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Schepping
Door Peggy van der Leeuw

Als ik aan het woord schepping denk,
zonder de ervoor en zonder hoofdletter,
dan denk ik aan de talloze momenten in
het dagelijks leven dat er wat mij betreft
sprake is van schepping.
Ik denk aan het kindje dat ’s zomers op het
strand zittend, met zijn zonnehoedje op,
eindeloos met zijn schepje schept, met zijn
handje graaft, aandachtig bezig zijn eigen
wereld te scheppen, zijn wereld van bergen,
tunnels, rivieren, van lucht, water en zand.
En aan het kraaiend plezier dat in hem
ontstaat op het moment dat de hand van
zijn zusje de zijne raakt, halverwege een
van zijn zelfgemaakte tunnels. Ik denk aan
de douche na het sporten, waardoor ik me
herboren voel, aan het bezoek aan de
kapper, die me een nieuw hoofd geeft, aan
het onverwachte grapje van de groenteman,
dat me met kracht nieuw leven inblaast en
dat ik zo snel als mogelijk wil doorvertellen.
Ik denk aan de vrieslucht en het heldere
zonlicht

op een koude winterdag, waardoor
ik, lopend door de binnenstad van
Amsterdam, plotseling nieuwe gevels zie,
gevels die ik nooit eerder had gezien.
Ik denk aan de tekst, die moeilijk te
schrijven is, maar die me, hoe weerbarstig
ook, toch altijd weer iets aanreikt,
onverwachts, waardoor ik verder kan,
als ging het om een ontmoeting halverwege tussen zoeken en gevonden
worden. Ik denk aan het woord dat
toch weer invalt. Al die momenten van
schepping, herboren worden, opnieuw
mogen beginnen, ze zijn er elke dag.
Gelukkig. Om niet te zeggen God zij
dank. De zon, die op een grijze
doordeweekse dag toch doorbreekt.
Het warme licht van de kaarsen tijdens
de Gedachtenisdienst, waardoor de
ademhaling weer op gang komt.
Als ik aan het woord Schepping met een
hoofdletter denk, en met het lidwoord
de ervoor, dan zijn de momenten niet

talloos maar zeldzaam, heel zeldzaam.
Ik denk dan aan de lijntekening in de
kinderbijbel bij ons thuis, die uit niet meer
dan drie penseellijnen bestond: twee,
langgerekt, voor de kim en eentje, half
gekromd, voor de opgaande zon daarachter. Een tekening die me voorgoed een
beeld van de Schepping meegaf. Maar ik
denk vooral aan die zomer in Schotland,
toen ik, kijkend naar het landschap om
mij heen, één ogenblik het gevoel had de
Schepping te mogen ervaren en al kijkend
dacht: zo zal het er misschien hebben
uitgezien, die allereerste dagen. Alsof
me even een blik werd vergund op iets
wat voor ons mensen nooit te zien is,
nooit voor te stellen, hoezeer wij er zelf
ook deel van uitmaken.
Aan het einde van die dag in Schotland
was het gevoel van vervulling zo groot,
dat ik bij thuiskomst naar woorden zocht
om iets van die ervaring te kunnen
weergeven, en ach, misschien ook iets
ervan te kunnen behouden.
Lees verder op pagina 2
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Vervolg van pagina 1

In de Bijbelstudiegroep o.l.v. van Henk Leegte hebben
we het eerste scheppingsverhaal uit Genesis behandeld
(Gen.1:1-31 en 2:1-4). Hierin wordt verteld hoe God in
zeven dagen de hemel en de aarde heeft geschapen en
alles wat daar leeft.

in ruwronde heuvelruggen
schept Schotland zichzelf
uit water
geelgroen rijst het op

