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In de kerstvakantie stond ik in Centre
Pompidou voor het beroemde, iconische
schilderij. De pijp glimt me tegemoet en
Magritte is enkel in zijn schilderijen
aanwezig.

Zoals ook in de andere musea die ik
bezocht overvalt me, staande voor een
beroemd kunstwerk waar mensen van
over de hele wereld de moeite voor
nemen om dat te gaan zien, een soort
ontroering. De gedachte dat dit eerst 
een leeg doek was houdt me ook bezig.

Magritte speelt een woordspelletje met 
de bezoeker; in letterlijke zin is het
inderdaad geen pijp, maar een schilderij
waarop een pijp is afgebeeld. Toch zal
iedereen die je vraagt: ‘Wat is dit?”
zeggen dat het een pijp is. Magritte laat
hiermee zien dat de mens alleen kan

omgaan met de werkelijkheid door
deze indirect te beschrijven, door
tekens of door taal te gebruiken.

Het schilderij draagt officieel de titel
’La trahison des images’, in het
Nederlands is dat ’Woordbreuk der
beelden’, maar in de volksmond is het
“Ceci n’est pas une pipe”. Magritte 
is vooral bekend door dit werk maar
hij heeft natuurlijk nog veel meer
gemaakt. In de tentoonstelling in
Centre Pompidou (hij is al afgelopen!)
is het oeuvre van Magritte ingedeeld
in vijf belangrijke thema’s die in zijn
werken naar voren komen: vuur,
schaduw, gordijnen, woorden en
lichamen. Aan de hand van deze
thema’s laat de expositie zien hoe
Magritte denkt over kunst, werkelijk-
heid en gelijkenis. 

Ik stuurde een appje van het schilderij
naar Essemie van Dunné met de
‘opdracht’: “Denk daar maar eens over
na.” Ik kreeg een mooie reactie van
haar waardoor ik moest denken aan
de zogenaamde atheïstische dominee
Klaas Hendrikse die beweert dat God
niet bestaat. Hij speelt eigenlijk, net 
als Magritte, een soort woordspelletje. 

In de vrijzinnigheid kijken we daar al
lang niet meer van op; de opvatting
dat God aanwezig kan zijn en zonder
mensen niet bestaat maar toch ervaren
kan worden in allerlei belevenissen en
gebeurtenissen door iedereen op een
eigen manier. Ik denk dat we dat in 
de gemeente met elkaar steeds weer
zoeken, dat God bestaat uit onze
beelden van God. 

Ceci n’est pas une pipe
Door Joke van der Heide

‘Is dit geen pijp?’, vroeg een bezoeker aan Magritte. Verbaasd over de vraag, zei hij: “Nee, natuurlijk niet,
probeer hem maar eens te stoppen! Als ik eronder had gezet: dit is een pijp, dan had ik gelogen!”. 
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Inleiding
De westerse wijsgerige geschiedenis
vindt zijn oorsprong in het oude
Griekenland van de zesde en vijfde
eeuw voor Chr. Al het ‘systeem-
denken’ van filosofen over levens-
zaken, maatschappelijke en politieke
kwesties heeft in deze eeuwen zijn
oorsprong. Tot laat in de moderne 
tijd heeft de invloed van de oervaders
Socrates, Plato en Aristoteles door-
gewerkt. Bepalend voor Plato’s
denken is zijn wereldbeeld van wat
wij kunnen weten. 

Hoe kwam Plato aan zijn
Ideeënleer?
Veel komt van Socrates, die Plato in
zijn dialogen uitvoerig aan het woord
laat. Socrates streefde, in zijn gesprek-
ken op de markt, ernaar om te komen
tot het wezen van zaken, die voor
mensen en de samenleving van
belang zijn. Plato heeft dit in zijn
dialogen nader uitgewerkt. 

Sterk beïnvloed door de wiskundige
Pythagoras kwam Plato tot de visie
dat de veranderlijke, vergankelijke
werkelijkheid van alledag, met name
de natuur, onderhevig is aan een niet-
waarneembare wiskundige ordening.
Achter alle vergankelijke dingen en
verschijnselen gaat iets schuil van 
een algemeen, onvergankelijk vorm-
beginsel/Idee.

Zo kwam Plato tot zijn leer dat het
materieel waarneembare in onze 
wereld onbepaald en oneigenlijk is.

Het is slechts een materiele afbeelding
van een ideale, wezenlijke Vorm of
Idee. Hoe meer iets bewerkt, verfraaid
is (bijvoorbeeld een kleurig gebeeld-
houwde stoel als schilderij) hoe verder
je van het wezenlijke verwijderd bent.
In de beroemde allegorie van de Grot
(in de dialoog “De Staat”) verwoordt
Plato dit probleem: wij mensen zijn 
als geketenden die slechts schaduw-
beelden zien. Met onze zintuigen
blijven we steken in het incidentele 
en kunnen we niet tot het wezenlijke
door dringen. Als wij onszelf kunnen
bevrijden van die ketenen worden we
ontvankelijk voor het ‘Licht’ dat we
nodig hebben om tot het wezenlijke
te komen. De algemene Ideeën, het
wezenlijke van de zintuiglijk waar-
neembare dingen, ontlenen hun
bestaan aan een hoogste beginsel. 
Hij noemt dat het bepaalde Ene, het
Goede. Het stijgt boven de concrete
wereld uit en staat buiten tijd en
ruimte; het is transcendent,
onveranderlijk; gelijk aan zichzelf. 

Maar hoe komen we zo ver dat wij
zicht krijgen op het wezenlijke?

De Ziel met een speciaal vermogen
Het is de ziel met dat speciale vermo-
gen dat toegang biedt tot de meta-
fysische, universele, onveranderlijke
Ideeën en normatieve begrippen, die
zich niet in de zintuiglijke, fysische
werkelijkheid laten zien. Want Plato
beweert in de Phaedo dat wij als baby
al een blauwdruk van de Ideeën in

onze ziel hebben. Dit verklaart dat een
baby kennis heeft om bijvoorbeeld
grootte, gelijkheid te herkennen,
waardoor hij in staat is om in de 
verschillende verschijningsvormen
dezelfde moeder te herkennen. 

Maar lukt het ons die toegang tot 
het Goede te vinden?

