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“En niemand
neemt uw
blijdschap van u”

Doop Arvid Klomp
foto: Liliane van der Steur

Ontroerende doopdienst van Arvid Klomp
Door Dirk Visser
Bij de Wereldraad van Kerken mag je het
woord disabled niet meer gebruiken.
Daarvoor is de uitdrukking otherwise
abled gekomen. Deze mensen zijn niet
gehandicapt; zij hebben andere talenten.
Daar moeten we oog voor krijgen.
Hier moet ik vaak aan denken als ik
Arvid Klomp in de kerk zie. We, althans de
kerkgangers onder ons, kennen hem
allemaal als ‘chef koffie-inschenken’.
Een van Arvids sterkste eigenschappen is
dat hij van bepaalde dingen ontzettend kan
genieten. Dat bleek op zondag 23 oktober
jl. toen hij door ds. Ewoud Roos werd
gedoopt. Zonder overdrijving kan gezegd
worden dat nog nooit een dopeling zo

intens blij en gelukkig de kerkzaal
verliet als Arvid. Hij was opgenomen
in onze Gemeente van zusters en
broeders, kinderen van de ene Vader.
De Gemeente had dat met ‘Ja dat
beloven wij’ bevestigd. Als dooptekst
kreeg hij woorden uit het evangelie
van Johannes, hoofdstuk 16, vers 22:
‘En niemand neemt uw blijdschap
van u’ (16:22).
Ewoud had de doop samen met Arvid
voorbereid. Arvid had daarbij bijbelgedeelten gelezen. Ze hadden besproken
wat God, het geloof en de Gemeente
voor hem betekende. Ook had hij zelf
de liederen voor de dienst uitgezocht.
In een heel persoonlijk getuigenis

‘verwoordde’ Arvid zijn geloof, namelijk
door op zijn accordeon lied 425 te spelen:
‘Vervuld van uw zegen gaan wij onze
wegen’.
Voorafgaande aan de doop speelde Dick
‘Canto per organo’, een compositie die
hij speciaal voor Arvid had geschreven.
Marjan Klomp-Gerringa, Arvids moeder,
en Sol Yoder waren de doopgetuigen.
Uiteraard waren Arvids zusjes Ulrika
en Kristina en zijn grootmoeder Grietje
Gerringa aanwezig. Zijn bewonersgroep
van Bartiméus in Zeist was er ook.
Kortom, allen die Arvid lief hebben.
Ook de Gemeente was in groten getale
aanwezig. Het was een ontroerende
dienst.
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Theologisch onderzoek:
vragen naar de betekenis
van het Avondmaal
Door Iris Speckmann

Het gebeurt niet vaak dat we het Avondmaal inluiden met het verhaal van de
Emmaüsgangers. We lezen meestal een combinatie van het evangelie naar Marcus
of Matheus en van Paulus’ brief aan de gemeente in Korinthe. Er klinken dan
woorden als ‘in de nacht dat Jezus werd uitgeleverd’, ’dit is mijn lichaam… dit is mijn
bloed' en ‘doe dit om mij te gedenken’. Dat zijn de woorden die het Avondmaal
kleuren. De meeste aandacht gaat daardoor naar het gedenken van de dood van
Jezus. En het lijkt eigenlijk vast te staan dat dat de betekenis is van het Avondmaal.

Iris Speckmann doet sinds oktober
2015 onderzoek naar de betekenis
van verschillende vormen van
samen-eten binnen en buiten de
kerk. Ze is aanwezig bij Avondmaalsvieringen binnen de VDGA
en interviewt ook deelnemers.
Het is voor haar momenteel meer
een tijd om zichzelf dingen af
te vragen, dan om vragen te
beantwoorden. Een van de vragen
die ze zich stelt deelt ze hier.
Een kijkje achter de schermen
van theologisch onderzoek.

Illustratie uit:
K. Eykman en Bert Bouman,
Woord voor Woord.