Over de Schepping
in de Bijbel
Door Fieneke Barkmeijer

verzinkt het weer
tot keer op keer
roestige schilfers rots
op water

in overlangse regenwolken
spelden keltgrijze vroegervolken
hun fibula’s
op heidepaars
op varengroen
bevestigend
met ongeschonden eigenwaarde
dat ook zij wisten toen
van Schotland
regenboog op aarde

in blauwbruine bergen als coulissen
in de dampige dalen vol licht daartussen

Het is een soort opmaat tot de
geschiedenis van het Joodse volk. Die
geschiedenis begint, als Abraham van
God de opdracht krijgt zijn land en
familie te verlaten en naar Kanaän
te trekken (Gen.12:1). Pas tijdens de
Babylonische ballingschap (597-538
v.Chr.), als het volk terugkijkt op zijn
geschiedenis, ontstaat de behoefte
aan een begin en zo is die poëtische
verbeelding van de schepping
verwoord en vastgelegd.
Er zijn talloze verhalen over het
begin van de wereld en welke goden,
halfgoden en mensen daarbij een
rol speelden. Het zijn overleveringen
die horen bij een bepaald volk. Het
bijzondere van het Joodse volk was,
dat zij - in tegenstelling tot de hen
omringende volken - maar één god
hadden. Omdat in die tijd een naam
een bestemming of een roeping
aangaf, werd over God gesproken
als Adonai (Heer) of Elohim (God)
of werd hij aangeduid met JHWH.

herhaalt zich de Schepping, zienderogen
tot omgekeerde hemelbogen
tot vol verlichte komgewelven
eind’loos eeuwenoud moment van trots
dat alleen zijn weerga kent
in het kabbelend geklots
van het blauwe bootje
tegen zich zelve

Peggy van der Leeuw
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Alles wat in die tijd gekend werd,
werd door God genoemd en daarmee in bestaan geroepen. Het hele
scheppingsproces gebeurt door het
gesproken woord: eerst licht en
duister, dan land en water, de hemel
en wat er aan het firmament te zien
is, de aarde met alles wat er leeft,
zowel op het land als in de zee en
in de lucht en als laatste de mens.
God brengt tevens een ordening aan
naar tijd en plaats en de mens wordt
als beheerder over de schepping
gesteld. Het scheppingsproces houdt
niet op na die eerste zeven dagen.

Het is een voortgaand gebeuren, waar
wij ook deel van zijn. Elke ochtend
als we uit de toestand van slaap
wakker worden en onze ogen open
doen, kunnen we zien hoe het licht
langzaam het duister verdrijft en een
nieuwe dag begint; het is als het
ware weer zo'n eerste scheppingsdag.
De hele schepping is in voortdurende
beweging en verandering, in
verschijnen en verdwijnen.
De kracht en betekenis van het
scheppende woord staat ook als een
indrukwekkend getuigenis aan het
begin van het evangelie naar Johannes
(Joh.1:1-6).
In den beginne was het Woord
en het woord was bij God
en het Woord was God.
Dit was in den beginne bij God.
Alle dingen zijn door het Woord
geworden
en zonder dit is geen ding
geworden dat geworden is.
Die kracht van het Woord vinden we
ook in Psalm 104 als loflied op de
schepping en in Handelingen 17:24
waar Paulus tegen de Atheners spreekt.
Het Bijbelse scheppingsverhaal gaat
niet over hoe de wereld is ontstaan en
hoe het leven op aarde begon en zich
kon ontwikkelen. Dat laten de Bijbelschrijvers over aan de wetenschap.
Dìt verhaal gaat over de grootheid
van de god van Israël, die het Joodse
volk uit de slavernij van Egypte heeft
bevrijd en hun het land Kanaän en
een talrijk nageslacht heeft voorzegd.
Het is de bestaansgrond van het
volk Israëls.

Toen me gevraagd werd voor dit nummer van IDA iets over creativiteit te schrijven
had ik toevallig net het boekje ‘De vreemde vrijheid’1 van Laurens ten Cate gelezen.
Ten Cate haalt hierin een lezing aan; ‘De kunstenaar en zijn tijd’, die Albert Camus
hield in de remonstrantse kerk van Den Haag in 1954. Camus vroeg zich af welke
plaats de kunst nog kan hebben in de naoorlogse maatschappijen: “Hoe kan de
vreemde vrijheid van het scheppen mogelijk blijven tussen de politiekorpsen van
zoveel ideologieën?”.

Creativiteit - de vreemde
vrijheid van het scheppen
Door Hand Bouma

Over wat die ‘vreemde vrijheid’ behelst
geeft Ten Cate in zijn boekje een
aantal prachtige voorbeelden (lees
het!). Bij mij is de term sindsdien
blijven hangen. Ik herken de ‘vreemde
vrijheid’ in een bepaalde gemoedstoestand waarin je verkeert als je in
een creatief proces zit. Zoals het
maakproces van een documentaire
(: mijn werk) waar ik altijd op zoek
moet met de regisseur naar een
opening om met de juiste filmstijl,
ideeën en vragen, een nabijheid tot
de personages te creëren. Maar soms
lukt dat niet omdat je te vastomlijnde
ideeën hebt van hoe de film moet
worden. Je bent dan als het ware
‘onvrij’ om iets anders te laten
ontstaan.