Wij mensen hebben te maken met
goed en kwaad. De ene keer kunnen
we de weg van het goede gaan, maar
de volgende keer worden we verleid
om op pad te gaan met het kwade.
Inderdaad is het steeds weer een strijd
om je meer en meer los te maken van
alle materiele geneugten, waardoor
we geketend zijn, en dus slechts
schaduwen zien van het echte ‘Ware’,
‘Schone’ en het ultieme ‘Goede’. Dat
vergt een lange, lange weg. En soms
lukt dat niet in een leven. Vandaar dat
Plato in de reïncarnatie van de Ziel
gelooft. De Ziel krijgt keer op keer een
nieuw leven om te groeien naar het
‘heilige mens-zijn’. Hoe meer hechting
aan materiele zaken en lichamelijkheid
des te langer duurt het proces van
‘zielsverhuizingen’ en blijft de
onsterfelijke ziel verstoken van het
goddelijke Geluk. 

Met deze opvatting van de ziel krijgt
Plato zijn leer van de Ideeën rond:
‘wat we waarnemen is niet de echte
Werkelijkheid’.

Dit onderwerp is niet gemakkelijk en vraagt om enige
afbakening om niet te verdwalen in een wirwar van
termen en intellectuele hoogstandjes. Echter zonder
bespreking van de Platoonse Ziel komt de Ideeënleer niet
helemaal uit de verf. Ik beperk me vooral tot een van de
beroemdste dialogen van Plato: de “Phaedo1”. Naast deze
dialoog zal ook als secundaire literatuur “PLATO – De
filosoof van het transcendente2 – worden geraadpleegd. 

Plato leefde van 428/7 tot
348/7 v.Chr. Hij stichtte in
388/7 zijn beroemde
Academie. De gif-dood van
Socrates had een dermate
impact op hem dat hij zijn
ambitie om bestuurder/
politicus te worden opgaf
om zich zich geheel te
wijden aan de filosofie.

1 – Plato, Dialogen, deel 1, vertaling M.A. Schwartz,  Aula Pocket 823, 1989.

2 – C.J. de Vogel, Plato – De filosoof van het transcendente. Baarn, Het Wereldvenster, 1974.

De Ideeënleer van Plato
– de idee achter de verschijnselen –
Door Helene van Gelder 
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Drie rode rozen van
Abel J. Herzberg
Door Essemie van Dunné  

Herzberg was zelf ook regelmatig met
zichzelf in dialoog. Hij heeft bijvoor-
beeld altijd gezegd dat de drie (en
later de twee) van Breda vrijgelaten
moesten worden. Het zou de ultieme
wraak zijn. Toen ze vrijkwamen was 
hij terneergeslagen. Tegen Huub
Oosterhuis zei hij: “Nou ja, ik heb altijd
wel makkelijk praten gehad. Ik heb
mijn vrouw en de kinderen behouden.
Wat nu als je al je familieleden in
Auschwitz verloren hebt? Dan kun je
toch eigenlijk zo niet denken?” 

Het is goed om een overtuiging te
hebben, een standpunt. Om het te
verdedigen en niet te makkelijk op te
geven. Het is goed om in te zien dat 
je overtuiging consequenties heeft en
dat je niet zo maar wat kan roepen.
Maar even belangrijk is het, vind ik,
om steeds bereid te zijn om het andere
verhaal te horen. Het ongelijk in de
ogen te kijken. Om je te scherpen, 
of om van gedachte te kunnen
veranderen. Niemand heeft altijd
gelijk. En je bent ook niet je gelijk, je
mening of je overtuiging. We zouden
dat zomaar kunnen vergeten en
zomaar kunnen denken dat je jezelf
verliest als je toegeeft.

Het meest essentiële zegt hij
daarover in één zin: ‘Het is niet zo’.
Ik zou het zelf soms ook wel na elke
preek willen zeggen. Niet om alles te
ontkrachten. Niet om te verschuilen, of
omdat ik dan alles kan zeggen zonder
na te denken om vervolgens te zeggen
dat het niet zo is. Maar omdat het
bevrijdt. Ik geloof dat we veel van de
woorden die we in de kerk gebruiken
niet zeggen omdat we vinden dat ze
waar zijn, maar omdat het beelden

zijn die ons helpen, troosten, op weg
sturen. De verhalen die we vertellen
zijn beelden. Als we praten over het
ontastbare, over de bron, over de
Eeuwige of over het eeuwige. Als we
praten over de schepping, over een
verbond, over geroepen worden, over
geborgen zijn in de palm van Gods
hand. Als we die dingen zeggen, die
ons intussen diep raken, spreken we
in beelden. We beweren niet dat het
waar is. We kunnen het volgende keer
anders zeggen. We kunnen lezen,
vertellen, uitleggen, benoemen, en het
de volgende zondag opnieuw doen. 
En anders.

En dat maakt voor mij dat we het
behoorlijk goed uithouden met elkaar.
Omdat we elkaar niet vertellen wat
waar is. En dat we proberen te leven
naar hoe we denken dat het kan. 
Maar we willen niet zeggen dat de
ander ook zo moet leven.

‘Het is niet zo’ geeft de vrijheid om 
in beelden te spreken. Vrijheid om 
te dromen en te verlangen. Vrijheid
om ons te verbeelden dat het kàn. 

‘Het is niet zo’ betekent niet dat alles
wat we zeggen geen betekenis heeft.
Het betekent dat we het niet weten,
alleen vermoeden. Dat we niet zeggen
dat het niet anders kan zijn. Dat dit 
de enige weg is. Dat er geen antwoord
mogelijk is. Van de ander of van
onszelf. Elke week weer opnieuw.

Want in datzelfde boekje staat ook
een schitterend gedicht, waarin we
getroost worden door het alomvat-
tende in het gebrokene te weten:

Van drie zangen de eerste

En van de eerste een fragment.

Vraag niet waar het geheel is,

Aanvang en end.

Want alles is fragment.

Al door het zeggen van het woord

Deelt men, scheidt men en schendt

Het alomvattende, dat men niet kent,

Dat ik aanwezig weet of alleen maar

vermoed,

Dat ik niet uitspreken kan en toch

uitspreken moet,

Dat mij beheerst en mij te luisteren

gebiedt.

Maar als ik zoek en luister, 

dan vind ik het niet.

