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Dominicanenklooster Huissen:
Gang naar de refter
Foto: Dominicanenklooster Huissen.

Je hoeft God nooit te zoeken,
niet hier en niet daar
Door Holkje van der Veer
Het is ruim dertigjaar geleden dat ik in Zwolle het kloosterleven en de dominicanenorde leerde kennen.
Wat mij er toen en nu nog altijd in aanspreekt is dat de broeders en zusters in al wat zij doen en laten
naar verbinding, verdieping, verbreding van hun leven zoeken. Zij kiezen voor een leven mét God. Het
gaat om een leven waarin het verlangen naar God, de hele dag, door alles heen de ruimte kan krijgen.
Timothy Radcliffe, de leider van de
Dominicanen van 1992 – 2001 sprak vaak
over de Orde als een ecosysteem. Zowel
het bidden, de studie, het werk, maar ook
in onze dagelijkse manier van omgaan met
elkaar, proberen we zo te leven dat alle
broeders en zusters uitdrukking kunnen
geven aan de bron die hen samenbrengt:
‘het verlangen naar Gods barmhartigheid.’
Ook al zijn bidden en mediteren geen
activiteiten die alleen plaats vinden tijdens
de gebedsmomenten in de kapel, toch wil
ik er voor pleiten om de kracht van dit
gezamenlijke gebed niet te onderschatten.

Twee keer per dag worden er in de
kloosterkapel van Huissen de psalmen
gezongen en wordt er uit de Bijbel
gelezen. Terwijl buiten de wereld, het
verkeer voortraast is het hier stil en
wordt er tijd gemaakt voor het dagelijks bidden. Het gemeenschappelijk
gebed is de zuurstof waarmee wij
ons ecosysteem voeden en in leven
houden.
Mijn medebroeder, de dichter Henk
Jongerius, spreekt graag over het ‘ingebed’ zijn. Als ik ’s morgens de kapel
binnen kom, een buiging maak en

mijn plaats inneem in de koorbanken,
dan kom ik thuis. Wij komen thuis bij
God, bij elkaar, bij onszelf. Dit doen
wij midden in de wereld waar wij,
ook al zijn wij in een klooster, deel van
uitmaken.
In Huissen, maar ook bij mijn medezusters in Nijmegen worden dagelijks
de psalmen gezongen en gelezen
waarbij wij gebruik maken van de
vertaling van Ida Gerhardt en Marie
van der Zeyde.
Lees verder op pagina 2
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Deze psalmteksten kunnen mij tot in
het merg raken omdat bij het horen van
de teksten er van alles door mij heen
gaat. Het kunnen de laatste nieuwsfeiten zijn over een dreigende oorlog
en geweld of verhalen van mensen
met wie ik gesproken heb. Maar mijn
aandacht kan ook gaan naar mijn
eigen persoonlijke belevenissen van
vreugde, ontroering of verdriet.
In de psalmen worden ervaringen van
vele generaties verwoord. Wij zijn de
eersten niet die deze aarde bewonen,
wij zijn de eersten niet die een poging
doen om met vallen en opstaan mét
God te leven. Soms zijn de teksten
mooi, opgetogen en dankbaar, maar
vaak ook angstig, verdrietig en verlangend naar hulp, troost en betere tijden.
Het bidden in de kapel, het samen
zingen, het samen letterlijk ‘op adem’
komen, is geen privé gebeuren. Het
‘in-gebed’ zijn heeft niets te maken
met ‘IK in mijn klein hoekje, met mijzelf alleen en aan mijzelf genoeg’. Het
liturgisch gebed trekt mij juist weg uit
mijzelf, en plaatst mij in een breder
kader van ‘Meer dan Ikzelf’. Het plaatst
mij ín deze wereld, het leven vandaag,
verbonden en van God.

Holkje van der Veer Foto: Adrie Mouthaan

Naast dit tweemaal daags liturgisch
bidden vinden er door de dag heen
vele verschillende momenten van
meditatie plaats. Het kan zijn dat ik
gewoon maar wat naar buiten aan
het staren ben, de afwas doe of in
de wachtkamer van een dokter op
mijn beurt moet wachten.
Ik ben graag praktisch bezig, mijn
hobby is brood bakken. Ik neem de
tijd door het deeg met mijn handen
te kneden en vervolgens te laten
rijzen. Ik geniet van de geuren en de
smaak waarmee het onze lichamen
voedt. Ook dat is voor mij meditatie.
Ik rond af met de woorden van de
middeleeuwse mysticus en Dominicaan, Meester Eckhart: ‘Je hoeft God