Ik herinner me in dit kader een documentaire-project van de filmacademie
‘Het Ajax-gevoel’. Ik was derdejaars
camerastudent en met de regisseur
van de film struinden we samen de
voetbalvelden af met de vraag aan
de fans wat hun ‘Ajax-gevoel’ was.
Het was 1995 en Ajax had voor het
laatst in 1973 de Europa Cup
gewonnen. We volgden oude mannen
naar hun zolderkamers waar we hun
verzameling foto’s en vaantjes filmden
van vroeger. In rokerige cafés draaiden
we urenlang door totdat we een
Ajacied te pakken hadden die goed
uit zijn woorden kon komen. Op een
goed moment kreeg ik ruzie met de
regisseur nadat ik wat kritische vragen
had gesteld. We praatten namelijk
nooit omdat de regisseur altijd precies
wist wat hij wilde. Maar ik had
eigenlijk weinig binding met wat ik
stond te filmen. Dit bleef zo tot het
einde. Enkele maanden na de opnames
bereikte Ajax onder Louis van Gaal
plotseling de finale van de Europacup1
en won! Maar de film kwam er nooit
omdat we alleen maar materiaal
hadden van klagende oude mannen.
Als ik toen iets geleerd heb dan is
het dat je met je neus bovenop je
onderwerp kunt zitten en toch
helemaal kunt missen waar het om
draait. De film was in zijn perspectief
totaal gefixeerd op vroeger. En dus
waren we niet vrij geweest om het
‘Ajax-gevoel’ op een creatieve manier
in beeld te vangen. Toen ik een paar

jaar later van de filmacademie af was
en bij de VPRO werkte, leerde ik pas
dat je met ‘kritische distantie’ naar
de wereld om je heen moet kijken.
Als je enige afstand tot je onderwerp
bewaart, kun je beter zien welke
aanpak zinvol is voor je verhaal. Je
creativiteit heeft die afstand misschien
wel nodig om werkzaam te worden.
Iets dergelijks lijkt Camus ook te
zeggen in zijn lezing uit 1954 maar
op een veel mooiere manier: Volgens
Camus is vrijheid allereerst een
scheppende activiteit, en dat scheppen
heeft iets vreemds; het vereist een
betrokkenheid bij de wereld juist door
middel van onthechting. In de sfeer
van het scheppen van iets zit dus een
merkwaardige spanning vervat: een
aantrekkingskracht en een loslaten.
De ‘vreemde vrijheid’ is scheppend
omdat ze ‘haar eigen orde schept’,
stelt Camus. Vrijheid is niet op
voorhand geëngageerd met de
bestaande orde, om die te veranderen,
verbeteren. Vrijheid schept binnen die
bestaande orde iets geheel nieuws en
onverwachts. En daarvoor is strenge
discipline en onthechting nodig.
Ja. Prachtig. Als ik kijk naar de paar
momenten waarop het gelukt is in
films iets heel wezenlijks te vertellen,
dan kan ik alleen maar beamen dat
het momenten waren van intense
betrokkenheid met het onderwerp, die
samenvielen met een ‘loslaten’ van de
controle. Maar goed, voor elk project
moet je evenwel helemaal opnieuw
uitvinden hoe dat te doen.

1 ‘De vreemde vrijheid, nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en
humanisme in de 21ste eeuw’, uitgeverij Sjibbolet, A’dam 2016
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Dick Klomp achter het
orgel in Dedemsvaart

“Het mooiste van het orgelspel
mis ik een beetje in de Singelkerk”
is het verrassende antwoord van
onze organist Dick Klomp op de
vraag wat het mooiste van het
orgelspel is. “Er zijn gebouwen die
alles teruggeven van wat je speelt.
Dat is hier maar weinig. Wel heeft
de Singelkerk een prachtige
akoestiek. Het is geen wonder dat
hier veel cd-opnamen plaatsvinden.
Maar in de Singelkerk krijg je als
organist niets cadeau. Het hout
absorbeert de klank.”

