelen, die het beste uit alle tradities
samenbrengt. Dat is toekomstmuziek,
maar we kunnen wel alvast beginnen
met elkaar op te zoeken en het open
gesprek aan te gaan.

De doopsgezinde gemeente in Den Haag
was een aantal jaar geleden op zoek naar
een predikant die actief wilde participeren
in de oecumene. Ik ben blij dat ze mij
hebben gekozen want ik voel me als een
vis in het water. Via een RK vriend van de
Via de Raad van Kerken in Deventer kwam
doopsgezinde gemeente van Krommenie
ik in contact met de andere kerken en ook
kreeg ik onderdak bij de pastoor van
het verblijf in Taizé heeft diepe indruk op me de St. Jacobus. Bij mijn intrede sprak hij
gemaakt. Inmiddels had ik me aangesloten
hartelijke woorden en ik citeerde een

aardige variatie op een gezegde: “Twee
geloven op een kussen, daar is de Heilige
Geest aan het klussen.” Het kussen delen
we niet, en dat zal er ook niet van komen.
We zijn beiden al gelukkig getrouwd:
Ad met zijn kerk en ik met Danijel.
Maar we spreken vaak over God, onze
geloofsgemeenschap, wat we belangrijk
vinden in het leven. Ook lezen we
regelmatig dezelfde boeken, o.a. het boek
Geduld met God van Halik. Twijfel als
brug tussen geloven en niet-geloven,
luidt de ondertitel. En zo ontstond het
idee om een gesprekskring te organiseren
over dit boek, om te zien of er ook een
brug zou kunnen ontstaan tussen doopsgezinden en katholieken. We zijn vier
keer bij elkaar geweest en het waren
boeiende avonden. Voor herhaling
vatbaar, vonden de deelnemers.
De ‘kerk’ bestaat niet; wel unieke
mensen die samen een geloofsgemeenschap vormen. In de ontmoeting, in het
geloofsgesprek, ontdek je hoeveel je
gemeenschappelijk hebt en ook waarin
je verschilt. Het is leerzaam en verrijkend.
Het is de plek waar de Geest van
God klust.
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Eens in de drie maanden komen een aantal pastores uit
Noord bij elkaar. Die bijeenkomst heet het OPO, het Open
pastores Overleg. Dat open is betrekkelijk. In principe zou
elke voorganger of geestelijk verzorger uit Noord kunnen
mee vergaderen, maar dat gebeurt niet.

Oecumenisch
overleg Noord
Door Essemie van Dunné

Er zitten twee voorgangers van de
PKA-Noord, de pastoor en de diaken
van de nieuwe Augustinus, de
katholieke kerk in Amsterdam-noord
en de geestelijk verzorger van GGZinstelling Arkin.
We praten over kerkelijke zaken die
in Noord spelen. Over oecumenische
diensten in de vredesweek en de
week van het gebed. Misschien vind
ik het belangrijkste onderwerp wel
het Bovenij Ziekenhuis. Daar is de
laatste jaren geen geestelijk verzorger
meer in huis. Wel oproepbaar, dat is
namelijk verplicht, maar daar maken
patiënten nauwelijks gebruik van.

We maken ons daar in het OPO zorgen
over. We hebben allemaal wel eens
iemand te bezoeken in het ziekenhuis,
en vinden dan altijd wel een bed
waar ook iemand blij is met een
pastor en die uit zichzelf niet zo snel
een geestelijk verzorger had laten
oproepen. Fijn om er dan te zijn,
verdrietig om te vermoeden van al die
keren dat er dan niet toevallig iemand
voorbij loopt. Het gaat in het OPO
godzijdank niemand om de gezindte
van de geestelijk verzorger, het gaat
om de presentie.

En zo is de sfeer onderling. We verheugen ons in elkaars successen, in
verslagen van mooie diensten, we
Ik heb zelf een jaar als geestelijk
verheugen ons samen over nieuwe
verzorger in het Waterland ziekenhuis leden, vrienden en een goede samenin Purmerend gewerkt. Daar was veel werking. We nemen elkaar nimmer
nuttigs te doen, maar dat bleek
de maat, iets wat me in andere intervooral als ik langs de afdelingen ging kerkelijke samenwerkingsverbanden,
en met de verpleegkundigen praatte. als Doopsgezinde (en vroeger als
Toen die mij na een tijdje beter
Remonstrant) nog wel een gebeurt.
kenden, kwamen ze steeds vaker met
patiëntsuggesties, en altijd was ik
En ik geniet het meest van de
dan inderdaad welkom bij die patiënt rondjes waarin we onze persoonlijke
en kon ik ook daadwerkelijk wat
ervaringen uitwisselen over hoe
betekenen. Oproepbare geestelijke
we de kersttijd, de stille week, de
verzorging betekent in de praktijk
rustige zomertijd, als pastor beleefd
bijna hetzelfde als geen geestelijke
hebben. “En hoe is het tijdens het
verzorging, is mijn ervaring.
voorbereiden en leiden van kerstvieringen en diensten met je eigen
gedachten over en beleving van de
praten over kerkelijke zaken. geboorte van het kind?”

“We
Over oecumenische diensten.
Misschien vind ik het
belangrijkste onderwerp wel
het Bovenij Ziekenhuis.”
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Raad van
Kerken
Amsterdam
Door Peter Lichtenveldt

Ongeveer een jaar nu vertegenwoordig ik onze Gemeente in de
Raad van Kerken Amsterdam.
De Raad komt zes keer per jaar bij
elkaar om te bespreken wat er leeft
bij de deelnemende kerken, in de
stad en in de oecumenische beweging
landelijk en wereldwijd. Soms wordt
er gediscussiëerd over een thema.
Zo hebben we in het afgelopen najaar
het rapport “God in Nederland”
besproken (de afscheidspreek van
Jaap Gulmans vond ik overigens een
prachtig commentaar op dit rapport).
De bijeenkomsten zijn altijd
inspirerend want in de Raad zijn
vele tradities vertegenwoordigd.
Amsterdam is in religieus opzicht
een kleurrijke stad. Er zijn vertegenwoordigers van groepen waarmee we
verwant zijn, zoals de Remonstranten
en de ons welbekende Evangelische
Broedergemeente, maar ook kerken
als de Russisch-Orthodoxe Kerk, de
Koptische Kerk en de Syrische Kerk
sturen hun afgevaardigde.
Alle bijeenkomsten worden geopend
door één van de deelnemers, en dan
hoor je soms een heel ander idioom
dan wij bij ons in de Singelkerk (of in
Noord of in het Menno Simonshuis)
gewend zijn.
In de Raad participeren de Taakgroep
Vluchtelingen en het Drugspastoraat.
Daarnaast zijn er contacten met de
Raad voor Levensbeschouwingen en
Religies Amsterdam en met de
Pentecostal Council of Churches.
De Raad doet ook mee met
manifestaties als “Samen één
Amsterdam, met hart en ziel”.
Al met al een nuttig en inspirerend
orgaan waarin ik de Gemeente met
veel plezier vertegenwoordig.