Mediteren
Door Tjalling Kindt
Mediteren, dat kan niet anders dan een persoonlijk verhaal
worden. “Hoe doe je het?”, is net als met de vraag ”hoe rijd
je auto?” je oefent zolang, tot het “vanzelf” gaat.
Belangrijk is dat je er geen project van
maakt, iets wat je “doet” maar dat je
je erop instelt iets te laten gebeuren:
ga makkelijk zitten, hou de rug
ontspannen rechtop, schouders en
nek los, handen ontspannen. Neem
werkelijk zwaar plaats op je stoel, laat
je voeten ontspannen rusten op de
grond, probeer vanuit je buik adem te
halen. Je stelt een geluidloos kookwekkertje op twintig minuten. Je geeft
je over aan je intentie: een groeiende
overgave op een helend herschikkend
vermogen waar je geen vat op hebt,
maar wat zich aandient. Zoals ook je
lichaam in principe van nature altijd
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weer zoekt naar heling en herstel
met de gegeven mogelijkheden.
Je kunt ‘gelovig’ mediteren, je ziet
dan je meditatie als een gebed of een
samenzijn met ‘God’. Klassieke mystici
zagen dat ook zo, zeker aan het begin
van hun weg. Geluksfases ervoeren
ze als aanwezigheid en beproevingen
als afwezigheid in een soort goddelijk,
persoonlijk bedoeld, verleidingsspel.
Je kunt deze voorstellingswereld ook
loslaten, en dan doet het proces ook
zijn werk. Het proces dat je aangaat
werkt in grote lijnen zo: In de twintig
minuten stilte komen gedachten op,

nooit te zoeken, niet hier en niet daar:
Hij is niet verder weg dan voor de deur
van het hart. Daar staat Hij en wacht
en ziet uit naar wie Hij bereid vindt en
Hem opendoet en Hem binnenlaat.’
Holkje van der Veer (geb. 1960) groeide op
in een doopsgezind gezin in Amsterdam.
Was als jongere actief in het jongerenwerk.
Werd in 1978 door dominee Bremer
gedoopt in de Singelkerk. Vertrok voor
haar studie in 1980 naar Zwolle waar
ze het kloosterleven leerde kennen.
Momenteel woont zij in Nijmegen.
Zij schreef hoe zij vanuit Doopsgezind
Amsterdam bij de Dominicanen in
Zwolle terecht gekomen is: Verlangen
als antwoord. Ten Have, 2013

gevoelens, van het een komt het
ander, en voor je het weet ervaar je
jezelf als verzonken in gedachten en
plannen. Dat is niet mediteren, hoe
vruchtbaar de ideeën verder ook zijn.
Waar het op aankomt, is dat wat je
ook waarneemt aan gedachten of
gevoelens, dat je het loslaat om weer
terug te keren tot je intentie, dat is je
vertrouwen in het proces. Dat loslaten
kun je doen door je aandacht te
richten op je ademhaling, of je brengt
je een van te voren gekozen woord
te binnen, liefst zo betekenisloos
mogelijk, anders ga je daar weer over
denken. Iets als een “innerlijke blik”
ergens in je lijf kan ook.
Bepaalde inleidingen raden meditatie
aan omdat je er rustig van wordt of
zelfs gelukkig. Ik deel die ervaring
niet, tenminste niet op een eerste
niveau. Mogelijk dat je in je eerste

Column

Eigenzijnig
Door Bart Admiraal
Er zijn tijden geweest van koude rillingen,
allergie symptomen voor vage vogelverhalen
met misselijkmakende triggerwoorden uit
het jargon… Maar ja, we gaan roken als
iedereen paft en stoppen als iedereen stopt.
Richtsnoer voor het kuddedier: “Keeping up
with the Jones”. Iedereen teleurgesteld de
kerk de rug toegekeerd omdat de Tovenaar
niet bestaat… vervolgens massaal de exodus
naar de goeroes commerciële hoopgevers
aangemoedigd door brochures bij biogrutters en de Geluksglossies. De wondere
wereld van het ongrijpbare dat in duizenden
cursussen wordt uitgevent: meditatie, mindfulness, reiki, boeddhisme voor de polder,
en transcendentie voor rationele managers
etc., etc. Elke Jones zoemt op maandag
mantra’s op een verantwoord vilten matje.
Dinsdag op meditatieles. Woensdag kennis
maken met je eigen zelf, hijgende zoektocht
in je egokrochten.

Verzoeking van de H. Antonius, Martin Schongauer (1445-1491) Duitsland

ervaringen vrede liefde en geluk
ervaart, waarschijnlijker is verveling en
onrust, en na verloop van tijd kun je er
donder op zeggen dat er allerlei onbewuste inhouden loskomen. Doordat je
in de stilte niet je toevlucht zoekt tot
“gedachten” of “gevoelens” en zo
verzeild raakt in oude zelfhandhaving
strategieën. Bijvoorbeeld, door ze te
onderdrukken of ‘positief’ te denken,
vindt er een wonderlijke herschikking
plaats. Je kunt wel zeggen dat die
twintig minuten bij tijd en wijle
confronterend zijn.
Vaak lijkt er niets te gebeuren, en zit
je naar je eigen gevoel alleen maar
met gedachtes zonder stilte, tot de
telefoon gaat of je anderszins gestoord
wordt. Aan je lijfelijke reactie merk
je dat je je lichaam en mogelijk zelfs
het niet denkende en organiserende
deel van je geest hebt gestoord.