Dick Klomp: “Als de Singelkerk
een stenen vloer zou hebben...”
Door Dirk Visser
Als de Singelkerk een stenen vloer
zou hebben en geen galerijen, dan ja
dan… In onze kerk klinkt het geluid
een kwart seconde na. In grote stenen
kerken met een koepel reflecteert
het geluid van alle kanten. In de
Oosterkerk hier in Amsterdam heb
je een nagalm van 5 seconden.
In de Grote Kerk in Kampen zelfs van
8 seconden. Daar wordt de muziek er
niet duidelijker op, maar die klinkt wel
mooi vol. Als de kerk veel weerklank
zou hebben, zou ik anders spelen.
Heel mooi in de Singelkerk is dat je
er heel zacht kunt spelen met verschillende kleuren. Je kunt er ook heel
hard spelen zonder mensen uit de
kerk te blazen. Je hoeft er niet al te
voorzichtig te spelen. Je kunt er
zoveel mee.
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Het huidige orgel is uit 1983. Van de
kerkenraad mocht ik zelf het orgel
samenstellen. Ik mocht zeggen hoe ik
het wilde hebben. Dat is één keer in
je leven. Dat aanbod heb ik met beide
handen aangegrepen. Daarbij heb
ik me goed georiënteerd. Ik sta nog
helemaal achter de opzet.
Het orgel in de Singelkerk is drie
etages hoog. De langste pijpen zijn
vijf meter. Je ziet slechts een kwart tot
een derde van het orgel. De meeste
pijpen zijn buiten de rooilijn van de
kerk. Voor de bouw van het orgel
zijn twee ramen opgeofferd en is een
soort huisje met een dak gebouwd.
Het eerste orgel in de Singelkerk
dateerde uit 1777, het tweede uit
1930.

Je moet weten dat ik een achtergrond
als orgelbouwer heb. Ik ben pijpenmaker geweest. Ik ben geboren aan
de Dedemsvaart in Dedemsvaart waar
mijn vader tuinder was. Toen ik jong
was, verhuisden mijn (hervormde)
ouders naar Ens in de Noordoostpolder. Ik ging in het gereformeerde
Kampen naar de middelbare school. In
het laatste schooljaar zag ik dat niet
meer zitten. Ik ben toen gaan werken.
Ik wilde orgelbouwer worden. Ik heb
achtereenvolgens gewerkt bij de
orgelbouwers Reil in Heerde, Pels in
Alkmaar en Van Leeuwen in Leiderdorp, die het vorige orgel van de
Singelkerk had gemaakt. Ondertussen
ging ik ook meer en meer orgelspelen.
Allebei is prachtig werk. Het was een

docerend musicus), Orgel C (uitvoerend
musicus) en een jaar Piano (docerend
musicus) gedaan.
Via Han Hoogewoud, de organist van
de Oude Kerk, werd ik in 1973 organist
op de Nieuwe Oosterbegraafplaats en
later op Westgaarde. Vier jaar eerder,
in 1969, hield Ben Cornelis op als
organist van de Singelkerk. Ik volgde
hem op nadat ik enkele jaren in
de hervormde Opstandingskerk in
Amsterdam-West had gespeeld. Ben
Cornelis was 43 jaar organist van de
Singelkerk. Samen hebben we het al
90 jaar volgehouden. Orgelspelen in
de Singelkerk – ik zou het niet willen
missen. Kortgeleden is afgesproken
dat ik nog zeker drie jaar doorga.
Volgend jaar word ik 70.

“Van 1973 tot 1989 hebben
we de musicals opgevoerd,
niet alleen in Nederland,
maar ook in Amerika,
Frankrijk en Canada.”
jongensdroom van me om aan het
Conservatorium te studeren en orgels
te bouwen.
Bij dat laatste komt nogal wat te
kijken. Je moet gevoel voor orgelmuziek hebben, stijlgevoel en goede
oren. Een intonateur kan elke pijp zo
afstellen dat die goed klinkt, ook in
ensemble met alle andere pijpen.
Dat wilde ik ook worden, maar ik ben
in de pijpenmakerij blijven steken.
Toen ik achttien werd, ging ik naar
het Conservatorium in Amsterdam.
Eerst anderhalf jaar vooropleiding,
daarna het toelatingsexamen. Ik deed
de studie praktijkdiploma voor protestantse kerkmuziek. Vervolgens heb
ik Orgel B (tegenwoordig heet dat

