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H4H-voorgangers:

De Reformatie is een
voortgaande zaak
Door Dirk Visser
“Na eeuwen van vijandschap is er nu sprake
van toenadering”, zegt pater Gregory
Brenninkmeijer S.J., een van de vier H4Hvoorgangers van de kerken rond het Spui.
H4H staat voor de heilige 4-hoek, de
samenwerking tussen onze naaste buur de
RK Krijtberg, de Lutherse Kerk aan de
overzijde van het Singel, de English
Reformed Church op het Begijnhof en de
Singelkerk. “De Rooms-Katholieke Kerk
stond echt vijandig tegenover de kerken
van de Reformatie. Protestanten waren
erger dan heidenen, want die konden het
niet helpen, maar protestanten zouden
beter moeten weten.”

Brenninkmeijer vervolgt: “Uiteraard
kunnen we een geschiedenis van ruim
400 jaar niet in enkele tientallen jaren
achter ons laten. Daarom is het ook
geen wonder dat er in de RK Kerk nog
maar weinig aandacht is voor onze
gezamenlijke activiteiten. Maar dat de
officiële RK Kerk alleen maar spreekt
over herdenken van de Reformatie en
niet over vieren ervan, vind ik
betreurenswaardig.”
Hij noemt het een grote stap vooruit
“dat wij als H4H-voorgangers bij
elkaar komen.” De vier voorgangers,

behalve Brenninkmeijer en Leegte,
ook pastor Lance Stone van de English
Reformed Church en de lutherse
predikant Andreas Wöhle, ontmoeten
elkaar eens in de twee maanden. Tijdens
de lunch bij een van hen thuis bespreken
zij dan uiteenlopende kerkelijke en
theologische onderwerpen.
De samenwerking van de voorgangers
van Krijtberg, Lutherse Kerk en het
Singel ontstond op initiatief van de
Krijtberg, vertelt Leegte. Later kwam
Stone erbij: H3H werd H4H. “De gezamenlijke vieringen begonnen met een
Lees verder op pagina 2
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‘Adventszingen’. Daarna kwam er een
gezamenlijke Vesperdienst tijdens de
Week van Gebed voor de Eenheid en
tijdens de Vredesweek. Met een oecumenisch as-kruisje beginnen we nu samen
de Veertigdagentijd. Een gemeenschappelijk Kerkenpad is de laatste
aanwinst. Er is maar één keer een
Pinkster-barbecue geweest achter de
Singelkerk.” Henk Leegte: “Wij hebben
elkaar leren kennen.” Brenninkmeijer:
“Wij hebben elkaar ook leren
waarderen.”
Nogmaals Leegte: “Als collega’s doen wij
min of meer hetzelfde werk. Het is dan
interessant en soms ook troostend om te
horen hoe zij met de vragen van alledag
omgaan. Niet alleen zijn de vragen
dezelfde, maar vaak ook de antwoorden.
In dat alles in de context van een postseculiere stad.”
Stone vult aan: “Ik vind het fascinerend
en erg stimulerend hoe kerken nu samenwerken. Dat is totaal anders dan het ooit
was. Ik behoor ook tot een groep
Engelssprekende voorgangers. Daar gaat
het alleen maar over theologie. Onze
samenwerking is veel praktischer.”
Ook Brenninkmeijer heeft een soortgelijke ervaring. “In het bisdom is er het
dekenaal pastoresberaad. Ik ben er niet
vaak naartoe geweest. Er wordt daar
veelal ‘voorzichtig’ gesproken. Ben ik wel
orthodox genoeg? Wat zou de bisschop
hiervan vinden? Dat ontbreekt in H4H
helemaal.”
“We waarderen elkaar en erkennen onze
verschillen”, zegt Wöhle. Maar dat is heel
wat anders dan een oppervlakkige ‘We
zijn allemaal hetzelfde’.”

V.l.n.r.: Wöhle, Brenninkmeijer, Leegte, Stone. Foto: Dirk Visser

kerken.” Hij voegt eraan toe dat eenmaal per maand voor hem niet vaak
genoeg is.
Brenninkmeijer: “We hebben veel van
onze joodse wortels geleerd. Nu staan
we meer open voor de Bijbel. Nog steeds
is het bij gewone katholieken niet
gebruikelijk om de Bijbel te lezen,
behalve in de liturgie en bij speciale
gelegenheden.”
“Het gaat niet om de kerk”, zegt Wöhle.
“Het gaat om de mensen die in God
geloven en die samen een beweging
vormen. Dat is volgens mij de kern van
de Reformatie. De kerk als instituut is
belangrijk, maar niet het belangrijkste.”