Een troost blijft:

Er is in ieder woord een woord,

Dat tot het onuitspreekbare behoort;

Er is in ieder deel een deel

Van het ondeelbare geheel,

Gelijk in elke kus, hoe kort,

Het hele leven meegegeven wordt.

Abel Herzberg

Al minstens mijn halve leven mijn lievelingsboekje. Er staan de
meest prachtige ideeën in, vind ik. Allemaal uitgesproken door 
de hoofdpersoon, Salomon Zeitscheck, die steeds met zichzelf 
in gesprek is. Een dialoog tussen Salomon en Zeitscheck. 
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Zelf noemt hij zich agnost. “Ik denk
dat er iets is maar ik weet niet met
zekerheid wat. Er schuilt een gevaar
in mensen die wel met zekerheid iets
weten. Daarentegen kunnen mensen
die geen harde zekerheid hebben,
relativeren. Daardoor is er meer kans
op een betere wereld. Het vrijzinnig
christendom kan iets toevoegen aan
de maatschappij in de zin van een
maatschappelijke vrijzinnigheid.”

Het kan niet worden gezegd dat het
geloof bij Jelle er met de paplepel is
ingegoten. “Ik heb twee moeders. 
De ene gelooft niet. De andere is
jongerenwerker bij de Singelkerk.
Mijn vader is als homo opgegroeid 
in de Betuwe. Daar is hij vrij anti-
kerkelijk uit gekomen.”

“Jarenlang hadden doopsgezinden 
en remonstranten gezamenlijk jeugd-
en jongerenwerk in de Singelkelder. 
Daar is ooit een eind aan gekomen.
Sindsdien is er een jongerenkelder
onder Vrijburg, de remonstrantse kerk
in de Diepenbrockstraat. Toen ik een
jaar of 14, 15 was, zei Joke: ‘Ga daar
es heen’. Dat heb ik dus gedaan.

Ik wilde filmmaker worden. Bij het
remonstrants jeugdwerk was er op
een gegeven moment een project
waarbij iedereen mocht doen wat 
hij wilde. Ik grijp mijn kans, dacht ik.
Alles was er: er waren mensen en er
was apparatuur. Ik ben audiovisuele
media in Hilversum gaan studeren. 

Na twee jaar had ik het gevoel dat 
ik meer wilde doen dan filmmaken.
Wat ik leuk vond, daar had niemand
wat aan. Ik wilde iets maatschappelijks
doen. Dat werd de studie Politicologie.
Door een niet-kwaadaardige hersen-
tumor kwam daar een voorlopig einde
aan. Na een jaar wilde ik de studie
voortzetten. Toen werd ik gevraagd
mee te schrijven aan het verkiezings-
programma van de Piratenpartij. Ik
ben politiek bewust geworden tijdens
de opkomst van Pim Fortuyn.

Mijn indruk is dat de mensen de
controle over hun leefomgeving aan
het verliezen zijn en dat een
kleinschaliger inrichting van de
maatschappij tot meer vertrouwen in
de overheid en de politiek zal leiden.
Daarentegen wijzen de populisten
zondebokken aan en stoppen
vervolgens met nadenken. Want:
‘Stem op mij en alles komt goed.’ De
Piratenpartij kijkt naar de problemen
en probeert oplossingen te vinden. 

Nadat ik aan het verkiezingsprogramma
had meegeschreven, vroeg de
Piratenpartij mij voor de kandidaten-
lijst in West. In de gemeenteraad van
Amsterdam kwamen de piraten 182
stemmen tekort voor een zetel. Maar
in Amsterdam West lukte het wel.
Sindsdien ben ik lid van de bestuurs-
commissie.

Op het platform stemvanwest.
amsterdam.nl kunnen mensen ideeën

inbrengen. Het bewonersforum dat
een goede afspiegeling van de buurt
is, houdt zich onder meer bezig met
de toegenomen drukte in Oud West
als gevolg van de opening van de
Hallen. 

Een ander voorbeeld is het fiets-
tunneltje tussen het Westerpark en 
de Spaarndammerbuurt. Dat moest
opnieuw worden betegeld. Via een
website konden bewoners een keuze
maken uit 46 ontwerpen. Daar
kwamen 6.100 reacties (volgens Van
Berkel in het Parool) op. Het ontwerp
‘Amsterdamse School letters’ won het.
Dat sluit aan bij Het Schip, het
museum van de Amsterdamse School,
vlakbij in de Spaarndammerbuurt.

Het coalitieakkoord bevat een appen-
dix met ideeën over democratische
vernieuwing. Verder heeft de Piraten-
partij een van de vier speerpunten 
van het stadsdeel ingebracht, namelijk
democratisering. Nu probeer ik me te
richten op de andere poot: duurzaam-
heid. Op bovengenoemd platform 
zijn zes van de tien ideeën groene
plannen, onder meer veel meer
gezamenlijke moestuinen.

Kortom: de samenleving kleinschaliger
inrichten; de bewoners beter betrek-
ken bij het beleid; depolariseren. 
Zo komen de mensen dichter bij elkaar
waardoor het beleid beter wordt
gedragen en er een fijnere maat-
schappij ontstaat.”

“In mijn politieke werk houd ik me überhaupt niet bezig met
levensbeschouwelijke overtuiging”, zegt Jelle de Graaf (27), 
in Nederland de enige volksvertegenwoordiger namens de
Piratenpartij. Hij is namelijk lid van de bestuurscommissie van
Amsterdam West. Verder is hij sinds januari 2016 jeugdwerker 
bij de Remonstrantse Kerk in Amsterdam.

Jelle de Graaf, volksvertegenwoordiger voor de Piratenpartij:

Door een kleinschaliger opzet 
krijg je een fijnere maatschappij
Door Dirk Visser 
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Muziek tijdens de dienst
Op zondag 5 maart spelen Piet Verzijde (accordeon) en 
Dick Klomp (orgel) een deel uit het orgelconcert nr 1 
opus 4 in g klein van Handel.

Gemeente in beweging 

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 door-
geven 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.

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.

OrgelExtra na de dienst
26 maart 2017
Adagio per Flauto [ca 4,5 min], Vincenzo Petrali (1832-1889).
Een stuk uit de Italiaanse operasfeer. Hobo, fluit en bas
wisselen elkaar af of spelen samen. De fluitpartij is virtuoos.

Open kring Menno Simons
Op 16 maart spreekt Anne-Marie Visser
over oblaten bij de Benedictijnen.