Toen ik als organist van een
Hervormde naar de Doopsgezinde
Gemeente overstapte, had ik in twee
maanden al meer vrienden en
kennissen opgedaan dan ooit bij de
hervormden. In de Singelkerk had ik
met broeders en zusters te maken;
in de Hervormde Gemeente waren
het meneren en mevrouwen. In de
Singelkerk was het meteen raak wat
vriendschappelijke contacten betreft.
Ook in die tijd, de jaren ‘70, gebeurde
hier van alles. Voor het Jeugdkoor
begon ik muziek voor musicals te
schrijven. Bert Hampe, de toenmalige
jeugdwerker van de Doopsgezinde
Gemeente, vroeg mij de liedjes van
een eigentijdse Kerstmusical op muziek
te zetten. De teksten waren van Ingrid
van Delft, zijn buurvrouw. ‘Kom maar
op’, zei ik. ‘Daar is muziek op te
maken.’ Met kinderen uit de Doopsgezinde Gemeente oefenden we op
vrijdagavond. Met Kerst 1973 werd de
musical ‘Immanuel’ opgevoerd. Er is
zelfs een uitzending op de tv geweest.
De tweede was de ‘Bruiloft van Kana’.
De kinderen waren iets groter; de tekst
was iets zwaarder. Vervolgens kwam
‘Ruth’ en ten slotte ‘Iemand als Job’,
wat tekst betreft de zwaarste. Van

1973 tot 1989 hebben we de musicals
opgevoerd, niet alleen in Nederland,
maar ook in Amerika, Frankrijk en
Canada. Na zo’n vijftien jaar was het
voorbij. De tijd werd anders. Sommige
kinderen hebben in alle vier musicals
meegedaan.
Componeren doe ik als het me overkomt. Soms jaren niet. Soms ben ik met
twee stukken tegelijk aan de gang.
Dat overkwam me toen ik bezig was
aan het stuk voor Arvid. In die tijd kreeg
ik het verzoek een variatie te maken
op ‘Ik voel de winden Gods vandaag’.
Als mensen je vragen, weet je dat
iemand er op zit te wachten. Dat is
veel leuker dan zomaar iets doen.
‘Canto per organo’ heet het muziek-stuk
voor Arvid dat ik speelde na de preek
tijdens Arvids doopdienst op
23 oktober jongstleden. ‘Een lied voor
het orgel’ is een eigen melodie. Enkele
jaren geleden had ik voor elk van onze
drie kinderen een stuk gecomponeerd.
Ik heb behalve voor de musicals
ook composities voor orgel en koor
gemaakt. Mijn specialisatie is Scandinavische, met name Zweedse, orgelliteratuur. Ik heb orgelconcerten en
kooruitvoeringen in binnen- en
buitenland gegeven; tournees gemaakt
door Noord-Amerika (1975) en Zweden
(1985 en 1991). Dankzij een vrij groot
Europees netwerk van organisten speel
ik in december al voor de zesde keer een
lunchpauzeconcert in de St. Margaret
Lothbury-kerk in de City van Londen.
Verder zijn er CD’s van me verschenen
met werken van Langlais (orgel en
trompet), Zweedse orgelromantiek en
kerstmuziek.
Van 2008 tot 2012 heb ik de opleiding
tot beiaardier gevolgd. In 2010 won
ik de eerste prijs in de categorie
ongediplomeerden op het internationale beiaardconcours in Bolsward.
Ik wilde geen eigen toren, maar wel
als invaller spelen. Dat doe ik in een
stuk of tien plaatsen. In totaal zijn
er zo’n 180 beiaards in Nederland.”
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Uit de kerkenraad

Bericht vanuit de kerkenraad
Doopjubilea

Mennomaal

In het afgelopen jaar heeft er geen bijeenkomst voor
de doopjubilarissen plaatsgevonden. Daarom organiseren
we in 2017 een doopjubileum avond voor zowel de
jubilarissen van 2016 als die van 2017. Hiermee hopen
we meteen tegemoet te komen aan de vraag om de
jubilarissen iets meer te mixen. De avond vindt plaats
op 9 maart 2017 in de Singelkerk. Bent u jubilaris?
Dan ontvangt u hier in februari een uitnodiging voor.