Een enkele keer is er ook ruimte voor
een andere kleur. Als we op Witte
Donderdag Avondmaal vieren, dan
lezen we naast Paulus soms het
Evangelie naar Johannes, de tekst over
de voetwassing. Dan komt er naast
de dood een tweede kleur naar voren,
die van de liefde: ‘zoals ik jullie heb
liefgehad, moeten jullie ook elkaar
liefhebben’.
In doopsgezinde theologie lijkt de
betekenis van het Avondmaalsritueel
redelijk vanzelfsprekend bepaald door
deze twee kleuren: doodsherdenking
en het vieren van de onderlinge
verbondenheid. Die twee betekenissen
zijn misschien wel genoeg, voor de
overzichtelijkheid?
Maar wie de vanzelfsprekendheid
voor een moment loslaat, merkt dat
er ruimte is voor nog wel meer betekenissen. Binnen het oecumenische
gesprek over de betekenissen van het
Avondmaal zijn er niet 1 of 2, maar
wel 5 ‘kleuren’ waarmee het
Avondmaal of de Eucharistie worden
ingekleurd. Daarbij lijkt er niet alleen
ruimte voor teksten van Paulus,
Marcus, Mattheus en Johannes, maar
komt bijvoorbeeld ook die vierde
evangelist ter sprake: Lucas, die van
‘het’ kerstevangelie…
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Bij Lucas is er het verhaal van het
‘laatste maal’ dat Jezus hield met zijn
leerlingen, en ook bij Marcus en
Matheus terug te vinden is, maar er
is nog een ander verhaal, dat de
betekenis van ons ‘rituele’ eten tijdens
de Avond-maalsdienst lijkt te willen
verrijken. Dat verhaal is dus bekend
geworden als het verhaal van de
Emmaüs-gangers en laat zich lezen als
het verhaal waar de leerlingen Jezus
niet ‘kwijt raken aan de dood’, maar
hem als het ware weer ‘terugvinden’,
ná die dood. Wat zou er gebeuren
voor ons verstaan van het Avondmaal,

als we naast onze meer vertrouwde
‘Avondmaalsteksten’ ook dit verhaal
van de Emmaüsgangers zouden
zien als een ‘Avondmaalsverhaal’?
De strekking van het verhaal van de
Emmaüsgangers lijkt te zijn dat juist
déze manier van eten alle dingen in
een bepaald licht komen te staan
waardoor alles helderder wordt: hoe
God zich tot ons verhoudt en wij
mensen onderling ook. Een maaltijd
kan een moment worden waarin
opeens doorbreekt van wat ons heilig
is. Iets om nog wat over te mijmeren
aan de kerstdis?

Jaren geleden vertelde mijn moeder erover tijdens het kerstmaal, over het
verhaal van de verloren zoon, haar aantekeningen liggen voor me. ‘En hij
begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar
niemand gaf ze hem.’, zo hoorden wij dit 16de vers uit Lucas 15 in de
vertaling van 1951. Pijn in mijn buik kreeg ik van dit verhaal over de verloren
zoon. De jongste zoon verlangde ernaar om zijn buik te vullen met het
voer van de varkens. Als klein jongetje dacht ik natuurlijk meteen aan
aardappelschillen, ik voelde het zand al knarsen in mijn mond. Die verloren
zoon moest wel erg diep gezonken zijn om die te willen eten.

“De schillen waarnaar
de verloren zoon hunkerde,
waren de peulen van de
Johannesbroodboom.”

Kerstmaal
Door Ewoud Roos
Maar nee, moeder vertelde ons dat de
aardappel vanuit Zuid Amerika naar
Europa gebracht was door Spaanse
ontdekkingsreizigers. Deze schillen
konden in Lucas’ tijd dus nooit in een
varkenstrog aan de andere kant van
de oceaan zijn beland. De schillen
waarnaar de verloren zoon hunkerde,
waren de peulen van de Johannesbroodboom. Zijn vruchten zijn voedzaam en zoet van smaak, ze dienden
in het Midden Oosten als veevoer
en werden ook wel door mensen
gegeten. (Geheel terecht staat dan
ook in de nieuwe vertaling: ‘Hij had
graag zijn maag willen vullen met de
peulen die de varkens te eten kregen,
maar niemand gaf ze hem.’)
De Johannesbroodboom komt nergens
anders voor in de bijbel. Of toch wel?
Johannes de Doper, naar wie deze
boom vernoemd is, zou – zo gaat de
discussie – geen sprinkhanen hebben
gegeten tijdens zijn verblijf in de
woestijn, maar de peulen van dit
gewas. In het Engels heet deze boom
dan ook ‘locust tree’ (sprinkhaanboom), en zijn peulen ‘locust beans’.