De bedoeling is dan ook niet om geen
gedachtes te hebben of gevoelens.
De oefening bestaat eruit dat je
waarneemt en loslaat. Een valkuil bij
mediteren is ook het misverstand dat
je gedachten of gevoelens wegdrukt
zodra je ze waarneemt omdat je van
de stilte of de leegte een project
hebt gemaakt dat je wilt bereiken.
Dan maak je van je meditatieweg
een herhaling van zetten, terwijl je
begonnen was je aan een proces
toe te vertrouwen.
Kunst is in vertrouwen, met een zekere
onverschilligheid zelfs ten aanzien van
de resultaten, je over te geven. Vreugde of vrede die zich aandient ‘ergens
vandaan’ ervaar je, ook wonderlijke
vertwijfeling, opkomend verdriet,
neem je waar, je ervaart het en je laat
het los. Het enige wat je doet is het
proces zijn werk laten doen.

Jawel, deze een-plus-een-is-twee QED figuur
raakte ook wat beJonesed, en bleek ook
nog eens met gemak te hypnotiseren, oefent
zelfhypnose. Maar besmuikt gegiechel stijgt
op als oosterse gewaden worden aangetrokken om bij wierookdamp op sandalen op
zoek te gaan naar, ja, naar wat? Je geneeskrachtige armband onder het op de juiste
aardstralen geplaatste bed. Op een meditatiebankje van de webwinkel (ca €59) om
tijdens het mediteren een goede houding
aan te nemen afgewisseld met het meditatiekussen (vanaf €9), terwijl het beter is om
op de grond te zitten waar de energie het
sterkst aanwezig is… Hoe kom je aan
energie om weer overeind te komen?
Nou ja, inmiddels al twee meter zelfhulpboeken verder – wetenschappelijk van
nul-en-generlei waarde – baat heb je bij
mindfulnessoefeningen. Focus en voorsprong
met rust in je donder en een glimlach op het
gezicht”. Aan het eind van die twee meter
zelfhulpplank heb ik vijf jaar geleden heel
oud boek gezet dat me meer heeft gebracht
dan die twee planken, en het bijbehorend
contemplatieve moment gezocht en
gevonden op een locatie aan het Singel.
Geheel vrij op zoek naar de zin van het Zijn,
met zijn allen. Samenzijn.
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Wat hebben meditatie en massage met elkaar te maken? Op het
eerste gezicht niet zoveel, al zijn er wel overeenkomsten aan te
wijzen. Beide brengen je tot rust en beide kunnen je helpen het
lichaam te ontspannen en te aarden. De meeste mensen denken
bij massage aan sport- of ontspanningsmassage. Maar er bestaan
vele massagevormen en -stijlen met veel verschillende doelen. Ik
ben zelf o.a. opgeleid in Hawaiiaanse lomilomi massages en dan
ben je meer dan een masseur. Je werkt als een healer. Lomilomi
nam in de Hawaiiaanse geneeskunst een prominente plaats in.

Lomilomi is het Hawaiiaanse woord
voor massage. Lomi betekent
letterlijk ‘kneden’ of ‘mengen’. Als
een Hawaiiaan iets erg belangrijk
vindt zegt hij het dubbel, vandaar
de term lomilomi voor deze
‘heilige’ massage.

Massage en meditatie
Door Eric Tielemans
Lomilomi (en dan heb ik ’t over
Kahuna Bodywork) is geen massagetechniek. Kahuna Bodywork is
oorspronkelijk bedoeld als transformatieritueel en werd in de tempels
van Hawaii uitgevoerd in sessies van
meer dan 10 uur. In een lomilomi/
Kahuna Bodywork sessie gaat het
er niet om fysieke problemen op te
lossen of ontspanning teweeg te
brengen. Natuurlijk, dat gebeurt
ook, maar als getrainde lomilomi
practitioner creëer je een container
waarin je “the Life Spirit Force in the
cells of both giver and receiver“, de
ruimte geeft om de healer te zijn.
Kahu Abraham Kaua’i – de grondlegger van deze vorm van lomilomi –
gaf tot zijn dood intensieve trainingen in zijn huis op Kauai’i. Het waren
trainingen van twee weken aan een
stuk, 24 uur per dag. En pas in de
laatste vier dagen begon het werk
aan de tafel. En dan leerde je alleen
de basis strijking op de rug.
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Waarom? Omdat je als practitioner
eerst met jezelf aan het werk gaat:
je verruimt je bewustzijn, je ruimt
je emotionele, mentale en fysieke
bagage op (o ja, we hebben allemaal
gedachten, structuren, patronen die
ons in de weg staan) en je gaat
verantwoordelijkheid nemen voor je
eigen leven. Kortom, je brengt jezelf
in balans met de breath of life voordat
je je diensten als lomipractitioner aan
anderen aanbiedt. Dat vraagt fysieke,
maar vooral ook mentale training.
Een van de manieren waarop Kahu
Abraham zijn haumana (studenten)
fysiek en mentaal trainde was met
Ka’aleleau – Flying Dance Meditation.
Want met de Flying Dance Meditation
ontwikkel je mana (power) en aloha
(onvoorwaardelijke liefde). Je leert
de structuur los laten, je over te
geven aan de oneindigheid van het
universum. Bovendien helpt deze
meditatie om jezelf goed te aarden.
Met de Flying Dance Meditation
verbind je je met je Pule (gebed),
en de oneindige liefde van je hart.
En die kwaliteiten breng je mee naar
je ku’ahu (altaar), je massagetafel.
Kwaliteiten waarmee je de ander
werkelijk van dienst kunt zijn.
Als practitioner ben je in staat te
luisteren, te zijn in plaats van te doen.
Je bent in staat je over te geven aan
degene die op jouw tafel ligt, zonder
dat je precies hoeft te weten wat te
doen. Met als gevolg dat de ontvanger
losgeweekt wordt uit bekende
patronen en uitgenodigd zich over te
geven. Zodat hij/zij de grootsheid en
expansie van zijn/haar ‘uhane (spirit)
kan gaan ervaren.