“Dankzij de Reformatie is de verhouding
kerk-staat fundamenteel gewijzigd.
Dat geldt voor alle kerken”, aldus
Leegte. “Vooral voor de zogenaamde
linker vleugel van de Reformatie,
“We moeten niet alleen omkijken naar de waaronder de dopers, was dit een
geschiedenis”, zegt Stone. De beweging
belangrijk punt.” Hij wijst op een ander
die in de Reformatietijd is ontstaan, gaat aspect. “Zowel de rooms-katholieken,
door. Dat is het hart van de Reformatie.” lutheranen en doopsgezinden werden in
Hij citeert het oude gezegde: Ecclesia
Amsterdam lange tijd niet volledig
semper reformanda. (De kerk moet
erkend als deel van de stad, waar de
telkens opnieuw worden hervormd.)
calvinisten het voor het zeggen hadden.
We werden getolereerd, maar ook niet
Stone vervolgt: “Van andere kerken leren meer dan dat. Hetzelfde geldt voor de
we dingen die we zelf in de loop der
Reformed Church in het overwegend
eeuwen hebben verloren”. In zijn kerk
anglicaanse Groot-Brittannië.”
wordt tegenwoordig eenmaal per maand
het avondmaal gevierd. “Dat was slechts Leegte herinnert aan de H4H-uitstapjes
vier keer per jaar. Dat hebben wij te
naar Woerden, waar de oudste lutherse
danken aan de traditie van andere
gemeente van Nederland is, en naar
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Gouda. De Grote Kerk was als een roomskatholiek kerk gebouwd, maar is al lang
een protestantse kerk. Er is volgens hem
daar geen duidelijke scheiding tussen
de rooms-katholieke en de protestantse
periode. De Nederlandse identiteit is een
combinatie van tradities.
Brenninkmeijer vervolgt: “We zijn een
lange weg gegaan om bij elkaar te komen.
Het gaat nu veel minder om de waarheid.
Theologisch zijn we het vrijwel over alles
met elkaar eens. De verschillen lijken nu
eerder cultureel van aard. Vroeger was
het: Jullie zijn een valse, een verkeerde
kerk. Nu is het: jullie zijn anders.”
Leegte: “Enige tijd geleden vond er in
Amsterdam een internationale conferentie
plaats van hoogwaardigheidsbekleders
en theologen uit de RK, de Lutherse en
de Doopsgezinde Kerk. Wij legden uit
hoe wij in een geseculariseerde stad als
Amsterdam werkten. Daarbij is de context
heel bepalend.”
Wöhle: “Samenwerking is voor onszelf
geen probleem. Maar de hooggeleerde
heren vonden dat wij regels overtraden .
‘Dat kán toch niet.’ Voor ons is theologie
geen theoretisch iets; wij bedrijven
theologie in de dagelijkse praktijk.”
Ter afsluiting zegt Wöhle: “500 jaar
Reformatie heeft in de samenleving
tot meer aandacht voor het christelijk
geloof geleid. Meer mensen zijn bewust
geworden van waar het in de Reformatie
om te doen was. Dat is een goede zaak.”

Margot Kaessmann:

Reformatie was een stap richting
Verlichting en democratie
Interview per mail door Dirk Visser

Was de Reformatie alleen een
kerkelijke aangelegenheid of had die
ook sociale en politieke
consequenties?
De sociale gevolgen bleken onder
meer tijdens de Boerenoorlog, de
opstand van boeren en lage edellieden
(1524-1525)*. Het idee van vrijheid
zweefde in die tijd door de wereld.
Eerst werd het nog onderdrukt, maar
het was niet te doven. Door educatie
voor allen te eisen, kon ieder mens
zelf nalezen wat er was geschreven en
zelf een mening vormen. Dat waren
grote stappen richting Verlichting en
democratie. Er ontstond een nieuw
sociaal systeem waarbij de sterksten
voor de zwakkeren moesten zorgen.
Luther heeft zich fel uitgelaten over
dopers en joden. Wat is daarover te
zeggen?
Dat is de schaduwzijde van Luther. Als
lutheranen hebben we ons de
afgelopen tijd hiermee intensief bezig
gehouden. De Lutherse
Wereldfederatie heeft in 2010 de
nazaten van de doperse beweging om
vergeving gevraagd voor de
vervolging van de dopers. In 2015
heeft de synode van de Evangelische
Kirche in Deutschland, de grote
protestantse kerk, zich officieel
gedistantieerd van Luthers geschriften
over de joden. Luther was zeker geen
brandschone held.

De viering van de Reformatie is niet
alleen een gelegenheid om historisch
terug te kijken, maar biedt ook de
mogelijkheid om na te denken over de
vraag waar in de huidige kerk en
samenleving reformatie (hervorming)
nodig is.
Onze kerk staat voor de uitdaging in
een toenemend seculiere context het
christelijk geloof door te geven. In het
uitgebreide programma
Reformatiezomer in Wittenberg 2017
hebben we geëxperimenteerd op
onder meer de volgende terreinen:
Hoe ziet spiritualiteit in het publieke
debat er uit? Hoe kan men de dialoog
tussen de religies voeren? Daar zijn
veel dingen uitgeprobeerd. Het bleek
dat mensen vooral interesse hadden in
klein opgezette vormen: de
uitnodiging voor een korte
avondwijding op de markt in het
centrum van de stad of voor een
gesprek in een café over God en
wereld.
Wat is blijvend aan deze viering van
de Reformatie? Wat is de boodschap
ervan?
We zullen ons blijvend herinneren dat
in Duitsland de Reformatie voor het
eerst volledig oecumenisch is gevierd:
lutheranen, hervormden, baptisten,
rooms-katholieken, doopsgezinden en
methodisten deden mee. En de viering

* Bij de Boerenoorlog sloten zich de predikers Thomas Müntzer, Balthasar
Hubmaier, Hans Denck en Sebastian Franck aan, allen min of meer deel
uitmakend van de doperse beweging.

was niet eng duits-nationaal, maar
internationaal, met een brede blik op
de wereld gericht. In een tijd waarin het
nationalisme uit de mottenkast van de
geschiedenis wordt gehaald, hebben wij
laten zien dat voor christenen nationale
grenzen eigenlijk geen rol van
betekenis spelen. Ook opvallend: deze
Reformatiezomer in Wittenberg werd
door heel veel jongeren bezocht: 15.000
die net confirmatie hadden gedaan,
4.200 padvinders alsmede honderden
studenten vrijwilligers. Ik noem dat heel
bemoedigend.

