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Zaadbommen maken.
foto: Leeuwarder Courant

De krant als een beslagen spiegel
Door Hans Willems
Collega José Hulsing leerde haar twee jongste kinderen eind maart om bommen te maken en schreef daarover
een enthousiast artikel in de Leeuwarder Courant. Zaadbommen, wel te verstaan. Enthousiast kneedden Jonas
en Stella natgemaakte potgrond met zaden van allerlei veldbloemen, om ze vervolgens een paar dagen te
drogen en uit te werpen op braakliggende terreinen van hun Leeuwarder Vinex wijk.
Een beter voorbeeld van de wijze waarop
kranten wel degelijk ook de brengers van
goed nieuws zijn, is nauwelijks te bedenken. Kinderen leren om hun eigen directe
leefwereld een beetje mooier te maken,
en daar op aanstekelijke wijze over
schrijven, positiever kun je het bijna niet
maken. En ik weet zeker dat in heel wat
kinderrijke LC-gezinnen het voorbeeld
van Jonas en Stella is gevolgd.
Op dezelfde dag stonden in de Leeuwarder
Courant trouwens ook artikelen over
boomplantdag 2017, over Dorpsbelang
Oosterbierum dat ‘vecht’ om een vluchtelingengezin onderdak te mogen bieden,
over de gemeente De Fryske Marren die
vanwege de toegenomen belangstelling
meer budget uittrekt voor de 4 meiherdenking en de Leeuwarder kerk
De Oase die langer openblijft omdat de
kerkrentmeesters liever wat interen op
hun vermogen dan dat ze een levendige
gemeenschap dakloos maken.

Ik bedoel maar, als spiegel van de
Friese samenleving heeft de LC er
nooit een punt van gemaakt om ook
verblijdende en optimistische ontwikkelingen in zijn kolommen weer te
geven. Het verwijt dat journalisten
uitsluitend jagen op conflicten, misstanden en breuken in de samenleving, werp ik verre van mij. Nieuws
is wat afwijkt van het gewone, en we
leven in Nederland in de gelukkige
omstandigheid dat het dan ook heel
vaak gaat over voorspoed, vooruitgang en vernieuwing.
Waarom dan toch dat beeld van journalisten als een verzuurde, immer in
de modder roerende beroepsgroep die
van slecht nieuws leeft als een parasiet
in een ontstoken darm? Het zal te
maken hebben met beeldvorming.
Dat artikel over boomplantdag beklijft
in het geheugen van de gemiddelde
lezer minder lang dan een reportage

over een wethouder die vriendjespolitiek bedrijft. Interviews met
spraakmakende en succesvolle mensen
raken sneller in de vergetelheid dan
berichten over de faux pas van ondernemers of geestelijken. Idealiter is
de krant een zuivere spiegel van de
samenleving. De realiteit is dat die
spiegel meestal al beslagen is door
onze eigen lichaamswarmte, door
wat we denken en verwachten.
Vanuit Scandinavië is een stroming
in de media op gang gekomen die
zichzelf omschrijft als constructieve
journalistiek: verslaggeving die eerst
en vooral uit is op het dichterbij
brengen van oplossingen voor maatschappelijke problemen. Zo’n extra
accent op de positieve rol van journalisten vind ik prima, maar er moet
niet gesuggereerd worden dat alle
Lees verder op pagina 2
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andere vormen van journalistiek
uitgaan van het negatieve, of zelfs
destructief zouden zijn.
De zaadbommen van Jonas en Stella
staan niet op zichzelf. De geschiedenis
van de Leeuwarder Courant is door
Marcel Broersma beschreven in een
boek dat de veel betekenende titel
‘Beschaafde vooruitgang’ kreeg. De
schrijver meldt onder meer dat de
krant zich dikwijls presenteerde als
een volksuniversiteit. “De krant
ordende op diverse manieren en meer
dan andere bladen de chaotische
werkelijkheid voor de lezer. (..) Zij
propageerde het burgerlijke normenen waardenpatroon waarin tolerantie,
harmonie en orde, deugdzaamheid,

bescheidenheid en fatsoen voorop
stonden.’’ In die traditie heb ik me
veertig jaar als een vis in het water
gevoeld, schrijvend over Friezen en
hun samenleving, over prestaties en
mislukkingen, over hoop en angst.

Hans Willems (1951)
werkte tot eind januari
veertig jaar bij de Leeuwarder
Courant, onder meer als
kerkredacteur, parlementair
verslaggever en redacteur
gezondheidszorg

Hans Willems en kleindochter Anne lezen
de LC met op de voorpagina een artikel
van H.W. foto: Leeuwarder Courant

Troost is aanwezigheid
Door Ruth Hoogewoud-Verschoor

Het is dinsdag 21 maart, bijna een jaar na de aanslagen in Brussel.
We kijken naar Een Vandaag. Twee nabestaanden vertellen hoe
ze na de eerste schok in de kou stonden, drie dagen lang moesten
ze wachten op de bevestiging van de dood van hun geliefden.
Honderden keren belden ze en werden in de wacht gezet.
Nergens was een ‘luisterend oor.’

Ook later schoten de opvang en de
hulp tekort, het was of de instanties
hen tegenwerkten in plaats van
hielpen. Het gaf en geeft een onveilig
gevoel. Een van hen zegt: ‘dit was
een groot trauma, dan moet je als
gemeenschap snel een sfeer van
veiligheid en geborgenheid scheppen.
Anders sluiten mensen zichzelf op,
en komen ze alleen te staan’.
Wat heb je aan mooie woorden en
beloftes van de overheid, als er geen
aandacht is, als niemand je het gevoel
geeft in veilige handen te zijn? Hun
geliefde was overleden en zou nooit
meer terugkeren, het landschap van
hun leven was voorgoed veranderd.
Ze hadden behoefte aan troost.
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Het woord troost komt van de
woordstam trast/trust: vertrouwen,
betrouwbaarheid. Als de bodem onder
je bestaan wegvalt heb je dat nodig.
Mensen die luisteren naar je verhaal,
diensten en instanties die zeggen:
al dat regelen van verzekeringen en
vergoedingen, wij helpen daarbij.
Als troosters betrouwbaar zijn, kan
de ander zijn of haar vertrouwen
terugvinden. De twee nabestaanden
van ‘Brussel’ duidden haarfijn aan
wat ze zo pijnlijk hadden gemist en
wat de kern is van troost: aandacht
en geborgenheid.