Dit vergt een langdurige en intensieve training. De practitioner die
dit aangaat kan daadwerkelijk iets
exceptioneels toevoegen aan zijn
werk en aan zijn leven. Want lomilomi
is for life.
Natuurlijk, zo’n training is niet voor
iedereen, maar de Flying Dance
Meditatie wel. Iedereen kan die leren
en beoefenen. In Amsterdam kan
dit maandelijks bij Malamalomi,
Lutmastraat 111hs en bij Noord
Straalt, tt Vasumweg 24A (bij NDSM).
Meer informatie op
www.malamalomi.com en
www.massagelandsmeer.nl.

Eric Tielemans is kerkenraadslid
en liturg bij de doopsgezinde
gemeente Den Ilp-Landsmeer.
Hij is masseur en mede-eigenaar
van Noord Straalt, een ecommunity
voor gezondheid, spiritualiteit en
educatie.

Daklozenmaaltijd in de Singelkerk
Op vrijdag 31 maart werd het seizoen Open Huis in de
Singelkerk afgesloten met een daklozenmaaltijd,
waarvoor niet alleen de gasten van het Open Huis waren
uitgenodigd maar ook bekenden van het Daklozen Aktie
Kollektief (DAK).
Er waren 80 gratis toegangskaarten uitgedeeld op
verschillende locaties in de stad. We ontvingen ongeveer
35 gasten aan tafel voor een sober viergangendiner. Je kunt
het aantal zien als een teleur-stelling, maar ook als een
goed teken. Er wordt in de stad veel gedaan aan opvang.
Veel daklozen hebben ook inmiddels een woning
toegewezen gekregen. Een van onze vaste gasten die
inmiddels een woning heeft vertelde dat hij zich er nog
steeds op betrapt dat hij, fietsend door de stad, soms denkt
‘daar kan ik vannacht wel slapen’, maar zich dan realiseert
dat hij niet meer buiten hoeft te slapen.
Marcel, Ismael en Aisja. Foto: Bob van der Laag

Een aardige ontmoeting was ook die met een vrouw die
binnenkwam omdat ze dringend naar het toilet moest.
Er ontspon zich een gesprek over de achtergronden van
de doopsgezinden. Het sprak haar wel aan. Voor haar was
de Bijbel een boek met leefregels. Met het maartnummer
van idA – Ceci n’ est pas une pipe – ging ze verder naar
haar afspraak.

Veel vrijwilligers van het Open Huis en de Daklozenopvang zetten zich in voor het klaarmaken van de
kerkzaal voor het diner en het bedienen van de gasten.
Tijdens de maaltijd was er pianospel door René van
Royen en daarna zang door Jwana Bakker, die zichzelf
op de gitaar begeleidde.

Doopsgezinde VN-medewerker gedood in Congo
6 april 2017
Twee VN-experts en hun tolk zijn op zondag 26 maart dood
aangetroffen in Congo. Een van de VN-medewerkers was de
Amerikaanse doopsgezinde Michael Sharp (foto). De experts
deden onderzoek naar geweld dat was opgelaaid in de
regio Kasaï. Enkele weken geleden werd bekend dat ze
hierbij waarschijnlijk ontvoerd zijn door een rebellengroep.
Vorige week zijn de lichamen dood teruggevonden.
VN-secretaris-generaal Antonio Guterres een onderzoek aan
en drong er bij de Congolese autoriteiten op aan om hetzelfde te doen. De vader van Sharp zegt dat het werk van
zijn zoon vooral moet doorgaan. “Laat anderen doorgaan
met hun taak. Er is nog veel te doen, er is geen vrede.”
Sharp ging vijf jaar geleden via Mennonite Central
Committee werken bij het vredes- en verzoeningsprogramma van de Congolese Raad van Kerken. Van daaruit probeerde hij rebellen op geweldloze wijze te overtuigen de
wapens neer te leggen en naar huis te gaan. Na de beëindiging van dit programma is hij voor de VN gaan werken.
Sharp is opgegroeid in Goshen, Indiana en studeerde aan
Eastern Mennonite University.
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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 (red.).
Deze maand Feike van Kammen.

Pas omstreeks zijn 75e levensjaar kwam Feike van Kammen,
geboren in 1937 in Niehove in het Groninger Westerkwartier,
voor het eerst in de Singelkerk. "Ik was bijna mijn hele leven
hervormd geweest. Ik was nieuwsgierig naar de Doopsgezinde
Kerk. Ik vroeg me af: Hoe zit dat bij Doopsgezinden?”