En moeder vertelde ons een Joodse
legende, waarin iemand een Johannesbroodboom plant. Een rabbi vraagt de
man waarom hij dat doet. De boom zal
pas over zeventig jaar vrucht dragen,
dus de peulen kunnen de planter
onmogelijk meer tot voedsel dienen.
De man antwoordt dat zijn voorouders
Johannesbroodbomen voor hem
hebben geplant. Hij op zijn beurt
plant een boom waarvan zijn kinderen
en kleinkinderen kunnen genieten.
Johannes de Doper had al net zo’n
toekomstgerichte blik. Hij verwees
naar de komende Verlosser en riep op
tot bekering. Zijn woorden waren als
zaadjes die hij plantte in de harten
van zijn toehoorders. Johannes werd
gevangengezet en onthoofd, voordat
hij kon zien wat de vruchten van zijn
verkondiging waren: velen keerden
zich om en erkenden Jezus als hun
Messias, de boom van het brood des
levens.
En zo bleef moeder ons altijd weer
iets leren, ook tijdens ons vorstelijke
kerstmaal.

ps. Ik krijg de smaak te pakken, zeker
wanneer u kalkoen gaat eten tijdens
ùw kerstmaal. In Trouw las ik alweer
maanden geleden namelijk over dat
vreemde woord ‘kalkoen’. Het diertje
komt uit Amerika en werd, net als de
aardappel, door de Spanjaarden naar
Europa genomen. ‘Wij’ dachten dat
de kalkoen uit Calicut (India) kwam en
noemden hem kalikoets of kalkoetshoen, later kalkoen. Volgens de
Fransen kwam de vogel uit (West-)
Indië, vandaar coq d’Inde, later dinde.
De Engelsen spraken van turkey-cock
(nu turkey), omdat zij hun eerste
kalkoenen via Turkse handelaren
kregen. De Turken dachten dat het
dier uit Indië kwam, vandaar hun
woord hindi (vogel uit Indië). In India
zegt men peru, wederom naar een
vermeend land van herkomst. En in
Peru noemt men de kalkoen, net als
in alle Spaans sprekende landen,
pavo, het oude woord voor pauw.
De pauw werd omgedoopt tot pavo
rea, zeg maar koninklijke kalkoen…
Eet lekker. En weet wat je eet.
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Samen eten deden de eerste christenen al, zo’n 2000 jaar geleden.
Bij een Agape nam elke deelnemer naar vermogen iets te eten
mee. Er was dan, in goede harmonie, voldoende voor iedereen.

Agape – Liefdemaal
Door Adriaan Jesse

In navolging hiervan organiseert de
Raad van Kerken Osdorp/Sloten al
decennia lang, ja al sinds de tijd dat
ds Henk Bremer nog in onze wijk
predikant was, deze Agape-maaltijd,
door de kerken in de wijk met een
eigen kerkgebouw, bij toerbeurt
verzorgd.
Iedere keer zijn zijn er 50 à 60 gasten.
Vanaf 18.30 uur worden zij met koffie
of thee ontvangen. Aansluitend een
eenvoudige maaltijd met soep, royaal
belegd brood en en nagerecht. Bij de
maaltijd wordt wijn en een sapje
geschonken. Tussen de gangen door
is er altijd een gastspreker met een
aansprekend onderwerp en de
mogelijkheid tot vragen stellen en
discussie. Tijdens de maaltijd
gesprekken tussen de verschillende
kerkmensen.
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Vanaf het begin deden mee drie R.K.
parochies, een Hervormde en een
Gereformeerde gemeente, die een
eigen kerkgebouw hebben in de wijk
en daarnaast ook de Lutheraren en de
doopsgezinden. In de loop van de tijd
zijn de lutheranen afgehaakt, maar
er zijn anderen bij gekomen,
kleine groepen christenen die zich
georganiseerd hebben in de nieuwe
stadswijken: de Aker-gemeente en de
Beacon Ministries, vier jaar geleden
gestart door een jong echtpaar met
huissamenkomsten. Tegenwoordig
komen zij samen in de PKN-kerk
De Opgang aan Tussenmeer. En er zijn
bijgekomen de Nieuw Apostolische
kerk en de uit Indonesië afkomstige
Christus Afgezanten Kerk.
Deze laatste kerk verzorgde dit jaar
op 9 september de Agape-maaltijd