En ja, troost helpt, omdat er ruimte
komt voor de wanhoop en de vertwijfeling, het verdriet en de boosheid.
Het verhaal mag keer op keer verteld
worden in een sfeer van vertrouwen
en respect. Een trooster is geen
‘beter-weter’ en loopt niet over van
adviezen. Zij of hij ís er, ook met
praktische hulp, of een pan soep
of ander ‘troost-eten’. “Troost is
aanwezigheid” zei iemand me eens.
Troost is geen luxe, maar broodnodig
aan het begin van een weg van vallen
en opstaan, een weg vol van vragen
als ‘waarom?’ en ‘hoe verder?’ en
‘kan ik het wel?’, een weg naar
gewenning, wie weet aanvaarding en
nieuw perspectief. Als het goed is zijn
er langs die weg telkens opnieuw
momenten van troost, als een oase,
om even je hart te luchten, op adem
te komen, en dan weer verder te
gaan.

Helpt troost? Ja en nee.
Nee, want troost maakt niets goed,
het wordt nooit meer zoals het was.

Er zijn meer vormen van troost.
Muziek waarbij je je veilig voelt kan
troosten. En de natuur, altijd aan-

Column

Goed nieuws
Door Joël Friso

wezig. Schrijver David Grossman vertelt
dat hij sinds de dood van zijn zoon,
elke dag dag steevast begint met een
natuurwandeling van zo’n vijf kilometer, samen met zijn vrouw: “Alles
om je heen vernieuwt zich steeds:
blaadjes verdorren, vallen, en vervolgens zie je de nieuwe bloesem
opkomen. Die vrijgevigheid en energie
van de natuur helpt op een ondoorgrondelijke manier. Je wordt ook
opgenomen in een groter geheel,
waardoor je eigen leven minder het
centrum van alles wordt.” Het grote
geheel: dieren, planten, bloemen,
bomen die op je lijken te wachten in
elk seizoen. De vogels in de bomen
die je meenemen in hun gezang.
Zoals de merel in dit gedicht van
Rutger Kopland:
“Er is iets in de zang van een merel
het is voorjaar, je wordt wakker
je ligt te denken in de nacht
het raam staat open – er is iets
waarvan die vogel zingt
en je denkt aan wat je moet opgeven
er is iets in je dat leeg is en het
stroomt vol
met het zingen van die merel.” 1

Al die oases van troost: muziek, natuur,
(h)erkenning, aandacht en geborgenheid, ze nemen de eenzaamheid, het
verdriet, het gevoel van verlatenheid
en wanhoop niet weg. Toch: zonder
die oases zou de weg die je voor je
ligt bijna onbegaanbaar zijn. Zo was
het voor Jezus’ leerlingen en volgelingen na die zwarte vrijdag. Verdoofd
waren ze, en verslagen. In de Paasverhalen in de evangeliën komen we
bange, angstige, geschokte mensen
tegen die niet begrijpen wat hen is
overkomen, en hoe ze verder kunnen
zonder Hem.
Eén verhaal is anders, dat van de
Emmaüsgangers (Lucas 24:13-35).
Daarin gaat het over troost in die
ontreddering, over aandacht, een
luisterend oor, en geborgenheid.
Het vertelt van twee volgelingen van
Jezus, op weg van Jeruzalem naar
het tien kilometer verdere Emmaüs.
Hij blijft een vreemdeling. De vreemdeling ziet hun verdriet. Hij vraagt,
laat hen praten. Pas daarna vertelt
Hij de verhalen uit Wet en Profeten
opnieuw. Hij legt uit. Bij die verhalen
komen ze opnieuw thuis. Op de plaats
van bestemming aangekomen valt
de avond, de twee smeken Hem te
blijven. Bij Hem weten ze zich veilig.
Hij wordt gastheer, breekt het brood.
Eindelijk realiseren ze zich dat al die
tijd de opgestane met hen mee ging.
Dan verdwijnt Hij. Maar de oases van
troost, onderweg en thuis, waren
genoeg voor het vinden van een
perspectief: door de verhalen te
vertellen en te leven, rond de tafel
waar het brood wordt gebroken, kom
je altijd weer thuis bij Hem. Dat werd
het model voor de gemeente van toen
en voor die van vandaag. Als wij elkaar
troosten, aandacht en geborgenheid
schenken bij verdriet, verlies en pijn,
volgen we Hem die wist van troosten
en troost.

1 – Rutger Kopland. Toen ik dit zag. Amsterdam 2008

In het afgelopen jaar ben ik aan schrijven
nauwelijks toegekomen. Door omstandigheden thuis stond mijn hoofd er vaak niet
naar. Wanneer plotseling de gezondheid van
je meest dierbare op het spel staat, heb ik
ervaren, worden veel zaken relatief. U zult
begrijpen dat te midden van al mijn zorgen,
ik me minder geroepen voelde om in een
column mijn mening te delen. Nu durf ik niet
te stellen dat ik er inmiddels wel weer de
noodzaak van inzie. In ieder geval ben ik weer
achter mijn laptop beland om een stukje te
tikken. Ik zei het al ... ik bekijk alles met het
nodige relativeringsvermogen. Geen gek idee
om dat nog een tijdje vol te houden, toch?!
Ik zou graag van de gelegenheid gebruik
willen maken om een paar opmerkingen te
maken bij het fenomeen van het overbrengen
en het ontvangen van goed nieuws. In het
afgelopen jaar heb ik heel vaak de vraag
gekregen: hoe gaat het? Het is buitengewoon
fijn om de betrokkenheid van velen om je
heen te ervaren, maar die vraag is soms wat
ongemakkelijk. Niet omdat ik het moeilijk
vind om de nodige openheid van zaken te
geven in het beantwoorden van die vraag.
Ik praat mensen graag bij. Maar wat er nog
al eens gebeurde, is dat ik, omdat daar op
dat moment ook echt reden toe was, positief gestemd vertelde hoe het thuis ging.
Om vervolgens nog dezelfde dag te realiseren
dat het eigenlijk toch iets minder lekker gaat.
Wilde ik dan de situatie beter voor doen dan
die was? Waarom zou ik? De interesse in hoe
het ging was immers oprecht. Nee, zei ik
tegen mezelf, het is gewoon een momentopname. Het ligt er maar net aan wanneer
je de thermometer er in steekt. Maar ook die
constatering bevredigde me niet echt. Ik denk
dat het wel eens met hoop te maken zou
kunnen hebben. Het liefst wil ik een hoopvol
bericht overbrengen als mij gevraagd wordt
hoe het gaat. Wellicht omdat ik er dan zelf
ook sterker in ga geloven.
Geldt dat niet ook voor het Goede Nieuws
ons verteld tijdens Pasen? Het wordt ons
hoopvol overgebracht. Vervolgens blijkt
de realiteit weerbarstiger. Maar wat blijft,
is dat het ons geloof gesterkt heeft.
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Pasen
Door Henk Leegte