Leerhuis in de Singelkerk
zaterdag 4 maart en 18 maart a.s.
De doorwerking van verhalen; van bron naar navertelling.
Uitgebreide informatie in idA februari 2017, p.13.

Mennomaal
14 maart 2017. Plaats: Singelkerk; Singel 452; tel. 623 45 88
Ontvangst met drankje vanaf 17.30 uur
Begin maaltijd: 18.00 uur. 
Entree: ”Maarten meets Menno’’. Samenspraak tussen
Christiane Karrer, luthers predikant en Carolien Cornelissen,
doopsgezind predikant, beide te Utrecht.
Van tevoren opgeven is niet nodig. 
Opgeven wél nodig bij een speciaal dieet of vegetarisch. 
Kosten: 5 euro per maaltijd.

Wij wuiven uit…

Helene Nauta-van Gelder is ca 8 jaar lid geweest van 
de idA redactie en heeft het nodige geschreven, ik tel
zo al 12 artikelen om op te kauwen, herkauwen, soms
moeilijke filosofische stof binnen een redactioneel
korset van een paar honderd woorden, Bildung vergt
aandacht en aandacht kost tijd. Dat is ook wat ze me
antwoordde op de vraag  hoe zij een kerkenblad zag
“het moet bindend zijn, vooral dat, maar ook toerusten,
een beet hebben – geen fastfood – en inspireren”, 
“het moet Zin geven geen allegaartje.”
In haar artikel in het kader van de Deugden, over
Soberheid en Gematigdheid werd ik getroffen door

“Gematigdheid is bij uitstek een praktische deugd, die
de maat slaat voor ons dagelijks ethisch handelen.
Soberheid daarentegen, wanneer niet afgedwongen
door armoede, maar als vrij gekozen levensinstelling,
kan gemakkelijk vreugdeloosheid voortbrengen. 
En dat is nou ook weer niet de bedoeling volgens
Prediker. Het gaat juist om de dynamiek van de 
vleugels van levensvreugde en de teugels van
bezonnenheid/gematigdheid, die elkaar nodig hebben.
Soberheid is rijden met de cruise control van je auto 
en gematigdheid is rijden zonder cruise control met
besef van je leefomgeving”. 
Doperseigen verantwoordelijkheid.

De soberheid van de doopsgezinden, snufje eigenwijs 
en chaotisch heeft haar aangenaam getroffen, de
ruimte die men elkaar geeft, hoewel die ruimte ook
zelfgenoegzaamheid kansen biedt…
Het stijgen der jaren, en de scheve verhoudingen 
tussen reistijd vanuit de provincie en vergadertijd
hebben tot het besluit geleid om de redactie te verlaten.
Als overweging voor de toekomst kreeg ik mee “een
andere insteek, tweemaal plenaire redactievergadering,
lijnen uitzetten en dan tussentijds in kleiner verband 
de maandelijkse nummers vullen. Dat scheelt in
belasting van de redactieleden.” Wat rest is de prettige
herinnering aan Doopsgezind Amsterdam, de prachtige
Overdenkingen die er mede toe hebben geleid dat ze
zich heeft aangesloten bij de Doopsgezinden in haar
woonplaats Baarn.

Helene namens de redactie en de lezers: 
Het ga je goed, dank voor je bijdragen, wellicht schrijf 
je nog eens. In mijn herinnering de fijne vrolijke
cursusuren “Journalistiek” op de zondagmiddagen, 
een mooi initiatief van Frits Groeneveld, bron van 
mijn Singeliaanse vonk.

Bart Admiraal
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Vader in Rusland gewerkt, moeder in Amerika geboren:

Geen wonder dat Janneke Jansma 
de wijde wereld in trok
Door Dirk Visser 

Janneke, afkomstig uit Hoogezand,
werkte na terugkeer uit het buitenland
in het Antonie van Leeuwenhoek-
ziekenhuis. “Het is daar top. De
patiënten worden daar ontzettend
goed verzorgd. Ik heb nergens met
zoveel plezier gewerkt als daar.”

“Zusterkring was niks voor mij. Samen
met Janny de Smale, die van gerefor-
meerde afkomst was, heb ik veel
gedaan voor Vluchtelingenwerk, vooral
uitjes met kinderen van vluchtelingen.
Twee Eritrese kinderen noemden mij
Oma. Toen hun moeder even terug was
naar Eritrea, ben ik met hen naar
Elspeet geweest. Zij zijn later heel goed
terechtgekomen: de een heeft
gestudeerd in Delft en de ander is
maatschappelijk werker geworden.

Op zekere dag kwam Immy van Zoelen
met enkele vluchtelingen uit Sri Lanka
in de dienst op het Meerpad. Eén van
hen heeft nog een poosje bij me
gewoond. Hij heeft later aan de
Landbouwhogeschool in Wageningen
gestudeerd en is met een vrouw uit
Slovenië getrouwd. Ds. Jaap Gulmans
heeft veel voor immigranten uit
Marokko gedaan.

Het is heel belangrijk dat vluchtelingen
goed worden opgevangen. Als je
bedenkt hoe die mensen hier terecht
zijn gekomen. Dan is het toch verschrik-
kelijk hoe er over vluchtelingen

gesproken wordt. Ik ben het helemaal
niet eens met bepaalde politieke
partijen. Maar ik weet al op wie ik ga
stemmen, een doopsgezinde die al in 
de Kamer zit: Pia Dijkstra van D66.

Na de bevrijding wilde ik weg. Ik had
een moeilijke tijd met mijn vader 
wiens houthandel in de crisisjaren was
geliquideerd. Ik ben toen opgevangen
door ds. Rein de Zeeuw, de latere
secretaris van de ADS en voorzitter van
Bijzondere Noden. Hij had me in 1944
gedoopt. De dooptekst staat in de 
bijbel die ik van de kerkenraad kreeg:
Filippenzen 1 vers 6. De Zeeuw was een
fantastische man. Ik heb hem en zijn
vrouw, toen ze in Utrecht woonden, 
nog vaak bezocht.