Datum: 10 januari 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:
Cocky de Graaf vertelt over haar reis
met Doopsgezind Wereldwerk naar
Tanzania.
Van tevoren opgeven is niet nodig
Opgeven wél nodig bij een speciaal
dieet of vegetarisch.
Kosten: 5 euro per maaltijd.

Taakverdeling kerkenraadsleden
Recent zijn een aantal kerkenraadsleden gestopt
en is de kerkenraad weer aangevuld met nieuwe
kerkenraadsleden. Dit betekende dat de taken die de
kerkenraadsleden op zich nemen weer eens op nieuw
bekeken moesten worden en indien nodig verdeeld.
In de kerkenraad is besloten dat er per locatie een
kerkenraadslid komt dat aanspreekpunt is voor allerlei
praktische zaken betreffende de locatie. De verdeling
is als volgt:
Menno Simonshuis: Pieter de Graaff
Meerpadkerk: Tjalling Siersma
Singelkerk: Mieke Hoogvliet.
Spreekt u ze gerust aan als u iets te vragen heeft.

Afscheid van diakenen
In de kerkenraadsvergadering hebben we afscheid
genomen van Martina Simons en Gerrit Visser die
beide een lange periode in de kerkenraad hebben
gezeten. Nogmaals dank voor jullie inzet!

OrgelExtra na de dienst
8 januari 2017
Christ, unser Herr, zum Jordan kam
BWV 684 [ca 5 min]
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
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.

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.
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Open Kring Menno Simons
Op donderdag 19 januari zal Cocky de
Graaf vertellen over haar bezoek met
Doopsgezind Wereldwerk aan
Tanzania.

Prikbord

Column

Het zoete einde
Door Bart Admiraal

Expositie Sjoerd de Vries
15 oktober 2016 t/m 8 januari 2017
De overzichtstentoonstelling 'Heimwee naar de toekomst'
omvat zestig jaar kunstenaarschap en toont de ontwikkeling
in het werk van Sjoerd de Vries (1941), wiens oeuvre vorig
jaar werd bekroond met de Gerrit Benner Prijs. Hoewel hij
vooral bekend staat om zijn landschappen en portretten,
worden in deze expositie ook stillevens, naakten, turfbeeldjes, ziekenhuistekeningen en vroege werken getoond.
Zo ontstaat een gevarieerd beeld van de volle omvang van
zijn kunstenaarschap. De Vries wordt gezien als de belangrijkste hedendaagse Friese kunstenaar, maar zijn talent
overstijgt ruimschoots de provinciegrenzen. Niet voor niets
had hij solo-tentoonstellingen in het Singer Museum (Laren)
en het Gemeentemuseum Den Haag.
Met zijn zelf ontwikkelde kerftechniek in het gelaagde
karton van oude boekbandjes, heeft hij een even herkenbare als unieke signatuur. Als een hedendaagse iconograaf
maakt hij moderne miniaturen met het aangetaste uiterlijk
van een oude fresco. Sjoerd de Vries is een schilder met
een stanleymes als penseel. Nog steeds is hij gericht op
verdieping en vernieuwing, of zoals hij het zelf zegt:
‘Ik heb heimwee naar de toekomst.’
Op de website van het museum vindt u meer informatie:
http://www.museumbelvedere.nl/exposities/nu-straks/
sjoerd-de-vries