Pasen is het feest dat de kern van het christelijk geloof bevat. Dat is
nogal wat, en wat wil daar nu eigenlijk mee gezegd zijn? In één zin
samengevat zou je kunnen zeggen dat we met Pasen het geloof vieren
van het overwicht van het leven op de dood. Aangevochten uiteraard,
maar niettemin, houdt de kerk op Pasen hoog dat leven sterker is dan
dood, en dat het leven het winnen zal. Ongehoord en onmogelijk ook,
maar zoals gezegd niettemin.

Waar halen we dat geloof vandaan?
En slaat het ergens op?
Als je de Bijbel er op naslaat merk je
dat dit geloof al opkomt aan de
randen van het Oude Testament.
Mozes en Elia zelf zijn er niet zo mee
bezig, wil ik maar zeggen, en dat is
begrijpelijk. Immers, voor hen in de
oude tijden is de kern van de zaak dat
het volk Israël een bevrijd volk is, vrij
uit de slavernij van Egypte. En dat een
mens vrij móet zijn: vrij van koningen
die denken dat ze goden zijn, vrij van
bijvoorbeeld de gedachte dat de
sterren je levenslot bepalen, vrij van
alles dat maken kan dat een mens
boven zijn stand of beneden zijn maat
leeft. En omdat voor Israël het land
Egypte gelijk staat met het land van
de permanente dodencultus, waar het
leven geheel in al gericht is op de
dood, moet men daar van de weeromstuit niet zoveel van hebben. Het
machtige Egypte met zijn god-farao
leeft met het hiernamaals, en dus
leeft Israël vooral in het hiernumaals.
Altijd wanneer er in de Bijbel van een
reis naar Egypte wordt gesproken
(zoals bijvoorbeeld bij Jozef, en later
Jacob met zijn zonen, en nog weer
later Jezus zelf) wordt het woord
‘afdalen’ gebruikt. Je daalt af naar
Egypte, zoals je afdaalt naar het
dodenrijk. In het spraakgebruik staat
Egypte zo ongeveer gelijk met het
dodenrijk.
Israël leeft met het leven, met
geboden die erop gericht zijn dat de
aarde bewoonbare aarde wordt voor
alle mensen, en daarbij hoort dat je
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de weduwe en de wees niet moet
vergeten, noch de vreemdeling in ons
midden. Israël is bezig met het leven,
en niet zo met de dood.
Maar na de ballingschap, in de jongste
boeken van het Oude Testament komt
de gedachte dat de dood niet het
laatste woord heeft langzaam op. In
Ezechiël staat de heilsprofetie (Ez. 37)
over ‘het dal van de dorre doodsbeenderen’ die opnieuw bedekt
worden met vlees en een huid, en die
weer levende mensen worden.
En wanneer tijdens het Hellenisme
(150 jaar voor Christus) vreemde
machten het land bezetten, en proberen hun geloof en levensstijl op te
dringen ontstaan er grote opstanden
waarbij velen als martelaar sterven.
Tijdens de beroemde opstand der
Maccabeeën tegen de Syriërs groeit
het geloof dat God zich over deze
martelaren ontfermt. Dat die gesneuvelden voor de goede zaak in Gods
hand zijn, hoe en waar dan ook. Het
doet denken aan het verhaal van de
Duitse bisschop Martin Niemöller, die
na de oorlog op de slagvelden in
Rusland op zoek gaat naar het graf
van zijn vader. Hij vindt hem niet,
maar komt terug en zegt dan: “Ik heb
het graf van mijn vader niet gevonden, maar ik geloof wel dat God hem
gevonden heeft”. Zo onstaat langzaam maar zeker het geloof dat er iets
is als eeuwig leven, en dat God zich
over je zal ontfermen, dat jij bij hem
geborgen zult zijn. Zoals een dichter
het zegt: “Ik geloof wel dat wij
eeuwig leven, want eens gegeven
blijft gegeven…”

En hoewel het geloof in leven na de
dood dus zijn oorsprong vindt in het
geloof van Israël was het daarbinnen
geen uitgemaakte zaak: de Farizeeën
geloofden er wel in, maar de priesterelite der Sadduceën (waar Jezus het
dan ook meermalen mee aan de stok
heeft), die alleen de Thora lezen en
verder niets, moeten er niets van
hebben. Het geloof in het eeuwig
leven is dus iets dat groeit, een
ontwikkeling doormaakt. Er wordt
verschillend over gedacht en gevoeld,
en hoe zou het ook anders kunnen?
Wij weten immers niets van wat ons
te wachten staat als, dan.
Zo geloven de discipelen rond Jezus
ook aan een leven na de dood,
hechten zij de hun bekende verhalen
daarover aan de persoon van Jezus, en
vertellen ze in visionaire beelden over
Jezus, in de vorm van verschijningsverhalen. Dat is overigens niets
bijzonders, eigenlijk. In het pastoraat
hoor je wel vaker dat kort na een
overlijden de overledene is verschenen
aan bijvoorbeeld de weduwe. Dat
mensen de doden ‘weer zien’ is van
alle tijden. “Dominee, ik hoop niet dat
u denkt dat ik gek ben, maar vannacht
stond Jan ineens gewoon aan mijn
bed”. Ik heb de verhalen al vaker
gehoord, en altijd verschijnt Jan dan
zoals hij was toen hij nog niet ziek
was. Gezond en stevig, een jaar of
veertig meestal, “precies zoals hij
wás”. “Typisch Jan”, zeg maar. Altijd
zijn dergelijke verhalen verschillend,
want degenen die ze vertellen en
degenen over wie het gaat verschillen.
“Het lege graf” is dan ook een
schitterend beeld, maar het willen