Al jaren wordt er op de 3e woensdag van de maand door een geloofsgemeenschap
in Noord gekookt voor een bijzondere groep mensen. Vanuit het Meerpad mogen
wij het ook 2 à 3x per jaar verzorgen. Je kookt voor ongeveer 25 mensen en de
dominee verzorgd een korte viering tijdens het eten.

Koken voor de viering van
Kerk en Buurt
Door Herman Speerstra
Het 'Kerk en Buurt-gebouw' staat aan
de Adelaarweg in de Vogelbuurt.
Een echte zogenaamde Vogelaarwijk,
met veel armoede en eenzaamheid.
Iedereen is er welkom: of je nou
moslim, christen of atheïst bent, maar
als je gezelschap wil, of een luisterend
oor, of gewoon weer een keer wilt
eten ben je er welkom.
Ik mocht voor het eerst vorig jaar na
Pinksteren mee. Vond het reuze
spannend om voor zo'n grote groep
onbekenden te koken. Middag vrij van
het werk genomen, boodschappenbriefje maken en op pad. Het werd
een flink gevulde tas; er mocht toch

niet te weinig zijn! Uiensoep, pasta
bolognese, salade en pakken yoghurt
en vla toe.
Gaandeweg het koken steekt er af
en toe iemand nieuwsgierig zijn
hoofd om de hoek: een vriendelijke
begroeting en de vraag wat schaft het
vanavond? Tafels worden gedekt voor
27 mensen en ik begin op te scheppen.
Eten met onbekenden betekent dat
je moet zoeken naar onderwerpen
om contact te maken, luisteren naar
verhalen, een stukje van jezelf moet
laten zien. Er ontstonden bijzondere
gesprekken, waarin mensen heel open
waren over hun situatie en wat ze
meemaken.

Essemie vertelde het pinksterverhaal
en we hebben met elkaar gezongen.
Na afloop deed de coördinator een
kringgesprek om het verhaal te
vertalen naar hun levens, het
praktisch te maken.
De restjes van eten (want er was nog
VEEL over) gingen gretig in bakjes,
ja zelfs in tassen werd het geschept!
Hierna ging een groep afwassen, een
aantal naar huis, of nog een bakkie
koffie doen.
Ik stapte voldaan, verbaasd, wijzer en
geladen met nieuwe energie op mijn
fiets terug naar mijn luxe veilige leven.
Dit jaar wil ik weer!

“Er ontstonden bijzondere
gesprekken, waarin mensen
heel open waren over hun
situatie en wat ze meemaken.”
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In idA van januari vertelde Cocky de Graaf over het bezoek van Doopsgezind
Wereld-werk aan diverse projecten in Tanzania in oktober 2016.
Rinske Phaff reisde met dezelfde groep naar Afrika. Via het project Strangers no
more had zij in Guatemala Phillip uit Tanzania ontmoet. Op deze reis is zij in de
gelegenheid hem te bezoeken. Hierna een paar persoonlijke impressies uit de blog
die Rinske tijdens haar reis bijhield. Rinske Phaff woont in Eindhoven. Zij studeerde
in Nijmegen en is momenteel bezig met het opzetten van een eigen praktijk als
psychomotorisch therapeut. Zij is actief in verschillende doopsgezinde organisaties,
zoals de AKC en Menno’s Global Village. Ook volgde ze een lekepredikerscursus.
Mocht u interesse hebben het om het complete blog over de reis te lezen
kunt u kijken op www.facebook.com/ mennosglobalvillage.

Doopsgezinden in Tanzania
Impressies
Van Rinske Phaff

Superieur
Oh jee, het is gezegd. Tijdens een gesprek met twee jongerenwerkers word ik
dan eindelijk echt geconfronteerd met het beeld dat zij van Europa hebben.
Graag zouden zij financieel ondersteund worden om naar de jongeren uit
Nederland te komen. Maar wat hopen ze daar te vinden? Ik krijg het antwoord
dat “alles in Nederland beter is”. Maar wat dan? “Ze zijn verder ontwikkeld...”

Ontmoeting met Phillip en zijn gezin.
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Dit deed me denken aan het artikel
dat ik laatst gelezen heb over
welvaart. Hierin werd de vraag
gesteld wie er nu echt welvarend zijn,
aangezien wanneer er ‘bij ons’ een
ramp gebeurt en als de elektriciteit
wegvalt het merendeel van onze
samenleving zich niet zou kunnen
handhaven. Waar maken wij ons nu
werkelijk druk over? Op tijd komen,
geld verdienen, hippe dingen
uitvinden om nog meer tijd uit te
sparen en deze tijd weer heel druk
invullen met allerhande zaken.
En ten goede van wat? Wat doet
er nu werkelijk toe?

Typisch wel dat wij allemaal proberen
te ‘ranken’ wat beter is, maar het
toch allemaal erg relatief blijkt te zijn.
Het geld dat wij verdienen is nodig
om in ons levensonderhoud te voorzien. Wanneer je wat spaart is het
effect dat je sorteert door het in te
zetten in een Afrikaans project wel
life-changing voor iemand hier.
Voor € 50,– wordt hier een kindje
geopereerd door de orthopeed en
heeft hij ineens een veel zinniger
toekomstperspectief, omdat het
kan lopen en dus meer zicht heeft
op een baan. Dit effect red je niet
met € 50,– in Nederland.

Hier in Tanzania hebben ze de tijd.
This is Africa, hakuna matata. Ze
werken voor hun onderhoud, benutten
tijd om hun eten te bereiden en
dragen met elkaar de zorg voor elk
individu. Het is zeker niet per se het
makkelijkste leven en er komen ook
zeker zorgen bij kijken, maar het is
wel een leven met aandacht.

Ergens snap ik de jongerenwerkers
wel, de Europeanen die hier komen
zijn natuurlijk diegene die het bedrag
bij elkaar gespaard krijgen om hier
wat te betekenen. Dat schept verwachtingen en geeft een vertekend
beeld. Ik denk dat wij inderdaad
verder ontwikkeld zijn, doordat we
in coöperaties kunnen denken en

Bereiding van het eten in het gastgezin waar ik een dag heb verbleven.

effectiever onze middelen in (moeten)
zetten. Die educatie komt hier echter
ook op gang en er zit echt wel een
verschuiving in mentaliteit. Wij zouden
ook moeite hebben om acht kinderen
te kunnen laten studeren. Hier wordt
dus steeds vaker ook maar gekozen
voor twee kinderen. Maar laten wij
alsjeblieft ook af en toe tijd nemen
voor het bereiden van ons eten of
mensen om wie we geven in plaats
van daar aan voorbij te rennen.

Persoonlijke struggle
Vrijdag hebben we een presentatie
over de start van de doopsgezinden
in Tanzania gehad. Een kleine 100 jaar
geleden kwam een Amerikaan met
een Duitse naam hier evangeliseren.
Hij bracht naast het geloof ook zijn
vrouw, die verpleegster was, en een
docent mee. Zo zijn hier de eerste
school, kerk en ziekenhuis gestart.
Tijdens mijn verblijf moet ik enorm
wennen aan de dankbaarheid die de
Afrikanen tonen. Want ja, wat heb ik
nu zelf helemaal betekend? Daarbij
denk ik dat wij als westerse beschaving
ook veel leed hebben gebracht. Toch
worden we telkens op een voetstuk
gezet. Je mag niet staan of er wordt
bijvoorbeeld al een stoel aangedragen.