Feike van Kammen vond in
de Singelkerk het geloof van zijn
Door Dirk Visser
Ik vond het hier heel prettig en gastvrij.
Het is belangrijk dat 'vreemden' na de
dienst worden opgevangen. In de
Amsterdamse Studentenekklesia, waar
ik wel eens kwam met mijn vrouw, kom
je er als buitenstaander moeilijk tussen.
Die mensen kennen elkaar al zo lang.
Daar heb ik in de Singelkerk geen last
van gehad. Bovendien kwam ik hier
mensen tegen die ik van vroeger
kende, maar ook Groningers, onder wie
Henk Leegte. Een beetje bekend volk.

Eens ging ik langs het lage riet,

Maar bovenal vind ik de overdenkingen
hier heel fijn, zowel van Henk Leegte
als van Ewoud Roos. Dat geldt ook van
het orgelspel. Ik bewonder hoe mooi
Dick Klomp kan aansluiten bij de preek.
Dat is haast een overdenking op zich.
De woorden van de overdenking en de
orgelmuziek erna geven mij inspiratie.
Ik verwijs naar het eerste couplet van
het gedicht ‘De herdersfluit’ van
Jacqueline E. van der Waals.

en als hij zweeg, verstomde 't lied:

dat ruisen kan en anders niet,
toen langs mijn pad een herder kwam,
die één van de halmen nam,
en die besnoeide en besneed
en maakte tot zijn dienst gereed.
Door dit gekorven rietje, dat
als dood hij in zijn handen had,
die stemmeloze stengel, zond
hij straks de adem van zijn mond.
En als hij blies, zo zong het riet,
de zoete en pas ontwaakte stem
bestond en leefde slechts door hem.

Ik prijs me gelukkig met onze twee
predikanten met elk zijn eigen manier
van denken. In de bijbelgroep van
Mieke Krebber denk je zelf over thema's,
je bespreekt die en diept ze uit.
Mijn geloof: dat ik me verbonden
met het Al. Dat geeft me rust. Ik ben
christelijk opgevoed waarbij het Godzijn een mysterie was. In de kerkdienst
word je op jezelf gezet. De overdenking
geeft rust, voldoening en ook weer
verbondenheid. Bij het voorlezen uit
de bijbel bedenk ik dat de boodschap
geschreven is te midden van de
problemen van die tijd. Hoe zet je
dat over naar deze tijd?
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Over de uitleg van de bijbel hebben
generaties geworsteld met vraagstukken
uit het leven van toen. Nu zijn er, tot
mijn verbazing, nog steeds mensen die
de bijbel letterlijk nemen. Wij weten
inmiddels dat de bijbel geschreven is
door mensen. Bij bepaalde profeten
denk ik: nou nou. Heel vroeger vond
ik het vanzelfsprekend dat Jezus over
het water liep. Toen accepteerde je
dat zonder enige discussie. In de Bijbel
staat: ‘Nu ben ik volwassen en denk ik
volwassen’. – Na de Tweede Wereldoorlog zijn we daar anders over gaan
denken.
Mijn familie van vaders kant was
oorspronkelijk doopsgezind. Een
doopsgezinde overgrootvader had een
gereformeerde vrouw getrouwd. Zij
wilde niet dat hun kinderen doopsgezind
werden. Toen werd het eerste kind
gereformeerd, het tweede hervormd,
het derde weer gereformeerd. Mijn
grootvader was toevallig hervormd.
In mijn jeugd in Groningen was ik al
actief in het hervormde jeugdwerk.
Met buurdorpen in het Westerkwartier
organiseerden we verschillende activiteiten, zoals kampen. En verder deed
je allerlei klussen, zoals de vlag op de
kerktoren uitsteken. Zo was het op
dorpen. Toen ik naar Amsterdam was
verhuisd, zat ik in een jeugdgroep.

“Mijn geboortedorp Niehove
wordt niet voor niets het
‘mooiste wierdedorp (terpdorp)
van Grunnen’ genoemd. De kerk
staat in het midden met een
ring van huizen eromheen. ”
Niehove

voorvader terug
Die groep ging onder meer mee naar
Niehove om te gaan wadlopen.
In Amsterdam kerkte ik bij de vrijzinnigen in de Nieuwezijds kapel op het
Rokin, waar nu een vreemde toeristische
attractie zit. Predikanten waren
ds. De Nie en ds. Kater. Dat was een
heel prettige tijd. Toen de vrijzinnig
hervormden gingen fuseren met de
remonstranten in Zuid, zocht ik mijn heil
elders. Ik heb catechisatie bij ds. Nico ter
Linden in de Westerkerk gevolgd. Op zijn
vraag of ik belijdenis wilde doen, was
mijn antwoord: 'Ik denk het niet. Het
geloof is veel te ingewikkeld.' Na zijn
vertrek bij de Westerkerk had ik geen
behoefte om daar nog naartoe te gaan.
De Van Kammens komen uit
Surhuisterveen in de Friese Wouden,
in vroegere tijden een armoedige
omgeving. In dat dorp is nog een Dokter
Van Kammenstraat, vernoemd naar
huisarts Van Kammen, een van mijn
voorvaders. Hij heeft veel voor het dorp
betekend: niet alleen op het gebied van
de gezondheidszorg, maar hij heeft ook
de veemarkt en de kermis in het dorp
opgericht. Doopsgezinden zijn zich
bewust van de taak om iets in de
maatschappij te doen.
Na de Rijkskweekschool heb ik eerst in
de stad Groningen in het onderwijs
gewerkt. Daarna ben ik naar Amsterdam