In Memoriam

aanwijzen lijkt mij in feite een teken
van ongeloof. De verhalen over de
opgestane Jezus zijn ook verschillend,
en dienen het literaire doel om het
beeld te versterken dat de dood dit
kind van God niet houden kon.
Overigens merk je dat dit in het
dagelijks spraakgebruik steeds lastiger
te snappen wordt, maar dat komt
denk ik vanwege de neiging het
verhaal te willen historiseren. Het
moet écht gebeurd zij, daar en toen,
alleen dan is het waar. Terwijl ik
geloof dat het gaat om het verhaal
dat iets wil zeggen als: Vriendschap
met de Eeuwige is eeuwige
vriendschap.
Natuurlijk fantaseren mensen over
het hiernamaals en natuurlijk weten
we niets, maar het gaat er tenslotte
om of het vruchtbare of onvruchtbare
fantasieën betreft: als je gelooft dat
God hierna streng zal oordelen, en je
wel zal krijgen voor wat je allemaal in
dit leven niet goed hebt gedaan of
hebt nagelaten, zal de neiging om
hier en nu je medemensen en jezelf
ook zo te benaderen groot zijn. En
omgekeerd hetzelfde: als je gelooft
dat we hierna laten we zeggen allemaal aan een grote tafel zullen zitten
met eten genoeg voor iedereen,
blank en zwart, homo en hetero en
rijk en arm sámen, zal de neiging
evenzo groot zijn om al nu vanuit dat
perspectief te leven. En die laatste
fantasie lijkt mij een vruchtbare.
Tenslotte, de Paasverhalen zijn
verbeeldingen van het geloof. Van
het geloof van Jezus zelf in de eerste
plaats, dat het graf hem niet zou
kunnen houden, van zijn discipelen
die dat ook geloofden en verder
vertelden, waarbij je het ook weer ziet
groeien: bij Johannes vallen Pasen,
Hemelvaart en Pinksteren op één dag,
terwijl de synoptici er een tijdslijn
van maken, wat de neiging om te
historiseren (helaas) groter maakt.
Maar de uiteindelijke boodschap is
dezelfde: hij is niet dood, hij leeft.

Jaap Gulmans (1939-2017)
In de nacht van 1 op 2 maart jl is onze
oud-voorganger en emeritus predikant
ds Jaap Gulmans in het bijzijn van zijn
familie overleden.
Jaap Gulmans was geboren en getogen
Fries, en geboren in 1939. In 1964 werd
hij proponent van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Hij diende achtereenvolgens de Doopsgezinde Gemeenten
van Hallum, Wageningen, Amsterdam en
Haarlem. In zijn periode in Wageningen
was hij tevens leraar maatschappijleer,
en daarna kwam hij bij ons, en diende
onze Amsterdamse Gemeente vooral
in Noord, aan het Meerpad, waar hij
een indrukwekkend stempel zette op
het Gemeenteleven.
Jaap Gulmans kon enorm goed preken
en schrijven, in een geheel eigen, soms
prikkelende en provocerende, en vaak
heel poëtische stijl. Bijbelteksten kwamen
in zijn preken tot leven in het leven van
alledag. Hij verliet tijdens de kerkdienst
dikwijls de voorbereide tekst, wanneer
hij ter plekke tot nieuwe en verrassende
gedachten bleek te komen, en deelde
die vervolgens spontaan vanaf de kansel.
De Gemeente hing dan aan zijn lippen.
Zijn columns in de organen van de
Broederschap (waaronder vroeger het
Algemeen Doopsgezind Weekblad),
waren een groot plezier om te lezen.
Ze gingen over zijn moeder, en zijn jeugd
op het Friese platteland, en over Menno’s
volk, in Friesland en Amsterdam. En ze
zetten je aan het denken, en konden
ontroeren. En je realiseerde je altijd dat
de neiging die hij soms had tot provoceren voortkwam uit een zeer diepe
betrokkenheid. Hij was onconventioneel
in de omgang, en kon erg direct zijn,
waardoor hij je het gevoel kon geven dat
je hem al heel lang kende. Hij hield niet
van procedures en vormelijkheden, en
was er beducht voor dat teveel regels en
afspraken je zouden kunnen afhouden
van de zaken waar het in het leven
werkelijk om gaat. En daarbij had hij
zowel de charme als het doorzettings-

vermogen om zijn inzichten gerealiseerd
te krijgen. Hij was wantrouwig ten
opzichte van alle vormen van gezag,
zowel waar het de overheid betrof als
kerkelijke instanties, omdat hij bang
was dat je daardoor het zicht op de
boodschap van Jezus van Nazareth zou
kwijtraken. Ik vermoed dat hij hierdoor
verschillende Kerkenraden en bestuurders
wel eens tot wanhoop zal hebben
gebracht.
De afscheidsdienst heeft op woensdagmiddag 8 maart plaatsgevonden in de
Grote Vermaning te Haarlem. De nagedachtenis aan Jaap Gulmans zij tot zegen.
Henk Leegte

Brief die Chris van Eeghen aan Jaap Gulmans
stuurde na diens laatste dienst in de Singelkerk.
Van Chris van Eeghen

A’dam, 4 aug 2016

Beste Jaap,
Je kent de Doopsgezinden die graag met een
dwarse overdrijving een reactie oproepen.
Dat houdt de geest levend. In die traditie
paste ook je opmerking in de dienst met veel
buitenkerkelijke vrienden, dat de kerk en de
predikanten wel kunnen worden opgeheven,
weg ermee!
Maar in een geestige opmerking zit vaak
ook een serieuze kant. Aan het eind van een
carrière, vraag je je misschien af wat heb je
betekend. Zelfspot is een groot goed. Maar
ik wil je graag nog eens zeggen hoe wij en
velen met ons hebben genoten van jou als
predikant, hoe je de groep gaande hebt
gehouden. Daarbij had je de gave om emoties
aan te spreken, dat kunnen maar weinigen,
daar komen wij op af!
En ook al zijn je kinderen niet toegetreden –
dat overkomt velen – je bent voor anderen
een dichter in de woestijn geweest.
Onbevooroordeeld en zonder eigen belang
heb je de doopsgezinden een generatie verder
gebracht, en daar zijn we je dankbaar voor.
Het is niet voor niets geweest!
Hartelijke groeten, Chris en Famke
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Vele gezichten

In de komende tijd willen we
verschillende leden, vrienden en
belangstellenden, zowel jong als oud,
aan het woord laten in de nieuwe
rubriek: Vele gezichten. Het eerste
gezicht was dat van Janneke Jansma.
Deze maand: Anne Marie Vaalburg.