Ik vind dit persoonlijk erg lastig.
Ik wil gelijk zijn. In contact met Phillip
en op de technische school in de les
lukt dit, maar vaker lukt dit niet.
Als ik dit bespreekbaar maak in de
reisgroep krijg ik te horen dat dit ook
hun cultuur is en het een vorm van
gastvrijheid is. "Probeer het nou niet
te veranderen, wij hebben dit ook
moeten leren."
Al dagen denk ik hier nu over na,
onder de douche maalt m'n hoofd
door. Ik merk dat het me enorm
irriteert als mensen denken te weten
hoe 't hier beter kan, waarbij ze zeven
stappen vooruit lopen op de ontwikkelingen die nu al plaatsvinden.
Toch denk ik zelf ook dat onderhoud
en samenwerken in bijvoorbeeld de
landbouw hen ten goede zouden
komen. Gelukkig volgen steeds meer
Tanzanianen een opleiding en
mogelijk gaan ze dit dus zelf ook op
een gegeven moment inzien.
Het stemt me trots dat er aan educatie
meer en meer waarde wordt gehecht
en men wil innoveren. Sommige
jongeren hebben de kans om over
de grens te studeren en ik bewonder
Nyamusi en Obwere dan ook dat ze
na deze opleiding wel kiezen om hier

in Afrika het verschil te willen maken.
Zij benoemen dan ook dat er voortgang is. Men denkt steeds meer na
over family-planning, er is minder Aids
en meer scholen worden geopend.
Onze geschiedenis en revoluties gaan
verder terug en ook wij hadden
vroeger gezinnen met 12 kinderen.
Zo zullen zij dit ook moeten ontdekken. Misschien is de enige hulp die we
ze kunnen bieden ze af en toe onze
bril aanbieden en als sparringpartner
dienen. Homo's hebben ze ‘natuurlijk
niet’ in Tanzania, maar toch hebben de
voorgangers even naar ons geluisterd
over dit onderwerp en mogelijk kijken
ze in het vervolg toch net even anders
naar de bijbel, zijn verhalen en de
missie en visie van de gemeenschap.

“Het stemt me trots
dat er aan educatie
meer en meer waarde
wordt gehecht en
men wil innoveren.”
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Uit de kerkenraad

Bericht vanuit de kerkenraad
Gemeentezondag

Mennomaal

In de kerkenraad is besloten dat er begin juli weer een
gemeentezondag plaats vindt bij Elfregi. De exacte
datum is nog niet bekend. De gemeentezondag wordt
georganiseerd door de jeugdraad. Zij zullen ons zodra
er meer bekend is informeren.

Datum: 14 februari 2017.
Iedereen welkom op het Mennomaal!
Plaats: Singelkerk; Singel 452;
tel. 6234588
Ontvangst met drankje vanaf 17.30 uur
Begin maaltijd: 18.00 uur
Tussen het hoofdgerecht en het toetje:
verrassing.
Van tevoren opgeven is niet nodig
Opgeven wél nodig bij een speciaal
dieet of vegetarisch.
Kosten: 5 euro per maaltijd.

Kerst 2016
In de kerkenraad is er teruggeblikt op de diverse
kerkdiensten en bijeenkomsten rondom kerst. Bij alle
diensten op kerstavond en kerstmorgen was de opkomst
hoger dan verwacht, wat resulteerde in een tekort aan
liturgieën. Het waren feestelijke diensten met prachtige
muziek! We kijken terug op een mooie kerstperiode.

Kerkenraadsvergadering februari 2017
De volgende kerkenraadsvergadering is er een volgens
de zogenaamde nieuwe stijl. We gaan in deze
vergadering met elkaar in gesprek over het stuk
dat Henk Stenvers van de ADS heeft geschreven:
‘Lopen op het water’. Het tweede onderwerp waar de
kerkenraad zich over gaat buigen is hoe gaan we om
met de mensen die Vriend worden van Doopsgezind
Amsterdam. Hoe heten we ze welkom, hoe blijven
we vrienden etc.

OrgelExtra na de dienst
19 februari 2017
Prélude Nr 3 Opus 99 in Mi bémol
majeur [ca 3 min]
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Een toccata, als een etude voor
gebroken accoorden.

Opbrengst collecten in euro’s
2016 (kwartaal 1+2+3+4)
Gemeente
Projecten
– Singelkerk
– Menno Simonshuis
– Noord Meerpad
Totaal
Eigen gemeente + projecten

7.053,35
644,75
983,51
8.681,61

7.970,56
815,75
1.014,40
9.800,71

2015 (kwartaal 1+2+3+4)
Gemeente
Projecten
6085,96
581,76
1.121,23
7.788,95

18.482,32

7.393,38
778,10
1.480,30
9.651,78
17.440,73

Opbrengsten collecten t.b.v. projecten 4e kwartaal 2016
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Stichting Oudezijds 100
ADS DG Broederschappen Indonesië
Broederschapscoll. proj. Doopsgezinde Zending
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
Rampen wereldwijd 30/10
Paraquay t.b.v. Hospital Mennonita KM 81
ADS, projecten . Gemeenteopbouw
Jongerencultuurfonds
Voedselbank Amsterdam
Stichting Kruispost Amsterdam
Jeannette Noël Huis Amsterdam
Stoelenproject Amsterdam
Totaal

212,99
319,14
103,34
498,20
111,60
134,83
126,87
179,45
87,83
242,10
371,62
1117,06
3.504,83

Column

Vrijheid
Door Kees Blokland

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: Mieke Hoogvliet,
06-533 804 45 of (020) 463 13 27, mieke.hoogvliet@gmail.com
of Martina Simons tel. (020) 662 19 34.

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. Mieke Hoogvliet,
06-533 804 45 of (020) 463 13 27, mieke.hoogvliet@gmail.com
of Martina Simons tel. (020) 662 19 34.

Adoptieprogramma
Hierbij de gegevens voor het adoptieprogramma van Doopsgezind Wereldwerk en de Internationale Doopsgezinde organisatie IMO: secretariaat Sjoukje Wethmar, Westvest 263, 2611BX
Delft. Betaling aan Doopsgezind Wereldwerk
NL27TRIO0786880333 onder vermelding Adoptieprogramma.
Het bedrag voor een kind is € 200,– per jaar.
Met zusterlijke groet, Cocky de Graaf

Menno Simonsplein
Op 5 februari wordt na de kerkdienst het bordje van het
Menno Simonsplein (kerkhervormer 1496-1561) achter de kerk
(op de parkeerplaats) onthuld. Thijs van Hoogstraten houdt
een toespraak en zal het bord feestelijk onthullen. Dit ter
gelegenheid van de sterfdag van Menno Simons op 31 januari.