De theologe Margot Kaessmann
(59) is ambassadeur voor de
viering van 500 jaar Reformatie
in opdracht van de Evangelische
Kerk in Duitsland. Daarvoor was
zij achtereenvolgens gemeentepredikant, secretaris-generaal
van de Duitse Kirchentag,
luthers bisschop van Hannover
en voorzitter van het bestuur van
de EKD. Ook in de Wereldraad
van Kerken speelt zij sinds lange
tijd een vooraanstaande rol.
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Klaas van der Zwaag

Reformatie vandaag
500 jaar Hervorming in debat met
Rome en nieuwe vormen van
doperse radicaliteit.
‘De schrijver stelt tenslotte de vraag
hoe de Reformatie in déze tijd
gestalte zou kunnen krijgen in een
nieuwe context van enerzijds een
veranderde Rooms-Katholieke Kerk
en anderzijds nieuwe ‘doperse’ en
charismatische vormen van kerk-zijn.’
Klaas van der Zwaag studeerde
theologie en filosofie; hij is journalist
bij het Reformatorisch Dagblad.
Zijn vader was van doopsgezinde

Apeldoorn, De Banier, 2017.
1740 p. ISBN 9789402902792.

afkomst (Rinsumageest; ging naar de
vermaning in Dokkum bij dr. H.H.
Gaaikema), maar trad na een radicale
bekering toe tot de reformatorische
kerken. Hij is dan ook op volwassen
leeftijd gedoopt.
Van der Zwaag voegt aan zijn studie
95 stellingen toe.
Een keuze door Mieke Krebber.
• 6 – … de herontdekking van de
bevrijdende kracht van het Evangelie.
• 30 – … Genade is voor zondaren en
goddelozen, niet voor goedwillende
religieuze mensen die zichzelf willen
opknappen.
• 41 – De Reformatie als kerkhistorische
beweging kan alleen begrepen worden
in het licht van het … doperdom,…
protest tegen …de …
verzwagering van de kerk met de staat …
• 62 – Liever een kerk waar het door de
Geest ‘te onrustig’ is dan een dode kerk
met een valse rust. …
• 77 – … kerken die de kinderdoop
afwijzen, erkennen dat God in Zijn
verbondstrouw al eerder is begonnen
dan het moment van de bewuste
geloofsbeslissing.
• 87 – De blijvende waarde van het
doperdom ligt in zijn pleidooi voor een
radicaal christendom. …
• 95 – De herdenking van 500 jaar
Reformatie in 2017 biedt een uitgelezen
kans om het gesprek tussen Rome en
Reformatie opnieuw te voeren. …

Kerkenpad H4H

Luthers Utrecht – 500 jaar Reformatie 1517-2017
Op donderdag 5 oktober gaat de
jaarlijkse bustocht van H4H naar
Luthers Utrecht: een bezoek aan de
tentoonstelling over Luther in het
Catharijeconvent, de Lutherse kerk in
de Hamburgerstraat, waar koffie en
gebak worden geserveerd. In de
middag een bezoek aan de kapel van
het bejaardenhuis “De Wartburg”,
waar de de tocht wordt afgesloten
met een vesper, voorgangers Kersten
Storch en Andreas Wöhle. Vertrek aan
de achterkant van het Amstelstation

om 9.00 uur (verzamelen om 8.30); terugkomst ook bij het Amstelstation. Er zal
in Utrecht veel gelopen moeten worden.
Opgave via aanmeldingsformulier,
beschikbaar op de verschillende preekpunten of per e-mail: rgvdlaar@xs4all
onder vermelding van naam, adres, tel.,
aantal personen en het bezit van museumjaarkaart; tevens de gemeente waar men
toe behoort; dieetwensen indien van
toepassing. Kosten: € 45.–, incl. lunch,
over te maken op NL64INGB0004818701.
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Zr Fie Leipoldt
1924 – 22 juni 2017
Donderdag 22 juni is overleden ons
gemeentelid zr Fie (Sophia Jacoba)
Leipoldt. Zij werd geboren op 15 januari
1924 en werd op 19-jarige leeftijd, bijna
75 jaar geleden, in de Singelkerk gedoopt.
Haar moeder en zusje – zo is te lezen in het
doopboek – waren haar doopgetuigen.
Tijdens de afscheidsdienst op de Nieuwe
Ooster spraken haar dochter Joke en haar
zoon Paul. Uit hun verhalen kwam een
zelfstandige vrouw naar voren. Zij en
haar kinderen kerkten in ‘de Olijftak’ in
Slotermeer, waar Fie de Westhill-kinderdiensten leidde. Vakanties werden o.a.
gevierd in het broederschapshuis in
Elspeet.
Vele jaren later (intussen waren twee
kleinkinderen geboren, van wie zij
genoot!), ging zr Leipoldt wonen in een
aanleun-woning in het Menno Simonshuis,
waar zij ook de kerkdiensten en de openMenno-Simons-gesprekskring bijwoonde.
In 2013 vertrok zij naar Loenen en even
later naar Breukelen, om dichter bij haar
dochter te kunnen wonen. Maar de
afgelopen kerstdienst kwam zij samen
met haar dochter nog naar het Menno:
dat was vertrouwd! Voor haar en voor ons.
Bij haar afscheid zongen we ‘Ik voel de
winden Gods vandaag’. Achter op de
orde van dienst stonden woorden, door
Fie zelf geschreven: ‘We hebben ons leven
gekregen, ongevraagd. We moeten het
dan ook ‘terug’ kunnen geven als we het
zelf ‘voltooid’ vinden. Het is ons leven en
onze verantwoordelijkheid.’ En – wederom
haar eigen woorden – : ‘Als er na de dood
een leven is, dan zal de dood fantastisch
zijn. Vrij van tranen, vrij van pijn. Een
weerzien met hen die ik zo miste.’
In dat vertrouwen is zij gegaan. Zoals wij
tijdens haar afscheid samen zongen: ‘Met
vernieuwde levensmoed neem ik een vast
besluit: ik voel de winden Gods vandaag,
en zeil de haven uit.’
Ewoud Roos