Hoewel het spijtig is niet eerder op het doopsgezinde
spoor te zijn gekomen ben ik van het soort dat niet
achterom blikt om vooruit te komen. Tenzij je van het
verleden iets kan leren. De kansen liggen voor ons en
met twee brillen voor de prijs van een is er hoop.
De plaatsen waar Geloof Hoop en Liefde wekelijks,
drie voor de prijs van één, te beleven zijn, raken leeg.
De wal zal het schip zeker keren. We gaan de weg
hervinden naar vrij-zinnige gemeenschappen als
de onze. Reli-marketing en “branding” kunnen
effectiever, soms lijken al die geloofsgemeenten
niet vooruit te branden. Ze lijken op struisvogels strak
met kop en hak in het zand. “Alleen door continue
verandering kan alles hetzelfde blijven”? Ammehoela
hoor je al vanonder het zand mompelen, “onze
identiteit”. Wil de laatste het licht uitdoen en zijn
identiteit bij de koster/portier afgeven? De passie van
onze zondagse leraren, die vonk, waar de ziel kan
uploaden……wie ziet dat niet?
Tja, hij zonder ogen werpe de eerste blik.
Passie vergaat niet. Op een minimaal gebied ter
grootte van een mond, lag mijn professionele passie.
Ik had ooit een bevlogen hoogleraar die betoogde
dat God het gebit had geschapen om tandartsen een
goed inkomen te garanderen, maar vervolgens bleken
zij hoeders van het best bewaarde geheim in de
tandheelkunde “de preventie”. Die boodschap raakte
mij, we hebben een gebit ontvangen dat een leven
lang meekan, en toch zijn er in de jaren zestig
– maar ook nu weer – schrikbarend veel rotte
kindergebitten. Absoluut onnodig als kinderen maar
niet jaarlijks hun leeftijd aan kilo’s suiker nuttigen:
snoep, koek, candybars, beleg en te zoet kant-enklaarvoer. Junkfood. Suiker maakt meer slachtoffers
dan drugs, en is voor weinig vrij verkrijgbaar.
Ouders zijn de dealers.
Ernstige gevolgen voor de algehele gezondheid.
Gebitsschade is eenvoudig te voorkomen, 2x2 minuten
dagelijks borstelen en tussen tanden en kiezen ragen
of stoken. Oogt beter, ruikt beter. Maar… hier zie ik
paralellen met onze wekelijkse rituelen: we luisteren
en doen het niet. De Boodschap komt niet over.
Struisvogels met ongepoetste kop in het zand.
Heel kort door de bocht samenvatting van de parallel
TUSSUDUKIEZUZITUTVIEZU EN TUSSUDUOREZITUTGORU.
We poetsen wel de plaat de kerk uit maar niet ons gebit.
Moge het einde zoet zijn.

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

• 8 januari – Jeannette Noël Huis, Amsterdam
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. De Catholic Worker is een
beweging van radicale christenen en is pacifistisch
en anarchistisch 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

• 15 januari – Oudezijds 100
Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen
samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100.
In de binnenstad van Amsterdam proberen zij in
leven en werken het evangelie van Jezus Christus
present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet
hulp door inloop, maatschappelijke opvang,
begeleid wonen, medisch maatschappelijke werk en
medische zorg voor onverzekerden. De
woongemeenschap functioneert hierin als groot
gezin en oefenschool, die de hulpverlening
ondersteunt.
Rekeningnummer: NL80INGB0000056295
St. Vrienden van Oudezijds 100, Amsterdam
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• 22 januari – Wereldbroederschapscollecte
t.b.v. Mennonite World Conference
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 Alg.
Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam, inzake MWC

• 29 januari
5e zondag: Rampen wereldwijd – in januari te
bepalen.

• 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
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.

Tijdens de reis in Tanzania bezochten wij deze kleuterschool.

Zappe Kindergarten School
Door Cocky de Graaf

Het is een kleine school met twee lokalen, éen voor de
vierjarigen en éen voor de vijf en zes jarigen. Van de zes
jarigen gaan de meeste in januari naar de basis school.
Kinderen die van deze school komen hebben een goede
start gekregen.
De kinderen leren hier iedere dag, Engels, Swahili en
rekenen. Daarnaast krijgen ze én keer per week les in
Biologie, Natuurkunde, Maatschappelijke vorming en
Godsdienst.
Ze zingen, tekenen en knutselen gelukkig ook dat horen
en zien wij vandaag. Er is een leuke speelplaats en na
het handen wassen krijgen ze een beker pap en de
grootste kinderen zelfs twee. Het lijkt op lammetjespap
en is best lekker want wij mogen proeven.
De school begint om half negen en duurt en duurt tot
twaalf uur. De school staat in Rorya, dit is een dorp
binnen Shirati en de kinderen moeten soms wel een
half uur lopen voor ze thuis zijn en dat dan twee keer.
Het schoolgeld bedraagt omgerekend €6,– per maand en
omdat het voor veel arme mensen niet is op te brengen
zijn er 25 plaatsen die onder het adoptieprogramma

vallen. De kinderen voor deze plaatsen worden door
de ouderraad uitgekozen. Het leerplan is voor een
groot deel gelijk aan openbare scholen maar is vooral
gericht op geweldloos samen leven.
Wij worden begroet met een lied en later spelen ze
voor ons: “Waarom past een olifant niet in een bus”
Het A B C hangt aan de muur net als bij ons heeft
iedere letter een plaatje en dat ziet er dan zo uit.