Professor, bestaat God?
In samenwerking met uitgeverij Amsterdam University Press
In 2014 ontving de Rijksuniversiteit Groningen een brief van
de 7-jarige Anco, met de vraag: ‘Bestaat God – kan de universiteit dat uitzoeken?’. De brief leidde uiteindelijk tot het boek
dat deze middag gepresenteerd wordt. Een programma over
het bijzondere godsbeeld van sterrenkundige Peter Barthel,
met o.a. econoom Herman Wijffels en bisschop Gerard de
Korte. 24 feb2017, 17.00 - 18.30, Locatie: Singelkerk.
Aanmelden
Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is
niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd,
dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.
Meer informatie: http://www.spui25.nl/programma/item/
professor-bestaat-god.html

Bij de doopsgezinden treed je toe op grond van de
eigen, vrije belijdenis. De vrijheid van individueel
geloven staat hoog in ons vaandel, en dogmatiek is
ons niet sympathiek.
Het boek “Vrijheid voor gevorderden” van Paul Teule
gaat over dat begrip “vrijheid”. Want “vrijheid” is op
het tweede gezicht niet een vanzelfsprekend begrip; in
letterlijke zin is het afgeleid van het Proto-Germaanse
friju, “bemind, geliefd“, dat weer afgeleid is van de
Indo-Europese stam pri, “liefhebben”. Het lijkt dat we
stilzwijgend een definitie hebben omarmd: vrijheid
is dat je niet belemmerd wordt. Dit heet “negatieve
vrijheid”: je bent vrij als je niet gedwongen wordt,
als er geen obstakels en grenzen zijn. Vrijheid is dan
iets is wat bestaat uit het niet-bestaan van iets anders
– een afwezigheid. Vrijheid zelf is dan dus niets.
Het is mogelijk de definitie van vrijheid te verruimen
met het idee van “positieve vrijheid”. Teule beschouwt
positieve vrijheid als alles wat aanwezig moet zijn om
te kunnen doen wat je wilt. In die zin is negatieve
vrijheid “vrij zijn van” en positieve vrijheid “vrij zijn
om”. Wanneer je beide samenvoegt krijgt vrijheid vorm
en verandert leegte in “ruimte”. Je bent vrij als je de
ruimte hebt om te doen wat je wilt en die ruimte moet
daartoe leeg genoeg zijn, maar ook zo gevormd dat
zij strekt tot het doel dat je wilt bereiken.
Onze vrijheid om te geloven, zeg ik dan, is een ruimte
die ons vrij laat en tegelijkertijd draagt. In de kerk
vormen we niet alleen elkaars begrenzing, we maken
ook elkaars ruimte, door deze leeg te houden of te
helpen inrichten. De inrichting van onze kerken en
onze liturgie zorgen voor een aankleding van die
ruimte, en bevorderen dat elementen uit de traditie
worden geactualiseerd, zodat we binnen die belevingsruimte in vrijheid kunnen kiezen. De invulling van die
positieve vrijheid is dus nodig om geloofsontwikkeling
een kans te geven, echter: de meubilering moet
tegelijkertijd beperkt worden om de negatieve
vrijheid niet in het ongerede te brengen.
Bij het nadenken over onze doopsgezinde identiteit
en liturgie, kan het boek van Paul Teule ons zeker
een handje helpen. Op het snijpunt van positieve en
negatieve vrijheid is een optimale vorm van gemeentezijn te vinden: meer inspirerend dan een lezing zonder
iets van ritueel en liturgie enerzijds en meer open voor
vrijdenken over zingeving dan een, alleen voor een
incrowd navolgbare, besloten kerkdienst anderzijds.
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Vier broeders en zusters hebben
Dirk Visser nam hun een kort interview af:

Aliza Hoomans

Thijs van Hoogstraten
hebben voor hun geloof, zo vrij als
we daar nu zelf in zijn.”

Thijs van Hoogstraten is van mening
dat Doopsgezind Amsterdam, de
nieuwe benaming van de Doopsgezinde Gemeente, de stad wel degelijk
iets te bieden heeft. “De overtuiging
dat er meer is dan geld verdienen en
consumeren, maar ook solidariteit
met de ander en met de samenleving.
De zichtbaarheid van Doopsgezind
Amsterdam is een belangrijk thema,
social media helpen ons daarbij”.

Van Hoogstraten ziet onze grote
geloofstraditie, namelijk de eigen
belijdenis en op volwassen leeftijd
toetreden tot de gemeente. “Dat is
de kracht, maar tegelijkertijd een
hoge drempel. Een bedreiging is
dat we te veel instituut blijven en te
weinig beweging worden. Alhoewel:
sommigen willen dat we alleen maar
beweging zijn. Dat zie ik nog niet
één, twee, drie gebeuren. We hebben
mensen in dienst en allerlei activiteiten moeten worden georganiseerd.
Daarvoor is gewoon een zekere
organisatie nodig, al was het alleen
maar een kerkenraad, en bij ons in
Amsterdam wel meer dan dat”.

Het is de tweede keer dat Thijs van
Hoogstraten lid is van de kerkenraad;
ditmaal als voorzitter. Doopsgezind
Amsterdam heeft 300 leden en 150
vrienden. “Ook bij de vrienden ligt
veel menselijk vermogen, die we erbij
kunnen te betrekken. Laten we
afstappen van de gedachte: ‘wij zijn
allemaal gedoopt en wij weten het
beter’. Maar een punt blijft wel dat in
de hele samenleving jonge mensen
zich moeilijk laten binden.” De nieuwe
voorzitter is overigens zeer te spreken
over de organisatie van de gemeente.
“De mensen die er werken, professionals en vrijwilligers, doen het met
hartstocht. Er stáát wel iets. De gemeente is voortgekomen uit een spirituele
gedachte. We hoeven niet vergeten dat
onze geestelijke voorouders geleden

Of er veranderingen nodig zijn?
“Ik wil eerst een tijdje zien hoe het
loopt. Ik heb geen verander-agenda.
Er zijn wel mogelijkheden. We zijn
een waardengemeenschap, en een
gemeente, zorgzaam voor elkaar.
Maar we zijn ook een geloofsgemeenschap. De leden willen hun geloof
belijden en beoefenen. We mogen
ook daarom blij zijn met onze heel
goede voorgangers en verzorgde
zondagsdiensten. Zelf ben ik geen
keiharde gelovige, maar door de
studie theologie van de laatste jaren
ben ik zelf wel ietsje orthodoxer
geworden. In onze Amsterdamse
gemeente kun je, wat dat betreft,
je steeds “vrijzinnig” blijven
ontwikkelen, aangesproken door
elkaar, dat blijft gelukkig doorgaan.”

“Doopsgezinden Amsterdam
hebben de stad wel degelijk
iets te bieden”
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foto: Dominique Coolen

“Kortgeleden hebben drie VUstudenten bij ons onderzoek gedaan
naar het belang van religieus erfgoed.
Ze hebben diensten bijgewoond en
met mensen gesproken. Wat hun
opviel was de betrokkenheid van de
leden en vrienden van de gemeente.
Die zijn er trots op dat zij een eigen
mening over het geloof mogen
hebben, ook als de kern van het
geloof voor hen onbenoembaar blijft.”