Column

In Memoriam

Zondagse Vliegles
Door Bart Admiraal

Zr Geertrui Margaretha Langelaan-van Eeghen
1908 – 22-07-2017
Op vrijdag 28 juli jl., vlak voor de
zomervakantie, namen we in een volle
dienst in de Singelkerk afscheid van ons
oudste Gemeentelid zr Geertrui
Margaretha Langelaan-van Eeghen,
Truus Langelaan die op 22 juli was
gestorven op de leeftijd van 108 jaar.
Zr. Langelaan was een markante en sterke
persoonlijkheid, afkomstig uit één van de
oer-Doopsgezinde families uit Amsterdam.
Zij deed, zoals dat gebruikelijk was, op
haar 18-de belijdenis van haar geloof en
werd in de Singelkerk gedoopt. En we
realiseerden ons: het komt niet meer zo
dikwijls voor dat iemand uit een
Amsterdamse Doopsgezinde familie
geboren is in Amsterdam, gedoopt is in de
Singelkerk, daar is getrouwd, en vanuit
diezelfde Singelkerk is begraven, en haar
zeer hoge leeftijd maakte dat helemaal
bijzonder. De uitdrukking dat met iemands
overlijden een tijdperk voorbij is, was bij
haar overlijden zeker op zijn plaats.
Zr Langelaan was ondanks de langzame
maar gestage afname van haar krachten
en haar steeds brozere voorkomen tot op
het laatst helder van geest, en het was
een voorrecht en een genoegen om met
haar te spreken. Zij had een uitzonderlijk
goed geheugen en het was bijzonder
bijvoorbeeld met haar te spreken over
haar herinneringen uit de tijd van de
Eerste Wereldoorlog. En ze vertelde van
de Doopsgezinde vluchtelingen die na de
revolutie in Rusland via Amsterdam een
heenkomen zochten in Zuid-Amerika, zoals
opnieuw na de Tweede Wereldoorlog.
Als jonge vrouw was ze nogal ondernemend, en reisde veel: zo verbleef ze voor
de oorlog een periode in de Verenigde
Staten, maar ook in Wenen. De Tweede
Wereldoorlog bracht ze door in Indië, waar
ze werd opgesloten in een concentratiekamp, een ervaring die haar verdere leven
beïnvloed heeft. Enerzijds was ze, en bleef
ze zeer modern, anderzijds was ze

opgegroeid in een tijd die zo anders was
dan de huidige, dat ze het ook wel eens
moeilijk vond om zich daartoe te blijven
verhouden. Haar geloof was voor haar iets
vanzelfsprekends, en hoe ouder ze werd,
hoe vanzelfsprekender het voor haar werd:
met een zekere Doopsgezinde ernst, maar
tegelijkertijd ondogmatisch en ruim. Zij
had haar dagen leren tellen en een wijs
hart bekomen, en daarom kon ze zich ook
heel vrijmoedig uitdrukken met woorden
die op mensen die die taal niet kennen
overkomen als ‘heel gelovig’, of ‘heel
vroom’. Maar daar ging het haar totaal
niet om. Zij geloofde niet in haar geloof
(laat staan ‘het geloof’), maar in God,
althans ze vertrouwde op een geheim dat
te maken heeft met de kern van het
bestaan. Een geheim waar ze over had
leren spreken via de Doopsgezinde,
christelijke traditie. Vrijzinnig uiteraard,
maar dat vond ze in wezen onbelangrijk.
Geboren op kerstavond was het de laatste
jaren bijna traditie in de Gemeente dat de
bloemen van de kerstdienst als groet van
ons allen naar haar toe gingen, en meestal
was ze dan zelf in de kerk om ze mee te
nemen, tot op de afgelopen kerstdienst.
De laatste keer dat ze in de dienst was,
was tijdens de Avondmaalsviering
afgelopen Witte Donderdag, een dienst
die ze eigenlijk nooit oversloeg. We zullen
haar missen.
De nagedachtenis aan Geertrui Margaretha
Langelaan-van Eeghen zij tot zegen.
Henk Leegte