“Tussen de gangen door
is er altijd een
gastspreker met een
aansprekend onderwerp
en de mogelijkheid
tot vragen stellen
en discussie.”
en doorbrak de traditie van de broodmaaltijd door een voortreffelijke
eenvoudige nasi te serveren met
spekkoek toe. Er werd niet om een
bijdrage in de kosten gevraagd, maar
aan de uitgang een collecte voor
een goed doel. Het was een warm en
goed samenzijn: “samen eten geeft
verbroedering” en “naar elkaar
luisteren, echt luisteren, kweekt
begrip”. Agape – en waardevolle
traditie.
Gastsprekers brachten de volgende
onderwerpen in: politiewerk in de
wijk; het werk van het Leger des
Heils in de binnenstad; wederdopers,
mennisten, doopsgezinden;
zeemanspastoraat; geloof en
genezing; spiritualiteit; de Nieuwe
Bijbelvertaling.

Column

Onvergankelijke
vriendschap
Door Bart Admiraal

De favoriete
kerstgerechten
van…
Casper en Nora: als het aan deze broer en zus
ligt, eten ze met kerst pizza en lasagne. Mocht hun
moeder onverhoopt moeten werken, dan nemen ze
samen met papa hun toevlucht tot de absolute
favoriet: broodje braadworst (daar houdt mama niet
zo van…)!

Vrienden zijn geen emotionele voor-wat-hoortwat boekhouders. Vriendschap met verplicht
vrijwillige bijdrage. Meer als een partner for
better and for worse. Gelukkig zijn er ook
vrienden om lief en leed mee te delen, te
spiegelen, samen een eind op te lopen tijdens
onze levenswandel. Vooral waardevol als we niet
samen dezelfde kant op kijken, of wel hetzelfde
zien maar niet beleven. Mijn beste vriend in de
lagere schooltijd was Tim, met een echt mooie
zeepkist, een hecht team, hij stuurde en ik was
de motor. Bij hem thuis heel anders. Door
verhuizing weggerukt pas na dertig jaar weer
opgespoord, bleek dichtbij te wonen, een
wonder. Chirurg, initiator van de traumaheli
waarin hij zelf werd afgevoerd toen hij eens de
boom wilde snoeien. Met de tak samen uit de
boom gevallen. Boomchirurg.
In de studietijd de hartsvriend Joerd, 24/24
makker door dik en dun. Academisch milieu,
leerzaam, ervaringen delen, meningen toetsen,
felle discussie, kennis, plezier en verdriet. Op
mijn afstudeerdatum verongelukt. Boem is Ho.

Abel: hij heeft zijn kerstdiner ook al op een rijtje.
Kippensoep vooraf, als hoofdgerecht spaghetti met
basilicum, daarnaast een toefje tomatenpuree met
wortel en spinazie. Ter afsluiting wederom
tomatenpuree, maar nu met appels en bessen.
Daarbij drinkt hij appelsap.

Hannah: zij kiest voor spaghetti met rode saus,
komkommer en een gehaktbal van beppe. Toe:
Griekse yoghurt met limonade. En Hannah vindt
dat bij een feest ook taart hoort.