“Voor mij gaat de kerk over geïnspireerd raken door verhalen die
helpen te streven naar een betere wereld, in het klein dan hè, in mijn
eigen dagelijkse leven.” Dit zegt Anne Marie Vaalburg die vorig jaar
lid is geworden van de Doopsgezinde Gemeente. Zij was al ruim tien
jaar een van de vaste bezoekers van het Meerpadkerkje in Noord.

Anne Marie Vaalburg:

“De verhalen in de preek
gaan altijd over mijn leven”
Door Dirk Visser

Ik kom echt voor de verhalen. Het gaat
in de preek bijna altijd over mijn leven.
Best bijzonder. De ene keer krijg ik er
een tip uit, de andere keer troost, vaak
een bemoediging. Dat doopsgezinde
kerken vaak Vermaning heten, vind ik
wel jammer. Het leven is al best
ploeteren en ik vraag me vaak af: Doe
ik het wel goed? Ik vind het fascinerend
dat de bijbel, zo’n oud boek, zulke
actuele verhalen bevat. Volgen Essemie
van Dunné krijgen die verhalen nog
meer kracht als je ontdekt dat die over
jezelf gaan.
Met mijn gezin (man en vier kinderen,
nu tussen de 10 en 17 jaar) kwam ik
jaren geleden op het Meerpad terecht.
We waren op zoek naar een kerk met
een goed jeugdprogramma. Dat heb ik
gevonden; dubbel en dwars. De jeugden jongerenwerksters van Doopsgezind
Amsterdam, wat een bijzondere
mensen allemaal”.
Als voorbeeld noemt ze Joke van der
Heide die onder meer de begeleiding
heeft van de groep 020/11, opgericht
door jongeren die op een gegeven
moment te oud waren voor de
Kinderkerk. Anne Marie: “Mijn oudste
twee kinderen zitten op 020/11. Daar
gaan ze heen, weer of geen weer,
proefwerk of niet. Het is voor hen een
speciale plek.
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Ik ben gesteld geraakt op het Meerpad
en gun iedereen zo’n plek waar je op
zondag stil kunt staan en je kunt
bezinnen op hoe je de week weer
ingaat.
Enkele jaren geleden hebben Madzy
Rispens, Herman Speerstra en ik de
taken van Henk en Hetty Smit als
Meerpadwerkgroep overgenomen.
Wij zijn vooral bezig met buitenkerkelijke activiteiten, zoals muziek of een
film op de extra zondag, het Meerpadcafé en af en toe een rommelmarkt.
Herman onderhoudt de contacten
over het onderhoud van de gebouwen
en de tuin.

contacten waren voor haar heel belangrijk. Toen ontmoette ik mijn man, die
katholiek was. Hij is zelfs misdienaar
geweest. We zijn in de rooms-katholieke
Augustinuskerk hier op de Nieuwendammerdijk getrouwd door de pastoor
van zijn jeugd.

Het is in de werkgroep vaak 1 + 1 = 3.
Dat komt onder meer doordat Essemie
alles een goed idee vindt. Kortgeleden
heeft het Meerpadkerkje een vleugel
gekocht. We fantaseerden hoe geld in
te zamelen; het idee van een benefietconcert viel. Toen kwam Essemie gelijk
met de slogan ‘geef je geld vleugels’.”

Ik voel me wel wel thuis in protestantse
kerken, maar ben niet uitgesproken van
één richting. Veelvormigheid vind ik
prettig en belangrijk. Het gaat om je
daden en niet om de club waar je bij
hoort. Wat dat betreft ben ik misschien
toch wel een doopsgezinde aan het
worden? Ik vertel in dit verband altijd
dezelfde anekdote over mijn moeder.
Toen prinses Diana overleed, vroeg
iemand aan mijn moeder: ‘Vindt u het als
Engelse niet vreselijk dat zij de laatste
uren van haar leven met een moslim
was?’ Mijn moeder zei toen: ‘Die moslim
kon haar blijkbaar meer liefde geven
dan die anglicaan’. Dát was één van
de dingen die mijn moeder vond in de
kerk: iedereen is voor God gelijk.

Anne Marie’s achtergrond is een religieus
ratjetoe. “Mijn vader was gereformeerd,
maar hield eind jaren ‘60 de kerk voor
gezien. Mijn moeder was een Engelse.
Zij ging trouw naar de kerkdiensten in
de Anglicaanse kerk van Arnhem en
ik ging met haar mee. Dat was een
hechte Engelse gemeenschap. De sociale

Ik ben lange tijd niet bezig geweest met
lid-worden. Vooral het gedoopt worden
zag ik als een ontkenning van mijn eigen
achtergrond. Daar kwam bij dat ik het
een hele tijd lastig vond om er voor uit
te komen dat ik naar de kerk ging. Ik
kreeg daar wel eens verbaasde vragen
over. Nu ik ouder word (nu 49), kan het

Kinderkerk zondag 26 maart
Het is het mooiste weer van de wereld. Binnen in de
Singelkerk start de dienst waarin Henk Leegte de
gemeenteleden gaat meenemen vanuit de buitenwereld
naar hun persoonlijke binnenwereld.

Anne Marie Vaalburg

“Het gaat om je daden en niet om de
club waar je bij hoort. Wat dat betreft
ben ik misschien toch wel een
doopsgezinde aan het worden?”
me minder schelen wat anderen daarvan
denken. Tom Rijken gaf me het laatste
zetje. Hij zei: ‘Anne Marie, het is ook
leuk om lid te worden. Maak er een
feestje van.’ Uiteindelijk ben ik vorig
jaar lid geworden. Mijn overwegingen
heb ik toen in de dienst voorgelezen.
De slotzin was: ‘Met mijn lidmaatschap
hoop ik een steentje bij te dragen aan
het behoud van deze plek’.
Al dertien jaar werk ik bij V&VN
(Verpleegkundigen en Verzorgenden
Nederland), met 80.000 leden de
grootste beroepsgroep in ons land.
Ik houd me daar vooral bezig met
veranderingen die op de beroepsgroep
afkomen. Wat betekent het voor
verpleegkundigen en verzorgenden dat
er zoveel nadruk wordt gelegd op de
participatiesamenleving en de roep om
meer mantelzorg. Maar ook praktische
veranderingen: bijvoorbeeld de consequenties van het verlenen van zorg per
computer. Als een verzorgende bij
iemand thuiskomt, heeft die vaak eerder
door dat er iets niet pluis is dan wanneer
er via een computer wordt gecommuniceerd. Hoe ga je daarmee om?