gegaan waar ik terecht kwam op de
Van Detschool, een observatieschool,
verbonden aan het Gemeentelijk
Paedologisch Instituut. Ik had een groep
met leerlingen van 13, 14 en 15 jaar die
nergens pasten. In het begin was het werk
emotioneel heel erg zwaar. De leerlingen
daagden je uit, wilden weten of ze door
jou geaccepteerd werden.
Die school was in de Niasstraat in de
Indische buurt. Op een dag was een
jongen uit de Javastraat niet op school
gekomen. Ik erheen. Met een loper
waarmee je toen de voordeur onder aan
de trap open deed, ging ik naar binnen.
De deur van de woning stond open.
Hij lag nog in bed. ‘Aankleden’, zei ik, ‘en
mee’. Achter op de fiets nam ik hem mee
naar school. Dat zou nu niet meer kunnen.
Ik kende de directeur van den technisch
school op het Timorplein. Daar leerden
jongens hout- en metaalbewerking en
schilderen. Met mijn jongens ging ik een
dag in de week daarheen. Dat noemden
we symbiose. Hierdoor leerden ze wennen
aan andere leraren. Vervolgens heb
ik enige tijd op een rk school voor
moeilijk lerenden gewerkt en daarna
tot mijn pensioen op een LOM-school
in Amsterdam-Zuid. We richtten in
Amsterdam-Zuidoost een dependance op.
Hierdoor hadden we te maken met twee
deelraden, wat lang niet altijd makkelijk

was. Ondertussen studeerde ik orthopedagogiek aan het Nuts-seminarium.
Ook zat ik als secretaris in het Schoolparlement, een overlegorgaan tussen het
onderwijs en de gemeente. Je overlegde
met de wethouder, met onderwijsinspecteuren en met vakbonden. Heel
interessant.
In feite heb ik een dubbelleven geleid
tussen Amsterdam en Groningen. Op een
gegeven moment dreigde leegloop op
het Groninger platteland doordat er als
gevolg van de mechanisatie minder werk
was voor boerenarbeiders. Toen kwam
het beleid dat grote dorpen aantrekkelijk
moesten blijven en dat kleine dorpen
wel weg konden.
Mijn geboortedorp Niehove (289 inwoners) wordt niet voor niets het ‘mooiste
wierde-dorp (terpdorp) van Grunnen’
genoemd. De kerk staat in het midden
met een ring van huizen eromheen.
In die ring zou een huis worden
afgebroken. Dan zou de ring weg zijn.
Ik heb het toen voor 500 gulden gekocht
en laten restaureren. Bij de overheid
heb ik er toen voor gepleit om te stoppen
met het verwaarlozen van kleine dorpen.
Niehove en het nabijgelegen Saaksum
zijn toen als beschermd dorpsgezicht op
de Monumentenlijst gekomen. Niehove
ligt in het beschermde landschap
Middag-Humsterland.
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Gemeente in beweging

Bericht vanuit de kerkenraad
In de maand april heeft de kerkenraad niet vergaderd.
Volgende maand ontvangt u weer bericht van ons.

Katholieke Krijtberg, de evangelische Oude Lutherse
Kerk en de English Reformed Church. Een Nieuwe Tijd
van eensgezindheid en vrijheid in denken die gevierd
moet worden met een feestelijke maaltijd en muziek.

Bijdrage
Deze maand ontvangt u een mail of brief over de ledenresp. vriendenbijdrage 2017. Dankzij uw bijdrage kunnen
in ons mooie kerkje in Noord en in de Singelkerk en
daarbuiten allerlei activiteiten plaats vinden en voor
elke leeftijd, denk aan de geboortedankzeggingsdienst
en de Fredeshiem-reis. Graag doen wij ook in ons maandblad een oproep om uw jaarlijkse bijdrage over te maken.
Ons bankrekeningnummer is: NL11INGB0000141442
t.n.v. Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam.
Wilt u erbij vermelden: ‘bijdrage 2017’.
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. Wij danken u alvast hartelijk
voor uw bijdrage. Ineke Voncken

Gemeenteavond
Wat is belangrijk voor de toekomst van Doopsgezind
Amsterdam? Wat nemen we mee en wat laten we los?
Woensdag 10 mei is er een gemeenteavond voor alle
leden en vrienden in de Singelkerk. Tijdens zijn
studieverlof heeft Henk Stenvers, algemeen secretaris/
directeur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit,
gewerkt aan een document ten behoeve van de
doopsgezinde geloofsgemeenschap. Dit document, met
als titel ‘Lopen op het water’, is bedoeld om de discussie
over de toekomst van de geloofsgemeenschap verder
vorm te geven. Na een inleiding door ds Ewoud Roos
en Pieter de Graaff gaan we aan de hand van enkele
stellingen uit het document met elkaar in gesprek.
Kom je mee praten? De gemeenteavond is op 10 mei
in de Singelkerk. Om 20.00 uur staat de koffie klaar
en rond 21.30 uur sluiten we af met een glas wijn.