Van Hilversum tot Noord heerst het asfalt,
bij de Nieuwendammerdijk wordt de
zondag langzaam en meer een feest, bij
de parkeerplaats een erehaag van drie
parmantig rondstappende reigers. Binnen
vloeit traag en rustig pianospel van Haydn.
Kinderstemmen schateren, onze houten
huiskamer vult zich geheel. We zingen:
Dank voor een plaats waar elk de ander
ziet, waar vriend en vreemdeling elkaar
ontmoeten, een pleisterplaats om bij
elkaar te komen. Via Spreuken – brr wat
een gebiedende deerniswekkende
wijsheden – naar de overdenking.
Chestertons “Engelen kunnen vliegen
omdat ze niet te zwaar aan zichzelf tillen“
ready voor take off.
Gedragen door het advies om meer te
spelen, dwars door dikke deuren en open
ramen over het wuivende groen weg van
de wereld, kindergeluidjes kabbelen
zachtjes, handjes maken een Mozesmandje
voor de traag stromende Nijl. Meer spelen,
het leven als spel, vooral samen, dartelen
in een luchtigheid die je zelden meer
ervaart. “Alle spreken over boven komt
van beneden, ook het spreken dat
beweert van boven te komen.”
Geloof, inclusief het geloof in een God
‘van verbeelding’ is gecreëerd door de
mens die aldus zin probeert te geven
aan een chaotisch en ten diepste zinloos
bestaan”. Kuitert intervenieerde mijn
zonnige vlucht met een tekst waar je
deels opvliegers van krijgt. Vlieg op
met die tekst over chaos en zinloosheid.
Fladder en zweef door, samen, spelen
in vrijheid zonder het dwangbuis van
gebiedende Spreuken. Langzaam dalen
we weer terug naar de houten huisjes
Kolder& Boete en landen tussen de
schalen schrokkepootjes. Niet weer
terug in de ratrace, het geduw op
de maatschappelijke ladder en het
competitiespel, springen over steeds
hogere latten. Het leven als slopende
Dom-tot-Dom loop. Slechts winnen telt
en aan de top is slechts ruimte voor één.
Weg met ego ballast, leer vliegen en
spelen. Therapie voor de burn-out
epidemie als volksziekte nummer 1.
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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. De keuze
wordt gemaakt door de redactie.
Deze maand Peter Froese.

Vele gezichten

Peter Froese:

De dominee in Canada
waarschuwde mij tegen de
doopsgezinden in Amsterdam
Door Dirk Visser

Peter Froese (68) moet er nu een beetje
om lachen. Hij werd in 1969 gedoopt in
zijn woonplaats Steinbach, Manitoba
(Canada), enkele maanden voordat hij
in het kader van het Intermenno-uitwisselingsprogramma naar Nederland zou
gaan. “De dominee had in 1967 het
Doopsgezind Wereldcongres in Amsterdam bijgewoond. Hij waarschuwde me:
‘Er zijn geen goede doopsgezinden in
Nederland’. Althans niet van de soort
waarvan hij gediend was.
Als trainee kwam ik terecht in het pas
geopende Menno Simonsz Huis*. Hier
woonde ik in een aparte vleugel voor
intern personeel omdat er in doopsgezind Amsterdam geen gastgezin was.
Toen ik voor de eerste keer het MSH
binnenkwam, zag ik het blauwe bord
midden in de hal. Dopen wat mondig
is / spreken dat bondig is / vrij in het
christelijk geloven / daden gaan
woorden te boven. Dat was wat in
Nederland doopsgezind zijn inhield.
Die spreuk kenden wij in Canada niet.
Mij sprak vooral de laatste regel aan:
‘daden gaan woorden te boven’.
In Canada ging het altijd maar over
evangeliseren, bekeren en dat soort
begrippen, maar vooral niet roken, niet
drinken en niet dansen. In Nederland
waren (en zijn) de doopsgezinden veel
vrijer, ongedwongener, relaxter.
In het MSH werkte ik de eerste week in
* De oorspronkelijke naam was met -sz.
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de afwaskeuken en ook de gewone
keuken. Het hoofd van de technische
dienst vond dat werk niks voor mij. Hij
vroeg wat ik kon. Ik vertelde dat ik in
Canada bij mijn broer als elektricien had
gewerkt. Zo kwam ik bij de technische
dienst terecht.
Aan het eind van de uitwisseling moest ik
terug. Daar had je voor getekend. Maar
na een jaar Amsterdam viel leven in het
dorp Steinbach me enorm tegen. Elf
maanden later ging ik op de bonnefooi
weer naar Amsterdam. Ik kreeg al gauw
een baan als elektricien. Na een paar
maanden vroeg het MSH of ik daar weer
kwam werken. Op 1 december 1971 kwam
ik in vaste dienst op de technische dienst.
Na precies veertig jaar kwam daar een
eind aan.

wel als landarbeiders op de boerderijen
van de mennonieten werkte. Op een
enkeling na, zoals mijn vader die leraar
was, spraken de mennonieten nauwelijks
Russisch. De weerstand van de Russen
vind ik begrijpelijk.
Die afzijdigheid brak de mennonieten in
de Tweede Wereldoorlog op. Zij werden
als Duitsers beschouwd. Mijn vader heeft
tweemaal negen maanden gevangen
gezeten; bepaald geen pretje. Toen hij
voor de tweede keer ‘uit de hel’ kwam,
besloot hij zijn leven verder aan het
welzijn van anderen te wijden. Hij werd
predikant.