Voor de zeven aanwezige ‘grote kinderen’ is dat een
mooie aanleiding om het juist andersom aan te pakken;
deze zondag voltrok Kinderkerk zich buiten. We liepen
langs de grachten en maakten een stop in de zon.
We stelden ons voor dat er geen Bijbel was. De hoogste
tijd dus om een verhaal te maken voor alle mensen.
Er was eens een Alles-in-één.
Het was een mens, bloem, robot met lasers,
een hij, een zij, alles tegelijk.
Die woonde in de regenboog.
Dus zorgde hij/zij ervoor altijd vrienden te zijn
met de regen én met de zon.
Want anders zou hij/zij geen huis hebben.
Vogels poepen altijd op zijn/haar kop (hoofd).
Maar dat begrijpt de Alles-in-één best.
Want als Alles-in-één is hij alles, dus ook vogel.
Hij/zij is ook een beetje mens.
Dus die pot met goud die onderaan de regenboog staat,
die wil hij/zij ook wel.
De Alles-in-één heeft een bijzondere stofwisseling.
Als anderen een koekje krijgen, neemt hij/zij
daarom een eigen soort koekje.
Is de Alles-in-één gelukkig?
Ja en nee.
Hij/zij hoort nooit echt helemaal ergens bij.
Boos is hij/zij nooit,
want hij/zij begrijpt alles en iedereen:
een politie-agent, een eenhoorn en ook Trump.
De Alles-in-één is dus iedereen.
En iedereen z’n vriend.
Door: Eli, Levi, Floris, Valerie, Adriaan, Leonard en Nout
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Prikbord
De glasramen van
Chagall

Oudste debutant-dichter
bezingt idA-redacteur

Netwerkbijeenkomst
Raad van Kerken
Amsterdam

Juweeltje van Ruud Bartlema over de
glasramen van Chagall in Metz

Zaterdagmiddag 13 mei
Bent u nieuwsgierig naar de mensen
achter al die 21 kerken en geloofsgemeenschappen die bij de Raad van
Kerken Amsterdam betrokken zijn.
Wilt u wel eens weten wat de Raad is
en – met nieuw elan – doet? Kom dan
zaterdag 13 mei naar de netwerkbijeenkomst. In de bijeenkomst ligt het
acccent op de ontmoeting met elkaar.
Daarnaast zijn er korte presentaties
van de Raad, de Taakgroep
Vluchtelingen en de Stichting
Drugspastoraat. Ook zullen er een
aantal muzikale bijdragen zijn vanuit
de lidkerken. ‘Uitgeprocedeerde’
vluchtelingen voor wie wij van ons
inzetten zullen voor hapjes zorgen.

Ruud Bartlema, predikant, kunstenaar
en leraar joodse mystiek, heeft een
prachtig boekje geschreven over de
glasramen van Marc Chagall in de
kathedraal van Metz: Kleuren van de
ziel. Bartlema houdt zich al tientallen
jaren bezig met het werk van Chagall.
Hij heeft de afgelopen jaren vele reizen begeleid naar glasramen van deze
kunstenaar in Frankrijk en Duitsland.

Doede Nauta debuteert op 82-jarige
leeftijd met de dichtbundel Op dood en
leven. Een krans van gedichten. Zijn uitgever noemt hem de oudste debutant-dichter.
Daar moet de dichter zelf een beetje om
lachen.

Leden van de aangesloten lidkerken
en andere belangstellenden zijn van
van harte welkom.
De Netwerkbijeenkomst vindt plaats
op zaterdag 13 mei 2017, van
13.30 tot 16.30 uur, op de zolder Van
Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A,
Amsterdam (lift aanwezig!).
De deelname is gratis; in verband
met de organisatie graag opgave
vóór 6 mei via: raadvankerken
amsterdam@gmail.com
Wilt u meer weten over de Raad van
Kerken Amsterdam? Zie de vernieuwde website: www.rvkamsterdam.nl.

‘Die ramen zijn niet alleen in artistiek
opzicht van bijzondere waarde, maar
zijn door de wijze waarop Chagall de
bijbelse thematiek vormgeeft, naar
mijn gevoel zelfs uitermate revolutionair’, schrijft Bartlema. Chagall duidde
het zelf aan met de woorden: ‘Voor
mij is een gebrandschilderd raam de
transparante wand tussen mijn hart en
het hart van de wereld’.
Het boekje bevat een inleiding over
leven en werk van Chagall (1887-1985)
en een beschrijving van de glasramen
in Metz. Het is rijk geïllustreerd, heeft
een handzaam formaat en kost nog
geen 10 euro. ‘Ideaal om weg te
geven’, zei kunst- en literatuurkenner
Tiny Hemrica, en zij voegde de daad
bij het woord.
Bartlema, R., Kleuren van de ziel.
Bekking & Blitz, 2016. 112 p. € 9.90

Nauta, die in idA van februari 2016 werd
geïnterviewd over vredesfilosofie, heeft
eigenlijk altijd wel gedichten geschreven,
“maar ik heb er nooit aan gedacht ze te
publiceren. Als wetenschapper was ik bezig
met mijn ‘denkhoofd’, als dichter gaat het
mij vooral om klank, ritme en muzikaliteit.”Bij het stijgen der jaren vielen er mensen om hem heen weg. “Ik ben gaan
nadenken over het beeld dat zij bij mij
nalieten. Dat bleken altijd beelden te zijn
van hoe ze mij en anderen inspireerden.
Maar toen ontdekte ik dat ik dat ook had
met levenden. Mijn beelden van hen zijn
niet wezenlijk anders.” Daarom heeft de
bundel eigenlijk juist niets met de dood
van doen, aldus Nauta.
Gedichten in deze bundel zijn onder anderen gewijd aan Madame N.N., een dwerg
in Frankrijk; aan Louw die zeeman is
geweest – dit gedicht is een metamorfose
van Slauerhoffs ‘Zeemans Herfstlied’ – en
aan Heleen in wie we (ex-)idA-redacteur
Heleen Nauta-van Gelder herkennen.
Heleen
wat aan warmte in haar schuilt
als ster straalt zij uit
haar oplaadkracht haar
licht onvoorwaardelijk
in de ledige de afgrondelijk zielloos
interhumanitaire ruimte
deelt zij uit