Eli, tot slot: Zij heeft over dit onderwerp een
gezellig huisberaad gehad met haar zus en moeder.
Hun kersteten begint op kerstavond en is inmiddels
tot en met tweede kerstdag bepaald. Een greep uit
hun plannen: kaasfondue, salade met truffelolie,
chocoladefondue met fruit, grote gegrilde garnalen
met stukjes pompoen, geitenkaasbuideltjes
(bladerdeeg met geitenkaas in de oven) en
vanille-ijs met koffie erover.
Door Liliane van der Steur

Later was er Mevlut, Turkse vriend, veel gesprekken over verschillen en overeenkomsten. Meer
overeenkomsten dan verschillen. Niet wij en
jullie, maar samen. Hij ontving een lintje als
dank voor tomeloze integratie-inzet. Misschien
ook wel om de frequente zorg voor mijn
geopereerde knie, eindje wandelen en buigoefeningen. Hij decoreerde mij als ‘broer’, hartverwarmend. Mevlut, deze week uitgezwaaid,
ging terug na veertig jaar ‘om plaats te maken’
was zijn droeve grap. Volwassen kinderen
blijven hier, of ik…. Jawel. Pijn en verdriet
voelbaar. In het hiernumaals is er Skype en een
verre vriend nooit meer dan een muisklik ver.
Vriendschap is vergankelijk, en elkanders
broeders hoeder zijn wordt niet altijd gewaardeerd is mijn diepteleurstellende ervaring.
Toch heb ik in mijn tijd als agnost een vriend
gevoeld die er altijd was, waar je kon uithuilen,
plezier mee kon delen, die je kende. Een
gedachtelezende wegwijzer die mij optimist tot
in de kist maakte. Wat een verassing was dan
ook de dooptekst “lichtend is de nacht als de
dag, de duisternis is gelijk licht”.
Mensenvriendschap is vergankelijk.
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Uit de kerkenraad

Bericht vanuit de kerkenraad

De ALV

In de kerkenraadsvergadering van november hebben we
vooral vooruitgekeken. We hebben gesproken over de
activiteiten die rondom kerst plaatsvinden en over een
aantal vaste activiteiten die in het nieuwe jaar weer
plaatsvinden zoals een gemeenteavond, oude dienst
bijeenkomst, gemeentezondag bij Elfregi. Ook hebben
we terug geblikt op de Algemene Ledenvergadering
(ALV) en de punten die daar besproken zijn. De notulen
van de ALV zijn half december gereed en als u deze wil
ontvangen kunt u die aanvragen bij het secretariaat.

Op zondag 30 oktober vond de ALV plaats in de Singelkerk
na afloop van de dienst. De opkomst was laag (circa 25 leden)
deze keer. Op de agenda stonden de gebruikelijke zaken
zoals de jaarrekening 2015, de begroting van 2017, jaarplan
2015-2016 etc. Al deze stukken zijn door de leden
goedgekeurd.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat
Mieke Hoogvliet vanaf 1 januari zal toetreden tot de
kerkenraad. Welkom Mieke!

De laatste maand… van dit jaar
Even een herinnering voor uw administratie. Wanneer
u uw ledenbijdrage 2016 nog niet betaald hebt, wilt u
dat dan deze maand alsnog doen? Ons bankrekeningnummer is NL11INGB0000141442 t.n.v. Verenigde
Doopsgezinde Gemeente Amsterdam. Wilt u erbij
vermelden: ‘ledenbijdrage 2016’. Onze richtlijnen zijn:
– 1% van het belastbaar inkomen
– Minima, studenten en belangstellenden €40 per lid
of €65 per echtpaar
– Vrienden : €100
Het betreft een indicatie, een hogere bijdrage is
uiteraard zeer welkom.
Wanneer u aangifte voor de Inkomstenbelasting doet,
kunt u uw ledenbijdrage, met eventuele andere
schenkingen aan goede doelen, als aftrekpost
gebruiken. Daarop wordt wel eerst een drempel
toegepast. Uw bijdrage kan ook in de vorm van een
periodieke schenking worden gedaan. Dan mag u het
gehele bedrag – dus zonder toepassing van een
drempel – in mindering brengen op uw inkomen.
Voorwaarde is wel dat u zich voor 5 jaar verbindt
hetzelfde bedrag jaarlijks over te maken.
Deze periodieke schenking kan als overeenkomst
worden afgesloten tussen u en het goede doel. Sinds
enkele jaren hoeft u hiervoor niet meer naar de notaris.
Bent u hierin geïnteresseerd, dan kunnen wij deze
formaliteit nog dit jaar voor u verzorgen. Neem
hiervoor contact op met Ineke Voncken (020-5285529
of 0625017241) of ineke.voncken@planet.nl.
Al uw giften zijn van harte welkom!
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We hebben ook gesproken over het aanpassen van de
organisatiestructuur van de kerkenraad en het dagelijks
bestuur. In dit plan krijgt het DB een bredere rol waarbij
het mogelijk is om expertise van buitenaf in te zetten.
De rol van de kerkenraad wordt toezichthouder. Dit moet
nog verder worden uitgewerkt maar de leden hebben
aangegeven akkoord te zijn met de ingeslagen weg.
Bij de mededelingen werd vermeld dat in de afgelopen
maanden is besloten dat Doopsgezind Amsterdam gaat
deelnemen aan IDGP (Instelling ten dienste van Doopsgezinde Gemeenten en Predikanten). Dit betekent dat de
verloning van de medewerkers nu via IDGP gaat en niet meer
door onze eigen boekhouder wordt gedaan. We behouden
onze eigen arbeidsvoorwaarden. In eerste instantie is de
deelname voor een proefperiode van een jaar.
De nieuwe website is een feit en werd getoond aan de
leden tijdens de ALV. Bent u benieuwd kijk dan op
www.doopsgezindamsterdam.nl