“Een vrijzinnig gelovig geluid,
dat hebben wij de stad te bieden”

Of daarvoor zaken binnen Doopsgezind
Amsterdam ook anders zouden moeten,
vindt de oud-jeugdwerkster nog te vroeg
om te zeggen. “Het zou mooi zijn als
elke zondag de kerk vol zou zitten. Maar
het is de vraag of die wens realistisch is.”
Aliza heeft gewacht met de kerkenraad
totdat haar dochter Hannah vier is en
naar school gaat. Dat gaat nu goed.
“Ik ben groepsleerkracht aan een school
in Amsterdam. Je moet dan uitvinden
welke andere taken je erbij kunt doen.”
Nadat ze al enkele malen was gevraagd
heeft ze ook ja gezegd “omdat je als lid
de taak van kerkenraadslid op je hoort
te nemen. Dat hoort erbij. Bovendien is
het niet alleen moeten, maar is het ook
leuk om na te denken over dingen die
door moeten gaan. De kerkenraadnieuwe stijl gaat meer projectmatig
werken. Het is niet zo dat we allemaal
vaste taken krijgen. Zelf wil ik me juist
niet bezighouden met kinderen en
jeugd. Dat was mijn vroegere taak als
jeugdwerkleidster. Ik wil jonge ouders
erbij betrekken zodat er meer gezinnen
met kinderen naar de kerk komen.”

de kerkenraad aangevuld
Pieter de Graaff
durige, moeizame en tegelijk ook zeer
leerzame zwerftocht in de wereld van
religies en levensopvattingen kwam ik
allengs opnieuw in contact met het
christendom en het dopers gedachtegoed. Ik ben op zoek naar de essentie
van het christendom.”

“Het doperse gedachtegoed is uitermate
waardevol in de samenleving”, zegt
Pieter de Graaff, een van de vier nieuwe
kerkenraadsleden. “Doopsgezind
Amsterdam zou nog wat meer gezicht
moeten krijgen. Het dopers gedachtegoed en de doopsgezinde levenshouding
zoals wij die in Nederland kennen,
kunnen een tegenwicht zijn tegen de
gecultiveerde haat die het fundamentalisme kenmerkt. Dat laatste is een
bedreiging van de openheid, vrijheid van
meningsuiting en de veiligheid in onze
samenleving. Ik heb altijd de wens gehad
iets voor Doopsgezind Amsterdam te
doen. Ik heb ook wel ideeën die ik wil
inbrengen. Bepaalde zaken zouden
op een andere manier kunnen worden
aangepakt. Onze ideeën zijn prima.
We moeten ze vooral delen met anderen.
Mijn wens is dat de gemeente levensvatbaarder wordt en dat we de terugloop in ledental kunnen stuiten.
Ik ben op mijn achttiende gedoopt in de
Doopsgezinde Gemeente Twente-Oost.
Eigenlijk was ik daar toen nog niet aan
toe. Vandaar dat ik kort na de doop mij
helemaal heb afgekeerd van het christendom. De kerken hadden er zo’n verschrikkelijk zootje van gemaakt. Na een lang-

Mieke Hoogvliet

foto: Klaas Koppe

“Doopsgezind Amsterdam
moet meer gezicht krijgen”

Pieter de Graaff (1953) houdt zich in het
dagelijks leven bezig met statistische
gegevens bij een overheidsdienst. In
Doopsgezind Amsterdam was hij al actief
in het maatjesproject en in het halen
en naar huis brengen van senioren naar
kerkdiensten en andere activiteiten. En
hij zingt in het Singelkoor. Kortgeleden
woonde hij de inwijding bij van het
nieuwe altaar in de rooms-katholieke
kerk in zijn woonplaats Ouderkerk aan
de Amstel. Omgekeerd gaat een vrouw
uit de parochie met hem mee naar
bijzondere diensten in de Singelkerk,
zoals de doopdienst van Arvid Klomp.

“Lichter en luchtiger”
Mieke Hoogvliet, een vitale en actieve
6-tiger, heeft voor het eerst een bestuurlijke functie in de kerk. Ze heeft in
diverse besturen gezeten, onder meer
van de Alliance Francaise. Tot haar
pensioen was ze directie- en bestuurssecretaris in de gezondheidszorg.
Ze is geboren in Nijmegen, maar bracht
haar jeugd in Rotterdam door. Haar

broer voetbalde bij Sparta. Drie van
haar vier zonen zijn in Amersfoort
geboren; Joris kwam in Amsterdam
ter wereld. Mieke Hoogvliet is van
hervormde afkomst. “Je moet jezelf
nuttig maken voor de gemeenschap”,
zegt ze, “in dit geval Doopsgezind
Amsterdam. In je leven kun je niet
alleen leuke dingen doen, zoals naar de
film.” In de Gemeente is ze al actief bij
het Mennomaal en het maatjesproject,
en bovendien zingt ze in het Singelkoor.
Ook behoort ze tot het Doperscafécomité, dat zich overigens dit winterseizoen aan het herbezinnen is.
“We moeten als kerkenraad er iets
goeds van maken. Met elkaar draag je
de verantwoordelijkheid. Samenwerken
in harmonie en overleg. Ik ben voor het
harmoniemodel.” Iemand heeft eens
gezegd: ‘Mieke Hoogvliet is goed om
mensen met elkaar te verbinden’.
In de KR neemt ze het bloemenproject
over van Martina Simons over. Verder
wordt ze voorgedragen als lid van de
vacaturecommissie. Ook is ze voortaan
aanspreekpunt voor de activiteiten
in de Singelkerk.
“Als er iets anders moet, dan zou ik
de Gemeente aantrekkelijker willen
maken voor jonge mensen. Lichter
en luchtiger. Maar eerst wil ik kijken
hoe het in de kerkenraad gaat.”

Afscheid genomen van de
kerkenraad hebben:
– Martina Simons
– Anke Spiiker
– Gerrit Visser.
De kerkenraad bestaat nu uit:
– Thijs van Hoogstraten (vz.)
– Marion Slotboom (secr.)
– Frank Kneepkens (penn.)
– Pieter de Graaff
– Mieke Hoogvliet
– Aliza Hoomans
– Tjalling Siersma.
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In Memoriam

broeder Karel van Arem
5 december 2016

zuster Greet Mus
19 oktober 2016

Op 5 december 2016 is broeder Karel
Willem van Arem gestorven. Hij werd 94
jaar. Broeder Karel en zijn vrouw Anneke
kende ik al een paar jaar vanuit het
Maatjesproject binnen onze gemeente.

Op woensdag 19 oktober 2016 is
overleden na een lang ziekbed onze
zuster Greet Mus. Greet Mus werd
gedoopt in de Doopsgezinde kerk te
Purmerend op Palmzondag 1950, en
kreeg als dooptekst mee een woord van
de evangelist Johannes, hfst 16 vers 22:
“En niemand neemt uw blijdschap van
u”. Het zijn woorden die voor Greet een
leven lang van betekenis zijn geweest,
en die ze geprobeerd heeft te léven.
“Ik heb altijd uit liefde willen handelen”, waren haar laatste woorden.