Klomp & friends
Zondagmiddag 7 mei,
14.00 uur in de Singelkerk.
Karouchka Visscher – sopraan
Elvira Vis – gitaar
Jeroen Koopman – orgel
Dick Klomp – orgel en piano

standvastig staat zij nog steeds
– onzeker kwetsbaar – gereed
stikstof te wekken tot leven
en aan ieder die haar haarsgelijke is
– onverholen – de eigenste
onderdrukte gevoelens wensen
en tekorten te souffleren
Doede Nauta, Op dood en leven.
Een krans van gedichten.
Aspekt. 2016. 50 p. €9,95.
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Uit de kerkenraad

Bericht vanuit de kerkenraad
• Zonshof
De bezetting van het bestuur van het Zonshof is
gewijzigd. Marion Slotboom die dit enkele jaren heeft
gedaan heeft het bestuur verlaten. Marion hartelijk dank
voor je inzet in de afgelopen jaren! Het goede nieuws
is dat er goede opvolging is gevonden. Aliza Hoomans
en Natascha van der Does gaan samen de taken van
Marion overnemen. Aliza is al gestart en Natascha zal
later dit jaar ook aan de slag gaan in het bestuur.

Meerpad
9 april, Palmpasen
11.00 uur Concert, Vespucci Kwartet. Brahms strijkkwartet no.2 in A mineur Op.51. Vrijwillige
bijdrage, na afloop koffie en thee
11.00 uur Palmpasenstokken maken voor kinderen
in ‘t Boetje. Aanmelden bij Essemie van
Dunné, e.vandunné@vdga.nl
16 april, Pasen
10.15 uur Paasmorgen kerkdienst; Essemie van Dunné,
Kinderkerk

• Kerkenraad nieuwe stijl
In februari was er een eerste zogenaamde reflectievergadering van de kerkenraad. We hebben met elkaar
aan de hand van enkele stellingen gesproken over het
stuk van Henk Stenvers, ‘Lopen op het water’. Ook is
er van gedachte gewisseld hoe we nu omgaan met een
ieder die Vriend wordt van Doopsgezind Amsterdam.
Hoe heten we ze welkom, voor welke taken binnen
de gemeente kunnen we ze vragen etc. De kerkenraad
kijkt positief terug op deze vergadering. Het is prettig
om met elkaar van gedachte te wisselen over inhoudelijke onderwerpen zonder dat er druk is van allerlei
praktische zaken die moeten worden besproken. Het
concept is zeker voor herhaling vatbaar.

• Gemeenteavond
Op woensdag 10 mei is er een gemeenteavond gepland
waar iedereen van harte voor is uitgenodigd. Op dit
moment wordt er nog hard gewerkt aan de invulling
van deze avond maar hou de datum vast vrij in de
agenda. In de volgende idA, via de mail en op de
website volgt meer informatie.

Singelkerk
9 april, Palmpasen
10.30 uur Palmpasen kerkdienst, ds Henk Leegte,
Kom-in-de-kring en Kinderkerk. Door de
kinderen worden Palmpasenstokken
gemaakt. Aanmelden bij Liliane van der
Steur, l.vandersteur@vdga.nl
13 april, Witte donderdag
20.00 uur Kerkdienst; ds Ewoud Roos, Avondmaal
14 april, Goede vrijdag
20.00 uur "Die sieben letzten Worte" van Joseph Haydn,
uitgevoerd door leden van het Koninklijk
Concertgebouw Orkest; ds Ewoud Roos
16 april, Pasen
07.00 uur Paaswake inclusief ontbijt en stadswandeling
10.30 uur Paasmorgen kerkdienst; ds Ewoud Roos,
Kom-in-de-kring en Kinderkerk

Menno simonshuis
16 april, Pasen
10.00 uur Paasmorgen kerkdienst; ds Henk Leegte,
Avondmaal

Mennomaal
Op 11 april is iedereen welkom op het Mennomaal.
Singelkerk, Singel 452. tel. 6234588.
Ontvangst met drankje vanaf 17.30 uur
Begin maaltijd: 18.00 uur. Tussen hoofdgerecht en toetje:
Leven en werken van Menno Simons.
Van tevoren opgeven is niet nodig
Opgeven wel nodig bij een speciaal dieet of vegetarisch.
Kosten: € 5 per maaltijd.

Open kring Menno Simons
Op 20 april leidt Ewoud Roos de open kring.
Op 18 mei komen Aukje en Gjald Zondergeld
in de Open Kring vertellen
Op 15 juni Ewoud Roos.

OrgelExtra na de dienst
23 april
Dorische Toccata BWV 538 [ca 7 min], Johann Sebastian
Bach (1685-1750) Genoemd naar de dorische kerktoonsoort
die verwant is aan het hedendaagse mineur. Maar van het
dorische karakter is niets te merken, het stuk staat gewoon
in d mineur. Waarom dan die naam? Geen idee.

Zondagse Singelkerkbloemen
De bloemen, die tijdens de dienst in de Singelkerk staan,
worden na de dienst gebracht bij leden die een moeilijke
tijd door moeten maken, ziek zijn of iets te vieren hebben.
Wilt u de namen door geven aan: Mieke Hoogvliet,
06-533 804 45 of (020) 463 13 27, mieke.hoogvliet@gmail.com
of Martina Simons tel. (020) 662 19 34.

In het ziekenhuis opgenomen
Onze gemeente wil graag meeleven. Wilt u van uzelf, familie,
vrienden en VDGA-leden ons een opname laten weten?
Eén van onderstaande contactleden zal de opgave dan doorgeven aan de desbetreffende bezoekster. Mieke Hoogvliet,
06-533 804 45 of (020) 463 13 27, mieke.hoogvliet@gmail.com
of Martina Simons tel. (020) 662 19 34.
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Lied van de maand
Het team

Keuze van Trudy van Sluijs

lied 548 – ‘Het heeft de Heilige behaagd’
Bladerend in het "Nieuwe Liedboek" bleef ik steken bij lied 548
"Het heeft de Heilige behaagd”. Het gaat voor mij om de tekst
maar ook om de melodie die prachtig samengaan. De tekst is
Essemie van Dunné
pastoraal werker in
Noord; tevens jeugd- en
opbouwwerk Noord
t 06 48 35 07 25
e.vandunne@vdga.nl

van Maria de Groot, een dichteres die mij zeer aanspreekt, vooral
in de eerste drie verzen. En de melodie is van Jos D’hollander
in de prachtige toonsoort E klein. Ik hoop dan ook dat één van
onze voorgangers dit lied eens zal kiezen voor de 40-dagentijd.
En misschien is het iets om het koor dit lied 4-stemmig te laten
oefenen.