Gelijk na de bevrijding vertrok ik naar
Brussel, waar ik anderhalf jaar ben ge-
bleven. Een Rotterdamse jood was naar
België gevlucht, maar werd verraden 
en vermoord. Zijn vrouw ging daarna
werken terwijl ik voor hun kind zorgde.
Vervolgens kwam ik terecht in het
noorden van Engeland vlakbij Schotland.
In een ziekenhuis heb ik de verpleeg-
stersopleiding gevolgd. Daar heb ik 
heel wat jaartjes gewerkt. Ik heb in
Amsterdam een oogopleiding gehad. 
Nu ben ik zelf slechtziend.

Naar Sri Lanka vloog ik vanaf Londen
Heathrow met Aereoflot naar Moskou
en vandaar via Abu Dhabi. In het

Midden-Oosten keek je je ogen uit
wegens de oliewelvaart. Op Sri Lanka
heb ik een plezierige tijd gehad. Ik was
verantwoordelijk voor de mensen die op
de plantages in de gezondheidszorg
werkten.

Uiteindelijk ben ik teruggekeerd naar
Nederland en heb me gesetteld in
Amsterdam. Ik begon op kamers.
Vervolgens had ik eerst een vrijgezellen-
woning, die groot genoeg was om mijn
moeder te ontvangen. Na vijf jaar kreeg
ik een gezinswoning in de Jisperveld-
straat. Een kleine drie jaar geleden 
ben ik verhuisd naar verzorgingshuis 
De Kimme in de Beemsterstraat.

Het is plezierig wonen in Noord. Ik heb
vreselijk veel gefietst en gewandeld. In
Zuiderwoude ging ik dan theedrinken. 
Ik heb ook vaak op een bankje bij de
Oranjesluizen gezeten. Ik heb gevraagd
of mijn as later daar kan worden
uitgestrooid. Kijk, ik heb iets nieuws.” 
Zij wijst op de anti-reanimeerpenning 
die zij sinds kort draagt. “Ze moeten mij
later stil laten gaan. Ik wil dan niet meer
gereanimeerd worden. Dat maak je met
zo’n penning duidelijk.”

Maar zover is het nog (lang) niet.
Janneke Jansma krijgt één keer per week
het nieuws van NRC Handelsblad en
Trouw op cd’s. “Dat is ideaal. Bovendien
zijn het twee goede kranten.” Die cd’s
worden haar toegezonden door

Janneke Jansma (93) uit Noord heeft veel over de wereld
gezworven. Ze heeft gewerkt in onder meer Brussel, Engeland en
Sri Lanka. Ze heeft de Amerikaanse staat Michigan bezocht, waar
haar moeder als kind van Nederlandse emigranten was geboren.
Haar vader had als inkoper van hout in Rusland gewerkt.

Vele gezichten

Janneke Jansma op 16-jarige
leeftijd in Hoogezand.
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Op zondag 29 januari jl is over-
leden op de leeftijd van 99 jaar 
zr Alida Afina Smies-Doornbosch.
Zr Smies woonde in Amstelveen,
waar zij jarenlang trouw de
gezamenlijke diensten van de
Samenwerkende Vrijzinnige
Kerken bezocht (bestaande uit de
Vrijzinnig Hervormden, Remon-
stranten en Doopsgezinden). 
Op het Singel kwam zij nooit. 
Zr Lydie Smies was een typische
Groningse uit de veenkoloniën,
een boerendochter uit
Borgercompagnie, geboren in
Veendam. De prachtige boerderij
waar ze opgroeide, in de
weidsheid van het oosten van de
provincie Groningen kende ik
toevallig goed, omdat haar
oudere broer getrouwd was met
mijn oudtante, en het was prettig
dat ik haar daarom niet de kleine,
maar veelgemaakte ergernis
hoefde te bezorgen door
Doorenbosch te zeggen of te
schrijven, het was Doornbosch.
Zonder ‘e'! Lydie was een kordaat
persoon, vriendelijk en gastvrij, en
uitermate nuchter en rationeel
van aard: iemand die haar geloof
beleefde in de ethiek van alledag.
Zij deed als meisje in Deventer
een huishoudkundig-
landbouwkundige opleiding,
waarna ze ging werken in de
omgeving van Sneek, waar ze 
ook haar man leerde kennen,
eveneens een Groninger. Tot haar
huwelijk reed ze op haar fiets
door het Friese platteland (en
’s winters bij voorkeur op de
schaats) en ging langs bij de
boerderijen om aan de vrouwen
les te geven over huishouding en
koken. Zoals ze haar werk
beschreef klonk het als een soort
emanciperend ontwikkelingswerk.

Ze was erg sportief, en zo durfde ze
het aan om ondanks de moeilijke
tijden in 1941 de Elfstedentocht te
schaatsen. Het waren andere tijden
waar je je tegenwoordig weinig
meer bij kan voorstellen: op de 
fiets ging het van een logeeradres
(een boerderij in Stiens) naar
Leeuwarden, schaatste ze de tocht
en haalde de finish, om vervolgens
de fiets terug te nemen naar Stiens.
Het was achteraf gezien wel een
beetje een riskante onderneming
geweest, vertelde ze, maar dat deed
ze luchtig af als ‘jeugdige over-
moed’. Niet lang daarna trouwde
ze, en in de eerste jaren van hun
huwelijk, midden in de oorlog,
woonde het jonge echtpaar Smies
boven de doopsgezinde predikant
Valeton. Naar aanleiding van de
intense gesprekken met hem in 
die moeilijke jaren besloten ze 
om beiden toe te treden tot de
Doopsgezinde Gemeente. Lydie
Smies verloor al jong haar man, 
in 1972 op de leeftijd van 52 jaar. 
In die verdrietige jaren putte ze
troost uit de woorden van de
dichter Adama van Scheltema dat 
ze uit haar hoofd kende, en dat
door haar zoon bij haar afscheid
werd voorgelezen: “Ach heb toch
altijd een beetje bloemen staan”,
met de slotregel “Alles, alles neemt
het leven, ’t laat ons ieder eenmaal
berooid, maar ’t geluk van een
beetje schoonheid, dát ontneemt
het ons nooit.” De crematie heeft
plaatsgevonden op vrijdagmiddag 
3 februari plaats, en namens de
Gemeente waren daar zr Truus
Dade, zr Edwina Scheper en 
collega ds Ewoud Roos aanwezig.
De nagedachtenis aan Alida Afina
Smies-Doornbosch zij tot zegen.