Vrijheidsmaaltijd
Op 5 mei van 17.00 tot 19.30 organiseert de H4H een
uitdagende Vrijheidsmaaltijd in de Singelkerk. Te gast
is schrijver en historicus Ewoud Kieft, die vertelt over
zijn nieuwe boek dat in april vers van de pers is gerold:
‘Het verboden boek. Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme’. Zo’n 400 jaar was er nodig
voor het verbond van de Heilige Vierhoek gesloten
werd tussen de doopsgezinde Singelkerk, de Rooms8 – I N DIT AMSTERDAM MEI 2017

De locatie van de Vrijheidsmaaltijd, de Singelkerk, is een
zogenaamde schuilkerk. Dit betekent niet – zoals velen
denken – dat het een plaats was waar vervolgden konden
onderduiken. Maar het betekent dat de kerk niet als
zodanig herkenbaar mocht zijn vanaf de straat. Een
verboden kerk, zou je kunnen zeggen. Ook lang verboden
was het boek Mein Kampf. Sinds het boek in januari 2016
na 70 jaar opnieuw in Duitsland verscheen, is het debat
over Mein Kampf weer in volle gang, ook in Nederland.
Ewoud Kieft, historicus en schrijver vertelt over zijn in april
nieuw verschenen ‘Het verboden boek. Mein Kampf en de
aantrekkings-kracht van het nazisme’. Waarin lag en ligt
tot op de dag van vandaag, de aantrekkingskracht van
Hitler’s ideeën? Hierbij gaat Kieft de confrontatie niet uit
de weg, maar gaat hij de uitdaging aan vóór de vrijheid,
door het er juist wel over te hebben.
Entree: vrijwillige bijdrage
Reserveren: aanmelden via secretaris@vdga.nl.
Er is plek voor 70 personen.
Dieet: vegetarisch

Mennomaal
Op 9 mei is iedereen welkom op het Mennomaal.
Singelkerk, Singel 452. tel. 62 34 588. Ontvangst met
drankje vanaf 17.30 uur. Begin maaltijd: 18.00 uur
Tussen hoofdgerecht en toetje: Sjoerd de Vries,
de belangrijkste hedendaagse schilder van Friesland
Van tevoren opgeven is niet nodig Opgeven wel nodig bij
een speciaal dieet of vegetarisch. Kosten: € 5 per maaltijd.

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, 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, mieke.hoogvliet@gmail.com of Martina Simons
tel. (020) 662 19 34.

Klomp&friends
Op zondagmiddag 7 mei om 14.00 uur
vindt er een concert plaats in de
Singelkerk waar o.a. ‘ScanDino’,
wordt uitgevoerd, een fantasie voor
orgel en piano. Het stuk is geschreven
door Dick Klomp en de combinatie
van orgel en piano mag je gerust
bijzonder noemen. In de Singelkerk
zijn beide instrumenten aanwezig en
Klomp heeft ruime ervaring met het
componeren voor deze beide instrumenten samen.
Jeroen Koopman bespeelt het orgel
en Dick Klomp zit achter de vleugel.
Tijdens het spelen worden op een
scherm beelden van Scandinavië
getoond met daarbij informatie over
het verloop van het stuk. Joël Friso
maakte de beeldmontage.

Verder werken mee: Karouchka Visscher
die enkele liederen van Kurt Weill zingt;
en Elvira Vis die op gitaar werk van
Scarlatti, Mendelssohn, Llobet en Dyens
speelt. Dick Klomp speelt zijn ‘Rhapsodie
in 6 Beaufort’ (Ik voel de winden Gods
vandaag..) en Jeroen Koopman sluit af
met de spetterende Toccata van Widor.
Het is een gevarieerd programma waarvoor u hartelijk bent uitgenodigd!
De toegang is vrij maar een vrijwillige
bijdrage wordt op prijs gesteld. Voor de
kerkgangers die na de dienst niet naar
huis gaan is er een broodje beschikbaar.

Palmpasen
In de Singelkerk en aan het Meerpad
hebben de kinderen met Palmpasen
weer stokken gemaakt. Op beide
locaties waren er rond de 40 enthousiaste kinderen aan het knutselen.
Hierbij een foto van de kinderen in
de Singelkerk.

Open Kring Menno Simons
Tijdens de bijeenkomst van de Open
Kring in het Menno Simonshuis op
donderdag 18 mei zullen Aukje en
Gjalt Zondergeld vertellen over de
geschiedenis van Weesp. Iedereen
van harte welkom.