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 doorgeven aan:
Martina Simons tel. (020) 6621934, of Ineke Bremer
tel. (020) 6152622.

In het ziekenhuis opgenomen
Onze gemeente wil graag meeleven. Wilt u van uzelf,
familie, leden of vrienden van de gemeente een
opname aan ons laten weten? Eén van onderstaande
contactleden zal de opgave dan doorgeven aan de
desbetreffende bezoekster. Martina Simons (tevens
organisatie) tel. (020) 6621934 of Ineke Bremer
tel. (020) 6152622.

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

• 4 december, 2e advent – Jongerencultuurfonds
In Amsterdam leeft één 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
• 11 december, 3e advent – 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
aanzienlijke groep mensen die om diverse
redenen niet of onvoldoende bereikt wordt
door de reguliere hulp en aanklopt bij één van
de uitgiftepunten. Tijdelijkheid is altijd een
sleutelwoord voor de VBA.
Rekeningnummer: NL47INGB0004505309
Voedselbank Amsterdam
• 18 december, 4e advent – Stichting Kruispost
De Stichting geeft primaire medische hulp aan
onverzekerden die tussen wal en schip vallen en
mensen in geestelijke nood. De Kruispost probeert
zijn doel te bereiken door de exploitatie van een
medisch centrum in de binnenstad waar gratis
medische en psychosociale hulp wordt gegeven.
De aard van de hulpverlening is vergelijkbaar met
die van een huisartsenpraktijk.
Rekeningnummer: NL22ABNA0437295370
St. Vrienden Kruispost

• 24 december, kerstavond – Jeannette Noël Huis
Het Jeannette Noël Huis is een leefgemeenschap
in Amsterdam Zuidoost. Hun levensstijl is gebaseerd
op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie
voor een betere samenleving. De gemeenschap is
ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging in de
Verenigde Staten. Dit is een beweging van radicale
christenen die pacifistisch en anarchistisch is
ingesteld: De loyaliteit aan het Koninkrijk van God
is groter, dan de loyaliteit aan het Koninkrijk der
Nederlanden. Het is hun streven om het evangelie
handen en voeten te geven door vreedzame
getuigenissen op plekken waar het wringt en door
concrete hulp aan de armsten.
Rekeningnummer: NL91INGB0002725828
Jeannette Noël Huis, Amsterdam
• 25 december, kerst – 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 realiseert het stoelenproject sinds 1989
ieder seizoen 10.000 overnachtingen met
75 vrijwilligers.
Rekeningnummer: NL42INGB0001320598
Stoelenproject, Amsterdam
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.
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Prikbord