Henk Leegte

zr Alida Afina Smies-Doornbosch

In Memoriam

       

     
    

   

Bartiméus, de organisatie die mensen die
slechtziend of blind zijn, ondersteunt.
Ook gaat ze nog ieder jaar mee met de
seniorenreis naar Fredeshiem.

Ongeveer twintig jaar geleden heeft ze
haar levensverhaal aan Henk Smit
gegeven om bij haar uitvaart te worden
voorgelezen. Dat begint met een
kindergedichtje dat ze op hervormde
zondagsschool had geleerd:

Kleine druppels water

Kleine korrels zand

Vormen saam de trotse zee

En het schone land

Kleine liefdedaden

Woorden teer en zacht

Hebben vaak in ‘t kleinste huisje

Groot geluk gebracht.

Wat de Doopsgezinde Gemeente voor
haar betekent? “Vooral nu bescherming.
Henk Smit regelt al mijn financiën en
staat me ook op ander gebied bij. Ik ga
nog naar de kerkdiensten op het
Meerpad. Daar ontmoet ik onder het
koffiedrinken andere mensen. Dat zijn
belangrijke ontmoetingen, hoewel we
het niet altijd met elkaar eens zijn. Maar
het is goed om een gesprek te hebben.”



Wat doe jij deze zomer? 

Ook dit jaar stroomden de aan-
meldingen voor de kampen van de 
AKC binnen. Nauwelijks zes minuten
na het openstellen van de inschrij-
ving zat de helft van de kampen al
vol. Er zijn nog een paar plaatsen
beschikbaar en wel op de kampen: 
Uitdaging 1 (11-12 jaar); 
Uitdaging 2 (13-14 jaar); 
Survival (14-16 jaar) en 
Zeilzwerf 2 (16-17 jaar). 
Wil jij mee op één van die gave en
gezellige kampen, ga dan snel naar
AKCkampen.nl en meld je aan!
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Prikbord

Dit jaar komt er een Asielzoekers-
centrum in Osdorp met 800 plaatsen,
mogelijk alleen voor alleenstaanden. 
De Raad van Kerken Osdorp/Sloten
heeft besloten zich daarvoor in te zet-
ten en dienstbaar te zijn, graag samen
met andere kerken in Nieuw-West en
waar het kan en gewenst is ook met
andere religieuze of humanitaire
groepen. Als voorbereiding op die
hulp komt er op 7 maart een deskun-
dige hulpverlener ons vertellen hoe 
je het beste een dergelijk taak kunt
invullen, omdat we geen idee 
hebben wat op onze weg kan komen.
Mocht u geïnteresseerd zijn om in die
hulpverlening te participeren, kom
dan op 7 maart om 20.00 uur naar 
de PKN-kerk ‘De Opgang’ in Osdorp.
(Tussenmeer 70; openbaar vervoer: 
lijn 17.) Meer informatie bij A. Jesse,
tel. 6191612.
Adriaan Jesse

Frans Hals: portretten 
van doopsgezinden 

Frans Hals: de portretten van een
doopsgezinde horlogemaker en 
zijn vrouw. 

Lezing door prof. dr. Frans
Grijzenhout, hoogleraar Kunst-
geschiedenis aan de Universiteit 
van Amsterdam.
Grijzenhout vertelt hoe hij via uitge-
breid sporenonderzoek in archieven
en musea de identiteit heeft kunnen
vaststellen van twee anonieme por-
tretten, geschilderd door Frans Hals in
1643. Het spoor leidt naar Haarlem
waar in de 17e eeuw de doopsgezinde
minderheid een stempel drukte op
kunst en nijverheid. 
Woensdag 8 maart, Doopsgezinde
kerk, Frankestraat 24, Haarlem.
U bent welkom vanaf 19.30 uur, toe-
gang is gratis behoudens een vrijwilli-
ge bijdrage voor koffie en thee. Iedere
belangstellende is van harte uitgeno-
digd. Aanmelding: via de website van
de Vereniging Haerlem www.haer-
lem.nl, of via de doopsgezinde
gemeente (administratie@vdgh.nl).

Mensen die geloven 
houden altijd hoop!

Serie lezingen over geweld en gods-
dienst in het conflicht Israël/Palestina

Georganiseerd door de Theologische
faculteit van de VU. Op dinsdag van
13.30 tot 15.15 uur op de volgende
data: 4, 11, 18 en 25 april en 2 en 9 mei.  
Sprekers: prof. Dr Fernando Enns en 
studenten, prof. dr Marianne Moyaert,
Dr. Janneke Stegeman, Han Cuperus, 
Dr. dr. Yaser Ellethy, Viola Raheb.
Plaats: VU hoofdgebouw. Voertaal
Engels. Aanmelden bij Vera Kok 
(seminarium@ads.nl) 

Vrijzinnig Leerhuis
Elspeet: Thema Troost 

Begeleider: ds Ruth Hoogewoud-
Verschoor. Hotel & Congrescentrum
Mennorode, Apeldoornseweg 185,
Elspeet. Op 3 en 4 maart is de laatste
bijeenkomst. Meer informatie en 
aanmelden via www.mennorode.nl/
vrijzinnig-leerhuis. 

AZC in Osdorp

Voorjaarsconferentie:
Krijg de klere!

Doopsgezind Wereldwerk

Kleding: je trekt het elke dag aan, het is
mooi/lelijk, functioneel, een communica-
tiemiddel en iets wat je regelmatig 
(tot je plezier of ergernis) aanschaft.
Maar voordat de kleding in jouw kast
terecht is gekomen, is daar al heel wat
aan vooraf gegaan. Kleding: waar wordt
het van gemaakt, onder welke omstan-
digheden, door welke mensen en met
welke impact op mens en milieu? 
We worden aan het denken gezet door
sprekers van Oikos en gaan in gesprek 
bij verschillende workshops.

De conferentie vindt plaats op 11 en 
12 maart op Buitengoed Fredeshiem. 
Er is kinderopvang voor kinderen van 
0-4 jaar en een programma voor de
jeugd van 4-12 en 12-15 jaar. 
Voor jongeren van 16-30 jaar is er een
programma, georganiseerd door JDVG,
wat al op vrijdagavond 10 maart begint.