Karel van Arem was een geboren en
getogen Amsterdammer en heeft zijn
leven lang in de Watergraafsmeer
gewoond en gewerkt. Daar heeft hij
ook Anneke leren kennen, die bij hem
in de buurt woonde.
Wellicht heeft u het echtpaar Van Arem
niet zo vaak ontmoet, want de Oosterparkkerk was echt hún kerk. Daar
heeft dominee Van der Veen ze allebei
gedoopt en hen in 1951 getrouwd. In
1955 gingen ze in de Johannes van der
Waalsstraat wonen, dé nieuwbouwwijk
van de Watergraafsmeer. Daar groeiden
ook hun zonen Ludo en Bas op.
De sluiting van de Oosterparkkerk
betekende voor Karel en zijn vrouw
een groot verlies. Broeder Van Arem
was zeer geïnteresseerd in de grote
wereldreligies. Hij las er veel over en
praatte er graag over met ds. Van der
Veen. Later, toen de gezondheid van
Karel verslechterde werd de Singel te
ver om nog naar toe te gaan.
We zijn nog eens met ons drieën naar
een gezamenlijke viering met de EBGA
in de Koningskerk gegaan, dicht bij hen
in de buurt. Dankzij de goede zorgen
van Anneke, kon Karel bijna tot aan het
eind van zijn leven, tevreden en gelukkig
in zijn eigen huis en buurt blijven.
Broeder van Arem kreeg als dooptekst
mee: Jesaja 48, vers 17: ‘En nu heeft
de Heer mij met zijn Geest gezonden:
Zo zegt de Heer, uw Verlosser, de Heilige
Israëls: Ik ben de Heer, uw God, die u
leert, opdat het u welga; die u de weg
doet betreden, die gij moet gaan.’
Zijn gedachtenis zij tot zegen.
Marion Slotboom
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Zr Greet Mus was een steunpilaar
van onze Amsterdamse Gemeente.
Het daadwerkelijk bijdragen aan het
gemeenteleven is iets wat ze al in
haar jeugd in Purmerend op zich had
genomen. Vader Mus zei wel eens:
“onze Greet is onbezoldigd dominee".
Ze was jarenlang lid van het wijkbestuur van de “wijk West” in de tijd
dat onze Gemeente nog in wijken was
opgedeeld, ze heeft het Leerhuis mee
opgezet, waarin ze zich onder leiding
van Dodo van Uden verdiepte in de
Joodse wortels van de Schrift om er
zodoende meer van te begrijpen.
En ze richtte de Doperdomgroep op,
een gesprekskring die plaatsvond in
haar huis aan de Sloterkade.
Ook stond Greet aan de basis van het
ouderen- en ziekenpastoraat. Zij kende
zeer veel mensen uit de Gemeente,
en bezocht vele ouderen en zieken,
en was degene die elke week wist wat
een geschikt adres zou kunnen zijn
om de wekelijkse bloemengroet uit
de kerkdienst voor te bestemmen.
En dat alles deed ze op een levendige,
vrolijke en innerlijk-bescheiden manier.
Greet hield van harmonie, al kon ze
ook heel goed voor haar eigen mening
uitkomen, maar nooit ruzieachtig.

Wegens haar allengs verslechterende
gezondheidssituatie kon ze de laatste
jaren tot haar verdriet niet meer naar
de kerk komen, en was het ontvangen
van bezoek erg vermoeiend geworden.
Vooral het voeren van gesprekken viel
haar zwaar, en als ze dan eens in de
kerk kwam en velen haar wilden
spreken, dan moest ze daar naderhand
erg lang weer van bijkomen. Dat is
de reden dat we haar al zo lang in
ons midden hebben moeten missen.
En nu is ze er niet meer, een groot
gemis voor haar partner Loes
Rabbinowitsch en voor haar familie
met wie ze een heel goede verstandhouding had. Onder grote belangstelling namen we afscheid van Greet,
vanuit de Singelkerk, zoals ze zich dat
heeft voorgesteld. De nagedachtenis
aan zr Gretha Mus zij tot zegen.
ds Henk Leegte
(door een misverstand is dit bericht
pas nu in IdA opgenomen.)

De R is weer
in het land én
in het buitenland
Door Dirk Visser
Is de schrijver van deze serie zonder vlek en rimpel?
Het antwoord op deze vraag is klip en klaar. Ook schrijver
dezes is (soms) niet vrij van vooroordelen. Een recent
voorbeeld. Afgelopen najaar wilde ik Andres Pacheco
Lozano, onze Colombiaanse broeder die theologie in
Amsterdam studeert, uitnodigen voor de wedstrijd AjaxCelta de Vigo. Bij Ajax speelt een landgenoot van hem,
Davinson Sanchez. Een mailtje gestuurd, maar geen
antwoord. “Typisch een Latino”, dacht ik. “Onbetrouwbaar volk.” Fout. Andres was in het buitenland en kon
daar niet op m’n mail reageren, meldde hij na terugkeer.

Voetbal in Frankrijk – Fransen kijken liever naar rugby
dan naar voetbal, zei een kennis van me. Waarom, vroeg
ik. Omdat bij rugby alleen blanke mannen meedoen en
bij voetbal steeds meer donkere spelers. Genoemde
kennis was het daar mee eens. “Een ander zal dit als
racistisch beschouwen”, zei hij. “Dat is dan maar zo.”

In het bankgebouw – Een Nederlands stel dat op het
platteland in het uiterste noordwesten van Duitsland
woont, moest even naar de bank. Maar o jee, daar stonden
twee donkere mannen binnen. ‘Dan wachten we maar
even. Want je weet maar nooit.’ Het grappige is dat de
man van half-Surinaamse afkomst is. Zeker vergeten hoe
er op Surinamers werd ingehakt toen na de onafhankelijkheid van het land een derde van de inwoners naar
Nederland kwam.

Duitsland – Nu we toch in Duitsland zijn, hier enkele
cijfers. In 2015, het jaar waarin kanselier Merkel de
uitsprak Wir schaffen das’ deed, kwamen er 890.000
asielzoekers het land binnen. In 2016 waren dat er tot
eind november 305.000. Een stuk minder dus. In 2015
waren er 1031 aanslagen op asielzoekerscentra, waarvan
923 afkomstig uit rechts-radicale hoek. Een jaar later,
met een veel kleinere instroom van asielzoekers, waren er
nog steeds 921 aanslagen, waarvan 857 uit rechts-radicale
hoek. Een verontrustend cijfer, aldus het dagblad Die Welt.