Kerstconcert in
de Singelkerk
18 DECEMBER 2016, 15.30 UUR
Misaki Yamada speelt o.a.
de Notenkraker van Tchaikovski.
Toegang € 15.00
Contact: misakiyamada@hotmail.co.jp

Adventskalender
De Doopsgezinde Zending heeft een mooie
adventskalender gemaakt met iedere dag een
korte tekst, lied, gebed of gedicht en recepten.
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Mennomaal

Adventsviering

Op 13 december 2016 krijgt het
Mennomaal een kerstkransje.
We eten in de kerkzaal bij de kerstboom. Ontvangst met drankje vanaf
17.30 uur. Begin maaltijd: 18.00 uur
Tussen het hoofdgerecht en het
toetje: Jozef de man van Maria
Van tevoren opgeven is niet nodig.
Opgeven wél nodig bij een speciaal
dieet of vegetarisch.
Kosten: 5 euro per maaltijd. Jongeren
zullen bedienen en ook meeëten.
Singelkerk; Singel 452; 1017 AW,
tel. 6234588. Allen welkom.

Ook dit jaar wordt er weer voor alle leden van de Doopsgezinde
Gemeente Amsterdam een adventsviering georganiseerd.Een middag
met muziek, poëzie, een kerstverhaal en samen zingen. Deze zal
plaats vinden op DONDERDAG 15 DECEMBER 2016.
van 14.00 – 16.00 uur in de kerkenraadskamer van de Singelkerk
(deur open om 13.30 uur). Ds. Ewoud Roos heeft tijdens deze middag
de leiding.

Muziek tijdens de
kerstdienst in de
Singelkerk
In de Singelkerk zal tijdens de kerstdienst op zondag 25 december het
Concerto grosso in G mineur, ‘Fatto
per la Notte di Natale’ Op.6 Nr. 8
van Correlli uitgevoerd worden
door leden van het Koninklijk
Concertgebouw Orkest.
Aanvang van de dienst: 10.30 uur.

Inlichtingen bij Nieske van der Zijpp, tel. 6793673.
Allen van harte welkom!

Samen de tijd vierend
het nieuwe jaar in
Oud en Nieuw week op Fredeshiem
o.l.v. ds. Ineke Reinhold, Loes Prakke
en Ineke Verhulst. Muzikale begeleiding: Ben Veldkamp.
Thema: Portretten door de eeuwen heen
27 december 2016 t/m 3 januari 2017
• Mogelijkheid tot tekenen, schilderen,
wandelen, spelletjes, bezinning, zingen
en ontmoetingen.
• Museumbezoek: per bus naar
Heerenveen.
• Muziek avond: Portret van Robert
Schumann, muziek met een verhaal,
ten gehore gebracht in de Winkler.
Prinszaal door verteller en pianist:
Jacques Hendriks.
• Toneel avond: Theater ‘De blauwe
schuur’ in de Hylkemazaal met schilderijen, verhalen, muziek en geluiden bij een
portret gebracht door: Ton van Kempen
en Nicoline van de Beek.
Opgave en informatie: Fredeshiem tel.
0521 -535100; info@fredeshiem.nl.

OrgelExtra
Vroeger was er een aantal jaren lang
één keer per maand OrgelExtra.
Dat hield in dat de gemeente na de
zegen nog even ging zitten om naar
een kort orgelstuk te luisteren.
Wegens gebrek aan voorbereidingstijd
moest ik daar in 2009 mee stoppen.
Nu wil ik dat weer oppakken met ingang
van januari 2017. In IdA komt maandelijks te staan op welke zondag van de
volgende maand er OrgelExtra plaatsvindt, welk stuk er gespeeld wordt en
met een korte toelichting erbij. In de
zomermaanden is er géén OrgelExtra.
januari 2017 OrgelExtra na de dienst:
Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Christ, unser Herr, zum Jordan kam
BWV 684 [ca 5 min]
Begin januari staat de doop van Jezus
in de Jordaan centraal. Dit koraal
symboliseert in twee bovenstemmen
de dialoog tussen Jezus en Johannes
terwijl de voortkabbelende bas het
rivierwater verbeeldt.
Dick Klomp
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Het team

Lied van de maand
Gekozen door Nieske van der Zijpp

Lied 283: In de veelheid van geluiden

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

Een lied van de maand kiezen? Er komen
allerlei teksten en melodieën in mijn hoofd.
Wanneer? Voortdurend – op de fiets, lezend
in de krant, biddend…
Liedjes van de zondagschool (allang
verouderd), liederen van de catechisatie
(nog gezongen, maar ook verouderd),
liederen die ik graag zong (niet meer in
de bundel te vinden).
Dus maar het nieuwe liedboek te hand
genomen en … bladeren.