Kosten: De deelnemersbijdrage is voor
volwassenen naar draagkracht €97,50,
€75,00 of €55,00.
Voor kinderen van 5 t/m 15 jaar geldt
een bijdrage van € 15,-, kinderen van 
0-4 jaar mogen gratis mee (bij ouders op
de kamer). Jongeren van de JDVG beta-
len van vrijdagavond t/m zondag € 27,50,
Aanmelden voor de conferentie kan via
de site www.dgwereldwerk.nl.
Jongeren (16-30 jaar) kunnen zich aan-
melden via jdvg@doopsgezind.nl.
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Doopsgezinde Zending - Uitnodiging 

‘Inspiratie voor Gemeente-zijn Nu’ zaterdag 8 april 2017, Bussum

We zijn heel blij dat broeder Jelle Waringa, ouderenpastor in de doopsgezinde
gemeentes Joure, Sneek en Bolsward en zeer nauw betrokken bij Nijkleaster in
Jorwert, Friesland, ons wil laten ervaren en wil vertellen over wat Nijkleaster in de
loop der jaren voor velen en zeker voor hemzelf is gaan betekenen. Hij is een
enthousiaste verteller en voorganger in Nijkleaster. Hoe komt het dat velen binnen,
maar zeker ook buiten de christelijke gemeentes deze plek als inspiratieplek zijn
gaan ervaren en wat zijn dan de waardevolle elementen van Nijkleaster? We begin-
nen de ochtend met een kort ochtendgebed volgens de liturgie van Nijkleaster. 

Hij neemt de vijf broden en de twee vissen,

kijkt op naar de hemel en zegent ze. Hij

breekt ze en geeft ze aan zijn leerlingen om

voor te zetten aan de scharen. En die eten en

worden verzadigd, állen. Het overschot aan

brokken dat door hen wordt opgehaald is

twaalf korven. 

Lucas 9: 16 – 17 (Naardense Bijbel)

Programma:
10.00 uur   Ontvangst met koffie en thee
10.30 uur   Workshop o.l.v. Jelle Waringa: Nijkleaster als inspiratieplek
13.00 uur   Einde ochtendprogramma; lunch (aanmelden via j.j.jong@xmsnet.nl)
13.30 uur   Algemene Ledenvergadering – tot 15.00 uur
Doopsgezinde Vermaning, Wladimirlaan 28, Bussum.

‘The Cloud of the Impossible: Theology as
Apophatic Panentheism‘

Over God kun je niet zoveel zeggen. God is
‘een naam voor het kostbare leven van allen
die daarin verwikkeld zijn’, schrijft Keller. 
Wij kunnen het geheel van het leven, waarin
we zelf verweven zijn, met al zijn verwikke-
lingen en relaties niet overzien. Daardoor 
kunnen we ook niet zoveel over God zeggen,
die daarin zit. Maar om God geven, betekent 
dat wij geven om onze wereld en onze 
onderlinge verhoudingen. 

10 maart 2017, Geertekerk, Geertekerkhof 23,
Utrecht. De lezing begint om 20.00 uur. 
De kerk is open vanaf 19.30 uur. De voertaal 
is Engels.
Kaarten voor De Vrijzinnige Lezing kosten 
€10 en zijn vooraf te bestellen zodat u 
verzekerd bent van een plaatsje. 
De toegangsprijs is inclusief koffie of thee. 
De borrel na afloop is op eigen kosten.
Meer informatie over De Vrijzinnige Lezing
vindt u op www.devrijzinnigelezing.nl

Catherine Keller houdt
vrijzinnige lezing:

Column

Behoudende
betovering
Door Bart Admiraal

Het is alweer veertig jaar geleden: Docenten
oreren, studenten schrijven. Inefficiënte
kennisoverdracht, pauzeloze woordenvloed 
en onleesbaar vlugschrift. 

Een dokter die de patiënt oog in oog uitlegt
wat hem mankeert en wat de therapie zou
kunnen zijn. Tien minuten later werd er getest
wat er was onthouden. Ziekmakend weinig… 

Bij cabaret en reclame gaat het beter, na een
prachtige voorstelling met een boodschap zijn
er de cd’s, herhalingen op TV. De boodschap
blijft hangen, de lach weerkaatst jarenlang…
op Youp Tube, zijn we nog steeds Simplistische
Verbonden, zelfs Wim Kan waart nog rond.
Niets is teveel om een boodschap te laten
beklijven ten behoeve van lust en verlangen.

Zondags kiezen tussen een bankje waar
afglijden dreigt of een stoel die de rug 
hard straft.

Het traditioneel product blijft voor de inhoud
gaan, leden blijven thuis, zoeken elders hun
heil… Jammer want prachtige orgelmuziek
nodigt uit om snel en geuren en klanken 
op te snuiven. Van Buiten naar Binnen, in 
stille rust wachten tot de deuren dichtgaan 
en de cirkel wordt gesloten met de handdruk.
De Predikant met prachtige teksten en dito
liturgie. Rituelen, klanken en stiltes die
bedwelmen. Geen ratio maar beleving. 
De simultaanvertaling van de Overdenking 
van hoofd naar hart? Wetend onweten en 
in begrip onbegrepen. “Gelukkig zijn zij die
hongeren en dorsten naar gerechtigheid.” 
De flitsroes is kort en hevig en als manna
neergedaald, voer voor de geest. De
vergetelheid treedt onmiddellijk in, het
hongeren en dorsten blijft knagen. Weg
verhaal, weg Boodschap, geen reprise. 
Wat zou het mooi zijn de beleving herbeleven,
MP3 files van de Overdenking, in plaats van
blijven lopen op het wijkende water.
Alternatieve stromen en beken vol inspiratie
lonken. Doorlopen over het water of
voorzichtig op eieren de bakens een beetje
verzetten. Blijven we Amsterdams progressief
of neigen we toch naar Amish?

Polenreis 2017

Wellicht voor de laatste keer orga-
niseert de Doopsgezinde Stichting
Nederland-Polen een 10-daagse
groepsreis naar Polen, van 17 tot
26 juli. Reisleiding: Albert Bolt en
Maria Keessen. Reisschema: Met
het vliegtuig van Schiphol naar
Warschau v.v. In Polen per touring-
car met een Engels- of Duits-spre-
kende chauffeur naar  Warschau 
(2 nachten), Torun (2 nachten) en
Gdansk (3 nachten). Een bezoek
aan het Zulawy museum in Nowy
Dwor Gdanski, waar het 7e
Mennonieten-treffen wordt geor-
ganiseerd. Via het Masurengebied
(2 nachten) terug naar Warschau.
Prijs (halfpension) €1.150,–, 
toeslag éénpersoonskamer €195,–

Opgave vóór 1 maart 2017 bij 
de secretaris van de Stichting,
Albert Bolt, en verdere info 
bij hem (0297-340525) en 
Maria Keessen (0297-328635).