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

April 2017
Kerkdiensten (zie achterkant)

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

Wake Schiphol; kerken in A’dam Oost

Schiphol

14.00 uur

• ma 3 apr

Zon’shofgroep/20+

Rijpenhof

20.30 uur

• Di 4 apr

Bijbelkring o.l.v. Henk Leegte

Singelkerk

13.30 uur

• Za 8 apr

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 9 apr

Wake Schiphol; Ekklesia Amsterdam

Schiphol

14.00 uur

• Di 11 apr

Mennomaal, leven en werk van Menno

Singelkerk

18.00 uur

• Di 11 apr

020 11 Tieners

Singelkerk

18.00 uur

• Wo 12 apr Vredesgroep

Singelkerk

20.00 uur

• Wo 12 apr Zon’shofgroep

Zon’shofje

20.00 uur

• Vr 14 apr

Wake Schiphol; Franciscaanse Vredeswacht

Schiphol

14.00 uur

• Vr 14 apr

Die sieben letzten Worte; Haydn

Singelkerk

20.00 uur

COLOFON

• Zo 16 apr

Paaswake, ontbijt, wandeling

Singelkerk

07.00 uur

• Zo 16 apr

Wake Schiphol; Oecumenisch Vuur

Schiphol

14.00 uur

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

• Wo 19 apr Rondom groep

Singelkerk

• Do 20 apr Open kring Menno Simons

Menno Simonshuis 14.30 uur

• Za 22 apr

Singelkerk

10.30 uur

• Ma 24 apr Maria in de apocriefen van het N.T.

Singelkerk

15.00 uur

• Do 27 apr Bijbelaars

Singelkerk

11.00 uur

• Za 29 apr

Singelkerk

10.30 uur

Singelkoor repetitie

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

19.30/20.15 uur

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)
Gastredacteur: Joke van der Heide
Interviews: Dirk Visser
Uit de redactie: Heleen van Gelder
(interview in volgende nummer)
Ontwerp en realisatie
Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl
T (033) 462 46 93
Verzending idA via het secretariaat:
e-mail: secretaris@vdga.nl.
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Amsterdam Centrum
Amsterdam Noord
Amsterdam Buitenveldert

Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88
Meerpad – Meerpad 9 – t 06 53 77 06 01
Menno Simonshuis – Noord-Hollandstraat 17a – t (020) 517 10 10

KERKDIENSTEN

2 april
9 april

Singelkerk

Meerpad

Menno Simonshuis

Centrum 10.30 uur

Noord 10.15 uur

Buitenveldert 10.00 uur

Ds J. Brüsewitz

Ds H. Leegte*

Ds H. Leegte

11.00 uur: Muziek en palmpasenstokken maken

Palmpasen

13 april
20.00 uur

Ds E.C. Roos
Avondmaal

Witte donderdag

14 april
20.00 uur
Goede vrijdag

16 april

Ds E.C. Roos
Die sieben letzten Worte, Haydn

Ds E.C. Roos*

E.M.L. van Dunné;
met kinderdienst

Pasen

23 april
30 april

Ds J. van Woerden-Surink**

Vijfde zondag; Lien Bos en
Antoinet Cramer: spiritualiteit

7 mei

Ds H. Leegte

Ds E.C. Roos**

Ds M.L. van Woerden

* Kom-in-de-Kring en Kinderkerk

Ds H. Leegte

Ds G.A. Reinhold-Scheuermann

** Kom-in-de-Kring, Kinderkerk en tieners/tienertuin

Collectebestemmingen april
De collecte in de blauwe/zwarte zak is altijd voor de eigen gemeente. De collecte in de rode zak is voor:
• 2 april – Stichting Stuwkracht 10
Stuwkracht 10, een doopsgezind initiatief, krijgt
verzoeken om financiële hulp uit alle hoeken van
de wereld en helpt onmiddellijk in plotseling
ontstane noodsituaties, ‘stil’ en eenmalig.
Tijdens het Doopsgezind Wereldcongres in
Amsterdam (1967) werd een oproep gedaan om
10% van het inkomen te bestemmen voor het
lenigen van de nood in de wereld. Bijna honderd
doopsgezinden gaven gehoor aan deze oproep en
zo ontstond de Stichting Stuwkracht 10.
Rekeningnummer: NL30INGB0001211010
St. Stuwkracht, Oostzaan.
• 9 april – Wereldbroederschapscollecte t.b.v.
Mennonite World Conference
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 Alg.
Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam, inzake MWC
• 16 april – Pasen - Broederschapscollecte t.b.v.
Stichting Doopsgezind Wereldwerk
Doopsgezind WereldWerk is een stichting voor
solidariteit en vrede. Duurzame ontwikkeling en
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zorgvuldig gebruik van alles wat ons op deze
aarde gegeven is, staan centraal als wij de aarde
willen bewonen zoals God het heeft bedoeld.
NL27TRIO0786880333 t.n.v. de Stichting
Doopsgezind WereldWerk te Deventer
• 23 april – Broederschapscollecte t.b.v.
Stichting Doopsgezinde Monumenten Friesland
De Stichting Menno Simons SDMF draagt zorg voor
de openstelling en het dagelijks beheer van het
schuilkerkje in Pingjum (de Fermanje) en voor het
beheer van het Menno Simons-monument en het
contourenkerkje in Witmarsum. Rekeningnummer:
NL31RABO0141964138 tnv MennoSimons SDMF
• 30 april – vijfde zondag – Rampen wereldwijd
Wordt in april bepaald
• 7 mei – Broederschapscollecte t.b.v. projecten
voor gemeenteopbouw
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 Alg.
Doopsgez. Sociëteit Amsterdam, inzake
gemeenteopbouw

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.