Dan kom je veel moois tegen. Daaruit
heb ik uiteindelijk Lied 283 gekozen.
Als je de melodie zacht en golvend zingt
is hij heel mooi en sluit dan goed aan
bij de tekst die zacht en vredelievend is.
De laatste regel ervaar ik als een vreemde
eend in de bijt, maar wat zou het – laten
wij vooral met zijn allen over hoop op
vrede blijven zingen.

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
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Wie levert
voor de volgende
idA een lied in?

Agenda

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

December
Kerkdiensten (zie achterkant)

• Di 6 dec

Bijbelkring o.l.v. Henk Leegte

Singelkerk

13.30 uur

• Di 5 dec*

Zon’shofgroep/20+

Rijpenhof

20.30 uur

• Za 10 dec

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 11 dec

Kerstboom versieren/kerstknutselen

Meerpad

10.30 uur

• Zo 11 dec

Wake Schiphol

Schiphol

14.00 uur

• Di 13 dec

020 11 Tieners/Mennomaal

Singelkerk

18.00 uur

• Di 13 dec

Mennomaal: Jozef, de man van Maria

Singelkerk

18.00 uur

• Wo14 dec Vredesgroep

Singelkerk

20.00 uur

• Wo14 dec Zon’shofgroep

Zon’shofje

20.00 uur

• Do 15 dec Adventsviering; ds Ewoud Roos

Singelkerk

14.00 uur

• Za 17 dec

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 18 dec

Adventsviering H4H

Krijtberg

15.00 uur

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

Secretariaat en administratie
Singel 452
1017 AW Amsterdam
t kerk (020) 623 45 88
t secretariaat (020) 624 65 73
t boekhouding (020) 627 70 72
fax (020) 624 44 40
gironummer
NL11INGB0000141442 (VDGA)
website www.vdga.nl

COLOFON
• Zo 18 dec

Kerstconcert Misaki Yamada

Singelkerk

15.30 uur

• Ma 19 dec Symbolen in de Bijbel

Singelkerk

15.00 uur

• Wo 21 dec Rondom groep

Singelkerk

19.30/20.15 uur

• Za 24 dec

Singelkerk

10.30 uur

Singelkoor repetitie

• Za 24 dec

Kerstzang

Meerpad

21.00 uur

• Za 24 dec

Kerstzang o.l.v. Dick Klomp

Singelkerk

21.30 uur

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

idA, in dit Amsterdam
Maandblad voor geloof
en gemeenteleven van de
Doopsgezinde Gemeente
Amsterdam.
Redactie
Bart Admiraal
Essemie van Dunné
Sjoukje Halbertsma
Helene Nauta-van Gelder
Tobias ter Reehorst
Andrea Wieffering
Mieke Krebber (eindredacteur)
Interviews: Dirk Visser
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

4 december

Singelkerk

Meerpad

Menno Simonshuis

Centrum 10.30 uur

Noord 10.15 uur

Buitenveldert 10.00 uur

Ds E.C. Roos

E.M.L. van Dunné *

2e advent

11 december

Ds J. Brüsewitz *

18 december

Kinderkerstfeest

24 december

Ds E.C. Roos
m.m.v. Singelkoor

kerstavond
22.00 uur

25 december
kerstmorgen

Ds H. Leegte
m.m.v. leden van het Koninklijk
Concertgebouw Orkest

1 januari
8 januari

Ds J.E. Klanderman
Ds E.C. Roos *

E.M.L. van Dunné /
J. van der Heide

Ds E.C. Roos

Geen dienst
Onbekend

* Kom in de kring en Kinderkerk
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Ds E.C. Roos