Lied 278 – 'Als er nu eens sneeuw zou komen' 

Dit lied houdt de meest
elementaire dingen in
waar Doopsgezind-zijn
voor staat, namelijk vrede
en gelukkig zijn voor alle
mensen. Niet alleen voor
onszelf, maar voor ons
allemaal samen. Mij heeft
het tot tranen geroerd en
dat doet het telkens weer
als we het zingen. Het
VDGA-koor heeft dit lied
uitgevoerd op Kerstavond.

Tekst en muziek Kees de
Bruïne, zetting Dick Klomp

Als er nu eens sneeuw zou komen die zou vallen op de straten,

overal zag je witte takken, engelenvleugels aan de bomen,

glinsterend in de nacht. Niets zou er hard zijn, niets zou pikzwart zijn,

alles zou zacht zijn, heilige nacht zijn voor ons allemaal samen, amen!

Als er nu eens stilte zou komen die zou vallen in de straten,

iedereen zat met open ramen, vogels zongen in de bomen,

engelen in de nacht. Niets zou er grof zijn, niemand zou doof zijn,

alles zou zacht zijn, heilige nacht zijn voor ons allemaal samen, amen!

Als er nu eens vrede zou komen in de huizen en de straten,

overal zag je mensen praten over vervulling van hun dromen,

vanaf deze nacht. Niets zou er slecht zijn, niets onoprecht zijn,

alles zou zacht zijn, heilige nacht zijn voor ons allemaal samen, amen!

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
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Lied van de maand
Gekozen door Bob Visser

Wie levert 
voor de volgende
idA een lied in?
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Agenda

Maart 2017 
Kerkdiensten (zie achterkant)

•  Wo 1 mrt Wake Schiphol; Religieuzen en Cath. Workers Schiphol 14.00 uur

•  Za 4 mrt Leerhuis; Kastor en Polydeukes Singelkerk 10.30 uur

•  Zo 5 mrt Wake Schiphol; Via Nova & PopUp kerk          Schiphol 14.00 uur

•  Ma 6 mrt Zon’shofgroep/20+ Rijpenhof 20.30 uur

•  Di 7 mrt Bijbelkring o.l.v. Henk Leegte Singelkerk 13.30 uur

•  Do 9 mrt Meerpadcafé; Onderwijs Meerpad 20.00 uur

•  Za 11 mrt Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Za 12 mrt Wake Schiphol; Kleiklooster en Adelbertabdij   Schiphol 14.00 uur

•  Di 14 mrt Mennomaal: tweespraak Maarten en Menno Singelkerk 18.00 uur

•  Di 14 mrt 020 11 Tieners Singelkerk 18.00 uur

•  Wo 15 mrt Vredesgroep Singelkerk 20.00 uur

•  Wo 15 mrt Zon’shofgroep Zon’shofje 20.00 uur

•  Wo 15 mrt Rondom groep Singelkerk       19.30/20.15 uur

•  Wo 16 mrt Open kring Menno Simons Menno Simonshuis 14.30 uur

•  Za 18 mrt Leerhuis; fabel van Jotam Singelkerk 10.30 uur

•  Za 18 mrt Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Ma 20 mrt Symbolen in de Bijbel Singelkerk 15.00 uur   

•  Do 23 mrt Bijbelaars Singel 11.00 uur

•  Za 25 mrt Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Zo 26 mrt Wake Schiphol; Dominicus- en Keizersgrachtk. Schiphol 14.00 uur

•  Zo 2 apr Wake Schiphol; Kerken Amsterdam Oost Schiphol 14.00 uur 

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



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 A A R T  2 0 1 7

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       

5 maart Ds H. Leegte E.M.L. van Dunné*

12 maart Ds H. Leegte* Ds J.E.  Klanderman 

19 maart Ds E.C.Roos Ds M.L. van Woerden 

26 maart Ds H. Leegte** Ds L.C.M. Blomjous-
Maillette de Buy Wenniger 

2 april Ds J. Brüsewitz Ds H. Leegte*

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

• 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
persoon-lijke 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.

• 12 maart – Stoelenproject
Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige
avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang
is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond en
nacht verblijven er 45 daklozen in de opvang aan
de Marnixstraat. Van 15 september tot en met
30 april realiseren ze sinds 1989 ieder seizoen weer
10.000 overnachtingen met 75 vrijwilligers.
Rekeningnummer: NL42INGB0001320598
Stoelenproject, Amsterdam

• 19 maart – Broederschapscollecte t.b.v. Stichting
Doopsgezind Wereldwerk
Doopsgezind WereldWerk is een stichting voor
solidariteit en vrede. Duurzame ontwikkeling en
zorgvuldig gebruik van alles wat ons op deze
aarde gegeven is, staan centraal als wij de aarde
willen bewonen zoals God het heeft bedoeld.
Met hun partners proberen ze op een gelijk-
waardige manier om te gaan. Bij alle hulp die
ze verstrekken en bij al het vredeswerk dat ze
doen, streven ze naar wederkerigheid: ze stellen
de situatie en de noden van de anderen centraal.
Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 t.n.v. de
Stichting Doopsgezind WereldWerk te Deventer

• 26 maart – Fonds Bijzondere Noden
Amsterdam
De basis van het fonds is de publiek-private
samenwerking. Geld gevende fondsen en
particuliere donateurs, dienst-/hulpverlenende
organisaties, maatschappelijke organisaties en
de lokale overheid werken samen met als doel:
hulp verlenen aan cliënten in een financiële
noodsituatie, waarbij een voorliggende
voorziening niet, niet tijdig of onvoldoende
beschikbaar is.
Rekeningnummer: NL49INGB0000294697 Fonds
Bijzondere Noden Amsterdam

• 5 april – Stichting Stuwkracht 10

Als u niet in de dienst
aanwezig kon zijn en 
toch iets wilt bijdragen 
aan het project kunt u dat
via het aangegeven bank-
rekeningnummer doen.

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