R

USA – De campagne en de verkiezingswinst van Trump
heeft veel rechts-radicaal geweld losgemaakt in de
Verenigde Staten. De neo-nazi’s kwamen uit hun holen,
zogezegd. Tijdens een overwinningsmanifestatie in de
hoofdstad Washington, het weekend na de verkiezingen,
brachten deelnemers, maar niet alle, unverfroren de
Hitlergroet.
In het studentenhuis van TheNewSchool in New York
was een hakenkruis geschilderd op de kamerdeur van
drie joodse studentes. Journalisten met een joodse
naam worden bestookt met hate mail. Volgens de Anti
Defamation League, een organisatie die antisemitisme
in de gaten houdt, was er in de eerste twee dagen na
de verkiezingen al een enorme stijging van racistische
en antisemitische incidenten.
Op een dug out van een sportveld in Wellsville
(staat New York) was een hakenkruis met de woorden
Make America White Again geklad.
In Nederland weten we niet hoe diep het blanke racisme
in de Verenigde Staten zit. Een overheidsfunctionaris in
Clay (West-Virginia), Paula Taylor, noemde het na de winst
van Trump ‘verfrissend dat er nu weer een elegante First
Lady in het Witte Huis komt na een aap op hoge hakken’.
Burgemeester Beverley Whaley tweette instemmend
terug: You made my day, Paula. Beide dames zijn
inmiddels ontslagen.
Tenslotte. Is Trump een racist? Ja, volgens de aftredende
leider van de Democraten in de Senaat, Harry Reid.
Zo ver wil zijn opvolger, Chuck Schumer, nog niet gaan.
“Trump heeft geen idee wat racisme inhoudt. Ik beschuldig
hem er niet van dat hij een racist is, maar hij laat racisme
wel toe. Dat vergiftigt Amerika.”
Bronnen: New York Times, Washington Post, Politico,
The Guardian
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Prikbord
Kom in de Kring (tot ca. 6 jaar)
en Kinderkerk (6-10 à11 jaar)
En: er is ook iets nieuws!

Onderscheiding voor Aukje en Gjalt Zondergeld

Vanaf nu is er elke 4e zondag van de
maand tijdens de dienst een eigen
bijeenkomst voor 10-plussers,
onder leiding van Joke van der Heide
(joke.vanderheide@vdga.nl).
De 10-plussers beginnen in de dienst
(net als de kinderen die voor
Kinderkerk komen). Daarna verlaten
de kinderen de kerkzaal en gaan met
Joke (10-plussers) of Liliane (6-10 à
11 jaar) naar een eigen ruimte.
Daar behandelen we het verhaal van
die zondag op een eigentijdse manier
en op het niveau dat past bij de leeftijd van de groep. De kinderen van
6 jaar en ouder komen na de dienst
weer terug in de kerkzaal.

Aukje en Gjalt Zondergeld, leden van
Doopsgezind Amsterdam, zijn onderscheiden met de Erepenning van
Weesp. Het schrijversechtpaar mag
zich daarmee Ereburger van de stad
noemen. De uitreiking van de penning
vond eind december plaats tijdens de
presentatie van het derde en laatste
deel van Geschiedenis van Weesp,
die zij samen hebben geschreven.
Aukje Zondergeld-Hamer publiceerde
in 1990 het eerste deel, dat de
geschiedenis van Weesp van prehistorie tot de moderne tijd beschrijft.
Zij is langdurig werkzaam geweest
als conservator van het toenmalige
Gemeentemuseum. Dankzij haar
bemoeienis heeft het museum een
unieke en goed gedocumenteerde
collectie kunnen opbouwen.
Gjalt Zondergeld, gepensioneerd VUhistoricus, heeft eveneens noemens-
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waardige verdiensten op cultureel en
historisch gebied. Samen schreven ze
deel II, 1850-1945. Daarnaast strijdt
hij al jarenlang voor het behoud van
monumentaal Weesp.
De penningen werden uitgereikt door
burgemeester Van Bochove, die onder
meer het volgende zei: “U bent de
sleutel van onze gemeenschap. Een
vraagbaak waar het gaat om de oorsprong van onze Weesper samenleving
en cultuur.”
Het echtpaar was blij verrast. “Ja,
we zijn er een beetje beduusd van.
Dit hadden we totaal niet verwacht.”
Aukje grapte nog: “Gjalt zal nu eindelijk
eerbiedig voor mij zijn”. Waarop haar
man reageerde met de woorden: “Ik
zal Aukje Ereburgeres noemen, want
zo zeiden ze dat in de Franse tijd”.
Bron: WeesperNieuws.nl

De jongste kindergroep (Kom in de
Kring, < 6 jaar) heeft zijn eigen plek
in de kelder. Daar worden zij voorafgaand aan de dienst door de ouders
heen gebracht. Er is altijd een ouderbegeleider die met deze groep een
prentenboek leest en daarna binnen
de thematiek gaat knutselen of
spelen. Vlak voor het eind van de
dienst, na de collecte, komt deze
groep jongste kinderen de kerkzaal
in om te vertellen wat ze hebben
gedaan.
We bekijken per zondag welke
kinderen er zijn, waar ze aan mee
willen/kunnen doen en of er genoeg
kinderen zijn voor aparte groepen.

Wanneer is er welke kinderactiviteit
in de Singelkerk?
Elke 2e en 4e zondag van de maand:
Kom in de Kring (< 6) en Kinderkerk
(6 - 10 à 11 jaar).
Elke 4e zondag van de maand:
eigen bijeenkomst voor 10+.
Uitzondering: tijdens zondagen in
de schoolvakanties van het primair
onderwijs in Amsterdam zijn er
geen kinderactiviteiten

Sponsoren en lopers gezocht
voor de Nacht van de Vluchteling

Leerhuis in de Singelkerk – De doorwerking van verhalen,
van bron naar navertelling

Wist je dat er nog nooit zoveel mensen op
de vlucht waren voor oorlog en geweld?
Hulp is ontzettend hard nodig!
Daarom lopen we in de nacht van 17 op
18 juni, de Nacht van de Vluchteling, van
Nijmegen naar Arnhem (40 kilometer).
Hiermee halen we geld op voor noodhulp
aan 65 miljoen vluchtelingen wereldwijd.
Stichting Vluchteling zorgt in crisisgebieden
voor onder andere medische zorg, schoon
drinkwater en onderwijs. Help ons helpen.
Sponsor ons tijdens de loop!

Deze keer zullen twee docenten het
thema op hun eigen wijze uitwerken
en behandelen.

Het doel? Met elkaar een zo hoog mogelijk
bedrag ophalen voor noodhulp aan mensen
die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking. Naast het
ophalen van geld, vragen we als lopers
ook op een positieve manier aandacht aan
vluchtelingen wereldwijd.Irene van Setten
(Christian Peacemaker Teams Nederland) en
Menno van Setten (Doopsgezinde
Gemeente Arnhem) hebben het wandelteam opgericht. We streven ernaar om minstens €3.000,- op te halen, en we hopen
natuurlijk op heel veel meer! Wilt u dit
initiatief ondersteunen? Sponsor dan het
team via www.nachtvandevluchteling.nl/
christianpeacemakerteamsnederland.