Opbrengst collecten in euro’s
2017 (kwartaal 1)
Gemeente
Projecten
– Singelkerk
– Menno Simonshuis
– Noord Meerpad
Totaal
Eigen gemeente + projecten

1.384,62
117,35
209,10
1.711,07

1.796,53
159,45
186,28
2.142,26

2016 (kwartaal 1)
Gemeente
Projecten
1.839,96
217,60
288,21
2.345,77

3.853,33

2.003,88
253,60
258,51
2.515,99
4.861,76

Opbrengsten collecten t.b.v. projecten 1e kwartaal 2017
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ADS Broederschapscollecte reisfonfs Mennonite World Confr. 164,76
ADS Broederschapscollecte proj. gemeenteopbouw
183,30
ADS Duurzame Ontwikkeling
154,33
Voedselbank Amsterdam
152,10
Jeannette Noël Huis Amsterdam
88,90
Stoelenproject
122,75
Rampen wereldwijd coll. 29/1
480,60
Christian Peacemakers Team, vluchtelingen Lesbos
Broederschapcollecte Wereldwerk Deventer
141,05
Stichting Vrienden Oudezijds 100
179,45
Broederschapcollecte t.b.v. Inloophuis Almere
142,40
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
138,59
Jongerencultuurfonds
194,03
Totaal
2.142,26
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Wie levert
voor de volgende
idA een lied in?

Het team

Lied van de maand
Gekozen door Feike van Kammen

In het nieuwe liedboek is dit nr. 1010, in het vorige liedboek nr. 285.
Een smeekbede om vrede is broodnodig in deze wereld vol oorlog,
conflicten, vluchtelingen, nationalisme, polarisatie en onbegrip tussen
Essemie van Dunné
pastoraal werker in
Noord; tevens jeugd- en
opbouwwerk Noord
t 06 48 35 07 25
e.vandunne@vdga.nl

verschillende bevolkingsgroepen.

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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tekst Jan Nooter
melodie Antwerpen 1539 –
‘Ik wil mij gaan vertroosten’
Jan Nooter (1922-1997) was
doopsgezind predikant en dichter.

Agenda

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

Mei 2017
Kerkdiensten (zie achterkant)

De redactie behoudt zich
het recht voor artikelen in te
korten of niet op te nemen.
• Ma 1 mei

Zon’shofgroep/20+

Rijpenhof

20.30 uur

• Di 2 mei

Bijbelkring o.l.v. Henk Leegte

Singelkerk

13.30 uur

• Do 4 mei

Bijbelaars

Singelkerk

11.00 uur

• Vr 5 mei

Vrijheidsmaaltijd

Singelkerk

17.00-19.30 uur

• Zo 7 mei

Klomp & Friends concert

Singelkerk

14.00 uur

• Di 9 mei

Mennomaal; over schilder S. de Vries

Singelkerk

18.00 uur

• Di 9 mei

020 11 Tieners

Singelkerk

18.00 uur

• Wo 10 mei Vredesgroep

Singelkerk

20.00 uur

• Wo 10 mei Zon’shofgroep

Zon’shofje

20.00 uur

• Wo 10 mei Gemeenteavond: Lopen op het water

Singelkerk

20.00 uur

• Za 13 mei Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

COLOFON

• Zo 14 mei Wake Schiphol

Schiphol

14.00 uur

• Ma 15 mei Boeken rond de Bijbel

Singelkerk

15.00 uur

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

• Do 18 mei Open kring Menno Simons: Weesp

Menno Simonshuis 14.30 uur

• Wo 17 mei Rondom groep

Singelkerk

• Za 20 mei Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Vr 26 mei

Singelkerk

11.00 uur

Singelkerk

10.30 uur

Bijbelaars (laatste bijeenkomst)

• Za 27 mei Singelkoor repetitie

19.30/20.15 uur

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

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

Redactie
Bart Admiraal
Essemie van Dunné
Joke van der Heide
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

7 mei

Ds H. Leegte

Ds E.C. Roos*

14 mei

Ds H. Leegte*

21 mei

Ds E.C. Roos

28 mei

Ds E.C. Roos *

4 juni

Ds H. Leegte *

Ds E.C. Roos
Ds H. Leegte *
Ds J. van Woerden-Surink
E.M.L. van Dunné *

Pinksteren
In de schoolvakanties geen Kom-in-de-kring, Kinderkerk en Tieners
* Kinderkerk en Tieners

Collectebestemmingen mei
De collecte in de blauwe/zwarte zak is altijd voor de eigen gemeente. De collecte in de rode zak is voor:
• 7 mei – Broederschapscollecte t.b.v. projecten
voor gemeenteopbouw
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886
Alg. Doopsgez. Sociëteit Amsterdam, inzake
gemeenteopbouw
• 14 mei – Broederschapscollecte t.b.v. DG
Broederschappen in Indonesië
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886
Alg. Doopsgezinde Sociëteit, Amsterdam,
inzake Indonesië
• 21 mei – Broederschapscollecte t.b.v. Stichting
Doopsgezinde Monumenten in Friesland
De Stichting Doopsgezinde Monumenten in
Friesland (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 SDMF
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• 28 mei – vijfde zondag – Rampen wereldwijd
Wordt in mei bepaald
• 4 juni – Pinksteren – Broederschapscollecte
t.b.v. Doopsgezinde Zending
Rekeningnummer: NL64ABNA0545424976
t.n.v. Doopsgezinde Zending, 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.