A – soldaat
D – dokter
G – auto
J – haan
M – baal
P – kat
T – giraffe
W – scheermes

B
E
H
K
N
R
U
IJ

– eend
– vliegtuig
– oorbel
– schildpad
– aap
– radio
– bloem
– ei

C
F
I
L
O
S
V
Z

– kikker
– hyena
– mug
– slapen
– water
– leeuw
– schoen
– druiven
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Lied van de maand
Het team

Gekozen door Erik Maas

psalm 42 Evenals een moede hinde
Dan draag ik psalm 42 aan. Voor mij de
mooiste uitvoering die ik ken, te besluisteren
via youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=8XHA-BvC_TI
Essemie van Dunné
pastoraal werker in
Noord; tevens jeugd- en
opbouwwerk Noord
t 06 48 35 07 25
e.vandunne@vdga.nl

De verbinding die de mens zoekt met god
komt hier voor mij prachtig naar voren.
Het is een psalm die ik via een vriend van de
Westerkerk heb leren kennen. Er ziet iets

hoopvols in de muziek, iets moois dat
komen gaat en waar wij mensen
vertrouwen in mogen hebben. Ik vind
het een prachtige psalm en het raakt mij
elke keer weer als ik de psalm hoor.
Het zet mij even stil in het drukke leven
en de psalm doet mijn dagelijkse aardse
aangelegenheden even stilstaan bij
iets hogers.

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 januari 2017
sturen aan Mieke Krebber
Mail: m.krebber@chello.nl
Adres: Europaplein 89, 1078 GZ
Amsterdam (telefoon 020-6731926).

Januari 2017
Kerkdiensten (zie achterkant)

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

Zon’shofgroep/20+

Rijpenhof

20.30 uur

• Di 3 jan

Bijbelkring o.l.v. Henk Leegt

Singelkerk

13.30 uur

• Za 7 jan

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 8 jan

Wake Schiphol

Schiphol

14.00 uur

• Di 10 jan

Mennomaal; Cocky de Graaf Tanzania

Singelkerk

18.00 uur

• Di 10 jan

020 11 Tieners

Singelkerk

18.00 uur

• Wo 11 jan Vredesgroep

Singelkerk

20.00 uur

• Wo 11 jan Zon’shofgroep

Zon’shofje

20.00 uur

• Za 14 jan

Singelkerk

10.30 uur

• Ma 16 jan Symbolen in de Bijbel

Singelkerk

15.00 uur

• Wo 18 jan Rondom groep

Singelkerk

19.30/20.15 uur

• Do 19 jan

open kring Menno Simons; Tanzania

Menno Simonshuis

14.30 uur

COLOFON

• Do 26 jan

Bijbelaars

Singel

11.00 uur

• Za 28 jan

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

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

Singelkoor repetitie

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

Houdt ook de website van de gemeente in de gaten: www.doopsgezindamsterdam.nl
Redactie
Bart Admiraal
Essemie van Dunné
Sjoukje Halbertsma
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
Singelkerk

Meerpad

Menno Simonshuis

Centrum 10.30 uur

Noord 10.15 uur

Buitenveldert 10.00 uur

1 januari

Geen dienst

8 januari

Ds G.A. Reinhold-Scheuermann*

Zing jezelf het jaar in

15 januari

Ds E.C.Roos

E.M.L. van Dunné*

22 januari

Ds H. Leegte*

29 januari

Ds E.C. Roos

Vijfde zondag**

5 februari

Ds H. Leegte

E.M.L. van Dunné*

Ds R.M.M. HoogewoudVerschoor

** Vijfde zondag in Noord
Thema: Ouderschap; een dienst voorbereid door Annemarie Vaalburg en Wytske Kist
* Kom in de kring en Kinderkerk; tenzij anders bericht door de jeugdwerkers.

1 2 – I N D I T A M S T E R D A M JAN UAR I 2017

Ds E.C. Roos