Op 4 maart starten we met Peter
Lichtenveldt. Hij zal het verhaal
behandelen van Kastor en Polydeukes,
ook wel Dioskouren genoemd. Dit
verhaal komt bij een aantal auteurs
uit de Oudheid terug en is bovendien naverteld in Verhalen van de
Tweelingbroers van Tonke Dragt.
De Dioskouren worden ook in het
Bijbelboek Handelingen genoemd
zodat ook een relatie gelegd zal
worden met de overlevering van
Griekse verhalen en de invloed van
het Griekse denken in de Bijbel.
Op 18 maart sluit Douwe van der Sluis
op het thema aan met de fabel van

Jotam, uit het boek Richteren (OT).
De uitleg van dit nog steeds actuele
verhaal kan ons leren hoe in verschillende tijden dit verhaal weerklank
heeft gekregen. We lezen de fabel
met rabbijnse bronnen tegen de
achtergrond van de literaire leeswijze.
Docenten: Peter Lichtenveldt
en Douwe van der Sluis Plaats:
Kerkenraadskamer van de Singelkerk
Tijd: 10.30 – 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,
sluijs1@xs4all.nl of tel 020 6100710
Voor meer informatie: zie de folder
die in de Singelkerk ligt en op te
vragen is bij Hanneke de Graaf

Wilt u meelopen? Leuk! Aanmelden kan
via http://www.nachtvandevluchteling.nl/
inschrijving. Selecteer onder "Aansluiten
bij bestaand team" het team "Christian
Peacemaker Teams - Nederland".
Bij voldoende belangstelling zullen we
samen een aantal keer trainen.
Irene en Menno van Setten,
mennovsetten@gmail.com
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Lied van de maand
Het team

Gekozen door Thijs van Hoogstraten

Lied 836 O Heer die onze Vader zijt

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

Een beetje heen en weer getrokken werd ik
tussen het “oude” en het huidige “nieuwe”
Liedboek. Mijn echte favoriet is lied 125
O, kom, o kom, Immanuël uit het oude
Liedboek. Een adventslied, naar een lied uit
de 12e eeuw, vol verlangen naar komst van
de verlosser, Immanuël”.
Verlos ons van de tyrannie, van alle goden
dezer eeuw, o Herder sla de boze leeuw,
enzovoorts. Prachtig, ook door de smachtende
melodie. Maar ja.. dit lied heeft het nieuwe
Liedboek niet gehaald, onbegrijpelijk.

Dan maar naar lied 836 uit het huidige
Liedboek. Een wat pietistische 19e eeuwse
Engelse tekst, maar ook dichterlijk, vol
Godsvertrouwen, en mooi vertaald. Kennelijk
raakt mij dat aan. (In het oude Liedboek
droeg dit nummer 463, met een andere,
mooiere melodie, maar dat zij dan zo…).
Eigenlijk leest en zingt het als een gebed,
gaande van de roepstem van God naar
“de stille stem in het hart”. Van verlangen
naar vervulling, vrede en troost.
Je blijft er mee bezig, het laat je niet los.

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

Wie levert
voor de volgende
idA een lied in?

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
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Agenda

Kopij voor het volgende
nummer vóór 10 februari 2017
sturen aan Mieke Krebber
Mail: m.krebber@chello.nl
Adres: Europaplein 89, 1078 GZ
Amsterdam (telefoon 020-6731926).

Februari 2017
Kerkdiensten (zie achterkant)

De redactie behoudt zich
het recht voor artikelen in te
korten of niet op te nemen.
• Zo 5 feb

Menno Simonsplein

Achter Singelkerk

12.00 uur

• Ma 6 feb

Zon’shofgroep/20+

Rijpenhof

20.30 uur

• Di 7 feb

Bijbelkring o.l.v. Henk Leegte

Singelkerk

13.30 uur

• Za 11 feb

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 12 feb

Wake Schiphol

Schiphol

14.00 uur

• Di 14 feb

Mennomaal

Singelkerk

18.00 uur

• Di 14 feb

020 11 Tieners

Singelkerk

18.00 uur

• Wo 15 feb Rondom groep

Singelkerk

19.30/20.15 uur

• Wo 15 feb Vredesgroep

Singelkerk

20.00 uur

• Wo 15 feb Zon’shofgroep

Zon’shofje

20.00 uur

• Do 16 feb Open kring Menno Simons

Menno Simonshuis

14.30 uur

COLOFON

• Za 18 feb

Singelkerk

10.30 uur

• Ma 20 feb Symbolen in de Bijbel

Singelkerk

15.00 uur

idA, in dit Amsterdam
Maandblad voor geloof
en gemeenteleven van
Doopsgezind Amsterdam.

• Do 23 feb Bijbelaars

Singel

11.00 uur

• Za 25 feb

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Wo 1 mrt

Wake op Schiphol; aswoensdag

Schiphol

14.00 uur

Singelkoor repetitie

Houdt ook de website van de gemeente in de gaten: www.doopsgezindamsterdam.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

Redactie
Bart Admiraal
Essemie van Dunné
Sjoukje Halbertsma
Tobias ter Reehorst
Andrea Wieffering
Mieke Krebber (eindredacteur)
Gastredacteur: Joke van der Heide
Interviews: Dirk Visser
Uit de redactie: Heleen van Gelder
(interview in volgende nummer)
Ontwerp en realisatie
Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl
T (033) 462 46 93
Verzending idA via het secretariaat:
e-mail: secretaris@vdga.nl.
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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

5 februari

Ds H. Leegte

E.M.L. van Dunné*

12 februari

Ds H. Leegte*

19 februari

Ds E.C.Roos

26 februari

Ds E.C.Roos**

5 maart

Ds H. Leegte

* Kom-in-de-Kring en Kinderkerk

Ds E.C. Roos
Ds A.A. Rijken
M.H. van Hoogstraten
E.M.L. van Dunné

** Kom-in-de-Kring, Kinderkerk en tieners.

Collectebestemmingen februari
De collecte in de blauwe/zwarte zak is altijd voor de eigen gemeente. De collecte in de rode zak is voor:
• 5 februari – Broederschapscollecte
t.b.v. Inloophuis Almere
De missie van het Inloophuis is vanuit
kerkelijke betrokkenheid present zijn in de
Stedenwijk en een bijdrage leveren aan de
verbetering van de leefbaarheid voor buurtgenoten en de andere inwoners van Almere.
Rekeningnummer: NL61RABO0321022203
St. Inloophuis Almere.
• 12 februari – Voedselbank Amsterdam
De Voedselbank Amsterdam (VBA) is in 2005
opgericht en heeft als doel direct voedselhulp
te bieden aan mensen in armoede. Er is een
anzienlijke groep mensen die om diverse
redenen niet of onvoldoende bereikt wordt
door de reguliere hulp en aanklopt bij één van
onze uitgiftepunten. Tijdelijkheid is altijd een
sleutelwoord geweest voor de VBA.
Rekeningnummer: NL47INGB0004505309
Voedselbank Amsterdam.
• 19 februari – Broederschapscollecte t.b.v.
Landelijk jongerenwerk van het Doopsgezind Centrum voor Gemeenteopbouw
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886
Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam,
inzake Jongerenwerk.
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• 26 februari – 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 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.
• 5 maart – Broederschapscollecte t.b.v. Stuurgroep
Duurzame ontwikkeling
Aan ons allen is de opdrachtgegeven zorg te dragen
voor mensen, dieren en aarde. We zijn immers
verantwoordelijk voor de duurzaamheid van de
Schepping in al haar facetten. Naast een persoonlijke verantwoordelijkheid kan deze zorg worden
gedragen door en vanuit de plaatselijke gemeente
en binnen de kerkgemeenschap wereldwijd. De
Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling (SDO) wil hier
aan haar bijdrage leveren. SDO is een landelijke
commissie van Nederlandse doopsgezinden.
Leefmilieu en gerechtigheid in economische
verhoudingen zijn de thema’s van de stuurgroep.
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 t.n.v.
Alg. Doopsgez. Sociëteit te Amsterdam inzake SDO.

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.