Na vier jaar van omzwervingen bereikten
mijn ouders in 1948 Hamburg. Omdat
mijn moeder zwanger was van mij, ging
het hele gezin met het vliegtuig in plaats
De laatste vijf jaar werkte ik als beheerder van de boot naar Canada. Mijn ouders
bij de woningcorporatie Woonzorg
hadden geluk dat ze voor de Russische
Nederland, de nieuwe eigenaar van het
troepen uit konden vluchten.
MSH. Daarvoor was het al met het
Mennonieten, die verder ten oosten
Zonnehuis gefuseerd. Als oud-werknemers van Duitsland verbleven, werden door
van het MSH hadden wij nog een hechte
de Russen opgepakt en naar Siberië
onderlinge band. Dat riep soms weerstand gezonden. Pas als je niets meer waard
op bij het Zonnehuis.
was, kwam je daar vrij.
Ik wil eerst nog vertellen over Steinbach.
Vlak voor mijn geboorte zijn mijn ouders,
die uit Rusland kwamen, naar Canada
geëmigreerd. Mijn voorouders waren al in
de 18e eeuw in Rusland terecht gekomen.
Daar bleven ze Duitstalig en hielden zich
afzijdig van de plaatselijke bevolking die

Mijn ouders kwamen terecht in
Steinbach in de provincie Manitoba.
De meeste bewoners waren mennonieten die ook van Russische afkomst
waren. Hun voertaal was Duits. Zo ook
bij ons thuis. Mijn vader werkte in
Canada in een meelfabriek. Hij kwam

foto: Ronald Damwijk

altijd wit van het meel thuis. Soms had
hij een zak met 50 kg meel bij zich die
in een grote la in de keuken terecht
kwam. Daar kon mijn moeder dan een
paar maanden lang brood en gebak
van bakken. Verder hadden mijn
ouders een eigen groentetuin, een koe
voor de melk, kippen voor de eieren
en varkens voor het vlees.

dat ik op de radio hoorde, probeerde
ik ‘s avonds in de krant te volgen.
Zo kreeg ik het Nederlands snel onder
de knie. Ook vonden collega’s het leuk
om mij Nederlands te leren. Na drie
maanden kon ik me al aardig redden.
In het doopsgezinde jongerenwerk
leerde ik Gerda (Esselman) kennen. We
zijn in 1972 getrouwd. Het burgerlijk

huwelijk was in Amsterdam. Mijn vader
heeft twee weken later in Canada de
kerkelijke inzegening gedaan. Na een
periode van vijftien jaar afwezigheid zijn
Gerda en ik nu weer wat actief in de
Doopsgezinde Gemeente, met name als
leiding van de jaarlijkse seniorenreis naar
Fredeshiem bij Steenwijk. Altijd een
plezier om te doen en om mee te maken.

Daarnaast was mijn vader lekenprediker met de bevoegdheid van een
gewone predikant. Hij was gemachtigd
huwelijken te sluiten (die volgens de
Canadese wet daarmee ook voor de
burgerlijke stand golden) en begrafenissen te leiden. Op zulke dagen kreeg
hij vrij van de baas die ook doopsgezind was.
Zelf ging ik naar de High School. Ik
moet bekennen dat ik het eindexamen
niet gehaald heb. Ik had moeite met
Engels omdat we thuis altijd Duits
spraken. Ik was goed in vakken als
wiskunde en scheikunde. Ik wilde naar
de universiteit, maar ben eerst naar
een bijbelschool gegaan. In de winter,
als er zes maanden sneeuw lag, gingen
de boerenzonen naar de bijbelschool
om een vrouw te zoeken. Ik vond wat
anders, namelijk een folder van MCC
voor een uitwisselingsprogramma van
Intermenno. Ik meldde me aan en
kwam in Amsterdam terecht.
In mijn begintijd in Amsterdam ging
ik veel met collega’s de stad in. Eind
jaren zestig was er altijd wat te doen:
provo’s, kabouters, de kraakbeweging.
Er was in die tijd veel sociale bewogenheid. Ik was aardig betrokken bij wat
er in de wereld gebeurde. Ik keek naar
Amerikaanse tv-series en volgde de
Nederlandse ondertitels. Het nieuws
foto: Bradley Ratzlaff die in de jaren ‘80 als trainee in de Singelkerk werkte
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Gemeente in beweging

Agenda ALV zondag 29 oktober
om 12.00 in de Singelkerk
1 Opening
2 Notulen ALV oktober 2016
Doel: Vaststellen notulen van de ALV d.d. 30-10-2016
3 Mededelingen en ingekomen stukken
Doel: vaststellen of er ingekomen stukken en/of mededelingen zijn. Indien gewenst bepalen op welke plek in
de agenda deze worden besproken
4 Financiën Doopsgezind Amsterdam
Doel: bespreken en goedkeuren van de volgende
financiële zaken:
• Jaarrekening 2016
• Verslag van de financiële controlecommissie
• Goedkeuring van de jaarrekening
• Decharge van de Grootboekhouder over 2016
• Voordracht van de vacaturecommissie voor
nieuwe leden voor de financiële controlecommissie
• Begroting 2018
5 Broederschapsvergadering
Doel: informeren van de leden over de zaken die
op dit moment spelen binnen de BV
• Terugkoppeling van de BV in april 2017
• Vooruitblik op de agenda van de BV in november 2017
6 Evaluatie seizoen 2016-2017
Doel: terugblik op het afgelopen seizoen
• Jaarverslag seizoen 2016-2017
7 Vooruitblik seizoen 2017-2018
Doel: vooruitkijken naar het voor ons liggende seizoen.
• Open Huis
• Vacatures
11 Rondvraag en sluiting
Zowel de notulen, het jaarverslag als de financiële jaarstukken liggen vanaf 8 oktober klaar bij de kosterij van
de Singelkerk. U kunt de stukken ook opvragen bij de
ambtelijk secretaris door een mailtje te sturen naar:
secretaris@vdga.nl.

Preek van de Leek 2017
Oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet is een
van de drie leken in de nieuwe reeks Preek van de Leek,
die zondag 5 november in de Doopsgezinde Singelkerk
in Amsterdam van start gaat. De ex-politica van de Partij
van de Arbeid is een ras-Amsterdamse, maar niet gelovig
opgevoed. Zij is de eerste leek die de preekstoel dit jaar
beklimt. Daarna volgen de Amsterdamse wethouder
Arjan Vliegenthart en columnist en journalist Stijn Fens
van dagblad Trouw.
Op drie zondagen in november beklimmen leken de
preekstoel. Mensen die in de samenleving van zich hebben
laten horen: van theater tot politiek, van dichtkunst tot
muziek. Of ze nou gelovig zijn of niet, gepreekt hebben
ze nog nooit. Vanaf de kansel leiden ze een eredienst
met alle liturgische handelingen die daarbij horen, van
votum en groet, het zingen van liederen, verkondiging,
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gebed tot de zegen. Met de inbreng van hun persoonlijke
ervaringen en het kiezen van een Bijbeltekst kunnen
ze een stempel drukken op de dienst, maar het samen
vieren in de protestantse traditie blijft centraal staan.
De lekenprekers zijn:
Zondag 5 november Gerdi Verbeet, voorzitter
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Zondag 12 november Arjan Vliegenthart, wethouder
werk en inkomen
Zondag 19 november Stijn Fens, columnist en
Vaticaankenner Trouw
Preek van de Leek is een initiatief van Doopsgezind
Amsterdam en de Protestantse Kerk Amsterdam. Voor
de samenstelling en voorbereiding van de nieuwe editie
tekenden de Amsterdamse predikanten Henk Leegte,
Julia van Rijn en Joost Röselaers. Locatie: Doopsgezinde
Singelkerk, Singel 452, Amsterdam; 17.00 uur

Uit de kerkenraad
Medewerkers – De kerkenraad is verheugd te kunnen
mededelen dat het contract van onze jeugdwerker Liliane
van der Steur met ingang van 1 oktober 2017 is verlengd
voor onbepaalde tijd. In de komende periode vinden weer
de jaargesprekken plaats met de medewerkers. In de
gesprekken wordt er teruggeblikt op het afgelopen
seizoen en vooruitgekeken naar komend seizoen. Marion
Slotboom en Mieke Hoogvliet voeren deze gesprekken.
Diverse activiteiten – In de afgelopen weken hebben er
veel diverse activiteiten plaatsgevonden in de Singelkerk
en in de Meerpadkerk. Voor het eerst deden we mee aan
de landelijke actie Kerkproeverij. Hier hebben we veel
positieve reacties op gekregen. Dank aan een ieder die
iemand heeft uitgenodigd voor deze kerkdienst! Tijdens
het Open Monumentenweekend was de Meerpad kerk
geopend. Meer dan 400 mensen bezochten het kerkje in
Noord. Verder kijken we terug op een geslaagde
startzondag in Noord, een mooie huwelijksdienst van ons
gemeentelid Anne Claire Frank en haar man Matthias
Seisay en een zeer geslaagde Fredeshiemreis voor onze
ouderen. Ook in de komende weken staan er weer mooie
activiteiten gepland dus houd de agenda op de website
in de gaten.
Jaarrekening 2016 – In de kerkenraadsvergadering is
de jaarrekening van 2016 besproken. Tijdens de ALV op
29 oktober as. wordt deze ook met de leden besproken
en bent u van harte welkom om uw vragen te stellen.
Evenementen in de Singelkerk en aan het Meerpad
3 oktober Concert Singknaben der St. UrsenKathedrale Solothurn. Singelkerk, 20.00 uur
Toegang: vrijwillige bijdrage.
8 oktober Romantiek en Poly. Concert is onderdeel van
het festival In het zeven bruggen kwartier
Singelkerk, 15.00 uur. Kaartjes aan de kassa
of via de website a €20,–
14 oktober Kleine Koren Festival in de Meerpadkerk
van 12.00 tot 17.00 uur.

Op de Redbad varend
over het Sneekermeer
Foto: Peter Froese

Fredeshiem 2017
Door Dicky Baars

En daar gingen we weer, vrijdagmiddag
1 september, met de bus van de firma
Coulant naar Fredeshiem. De groep was
wat kleiner dan voorgaande jaren. Het
leidinggevende team bestond weer uit
Ewoud Roos, Marjan en Dick Klomp,
Peter en Gerda Froese en Tiny Hemrica.
De avondsluitingen werden om beurten
verzorgd door Ewoud en Gerda en de
ochtendgymnastiek, hier ‘knikken en
knakken’ geheten, door Tiny.
Bij de kennismakingsronde op vrijdag
avond was er maar één deelneemster
voor de eerste keer. We begonnen met
het zingen van "Kind'ren van één
Vader", gezeten in een kring, waarbij we
elkaar de hand gaven. Er ging een hoge
hoed rond met naamkaartjes en om de
beurt moesten we daar een kaartje uit
nemen en geven aan degene wiens
naam er op stond. Deze moest dan iets
positiefs over het afgelopen jaar
vertellen. Opvallend was dat velen wel
problemen met de gezondheid hadden
(gehad), maar nu blij waren dat ze er
toch weer bij konden zijn.
Zoals ieder jaar konden we op zaterdagmiddag met een bus naar Steenwijk,
waar de nodige inkopen zijn gedaan,
vooral op het gebied van mode en
boeken. 's Avonds was er een barbecue
op het terras, wij zaten gewoon in de
Hylkemazaal en het team liep af en aan
met wat ieder op zijn of haar bord wilde
hebben. Bij de avondsluiting las Ewoud
een psalmtekst van de dichter Ramsey
Nasr waarin God werd aangesproken
met "Lieveling". Dat zou Zijn naam
dichterbij brengen!
De kerkdienst op zondagmorgen werd
ook bijgewoond door de vroegere
teamleden Wim en Loes Vriend, en er
was gebak bij de koffie. Marjan en Dick
verzorgden een gevarieerd avondprogramma met gedichten, zang, pianomuziek en muzikaal toneel.
De boottocht op maandag ging niet,
zoals vele jaren het geval was geweest,
naar de Wieden, maar naar Terherne in
Friesland, van waaruit we met een door
twee zusters geëxploiteerde catamaran

een twee uur durende boottocht maakten over de Terhernsterpoel en het
Sneekermeer. We zagen veel vogels,
vooral aalscholvers, waarvan sommige
vlakbij de boot naar vis doken. Op één
van de vele eilandjes zat een grote groep
meeuwen of sterns, dat was niet goed te
zien, en er kwamen wat boerenzwaluwen langs. Omdat het niet mogelijk
was om op de boot te lunchen hadden we
bij het ontbijt zelf een broodje moeten
klaarmaken en in de bus kregen we daar
een pakje appelsap en een mandarijntje
bij. Vincent, onze chauffeur-van-de-week,
reed ons via Joure (Douwe Egberts),
Heerenveen (Batavus), Oranjewoud,
Noordwolde (rotan) en Frederiksoord
weer terug naar Fredeshiem. Onderweg
vertelde hij van alles over de vele, ook
kleinere, plaatsen waar we langs kwamen.
Bij de avondsluiting ging het over
eenzaamheid.

regenen en ook toen we ‘s middags met
de bus naar Assen reden hadden we af
en toe nog een spatje. We bezochten
in het Drents Museum een indrukwekkende tentoonstelling over een nomadenvolk, de Liao, dat in de 10e en 11e
eeuw in het noorden van China, nu
Mongolië, een groot rijk had gevestigd.
Er zijn in ongeschonden graftomben vele
schatten gevonden waarvan we een
verzameling te zien kregen. Ook waren
er twee graftomben nagebouwd, wat
een goede indruk gaf van de oorspronkelijke herkomst. ‘s Avonds was er
rijsttafel (zelfbediening) en we konden
bij Dick verzoeknummers indienen voor
pianospel.

Toen was het alweer de laatste dag,
behalve knikken en knakken geen
dagprogramma, alleen ‘s middags
pianospel van Dick, maar iedereen kon
zich voorbereiden voor zijn of haar
Dinsdagmorgen werd er gezongen uit de bijdrage aan de bonte avond, waarvan
nieuw samengestelde liedjesbundel van
velen gebruik maakten. Er waren
Fredeshiem en er werd voorgelezen uit
gedichten, verhaaltjes, zang, en een
"Mijn vader zei altijd". De middag was
dankbetuiging aan Nieske voor haar
vrij, maar 's avonds verschenen Iris Schram teamlidmaatschap in de afgelopen jaren.
en Luuk Lenders met een onvoorstelbare
De afsluiting was weer met de hoge
hoeveelheid muziekinstrumenten van
hoed, de naamkaartjes werden
overal ter wereld. Ze verbaasden ons met opgehaald en ieder moest kort
een programma waarbij ze met en van
weergeven wat hij of zij van de
letterlijk alles muziek konden maken.
afgelopen week vond. Bij de viering
Hoofdbestanddeel was toch weer de
zaten we weer in een kring en bij de
kleine harp, waarbij Iris oud-Keltische en
gezongen zegenbede hielden we elkaars
Ierse liederen zong. Vermakelijk was het
hand vast. Die zegenbede luidde:
meezingnummer bestaande uit: Allen die May the road rise up to meet you.
willen te kaap'ren varen, Zie ginds komt
May the wind be always at your back.
de stoomboot en Stille nacht! Het slotlied May the sun shine warm upon your face;
was het Ierse gebed dat Marjan ook
the rains fall soft upon your fields
op de laatste avond zou zingen, door
and until we meet again,
mij beaamd met: So be it!
may God hold you in the palm of His
hand.
Woensdagmorgen bracht een verrassing:
het bleek dat Marjan en Dick op deze
De terugreis op vrijdag verliep in de
dag 30 jaar getrouwd waren! Dat leverde regen: al kwam bij Emmeloord de zon
heerlijk gebak bij de koffie op! Er was
nog even door, vanaf Lelystad goot het
weer een uurtje samenzang en voorlezen, weer pijpenstelen en ook bij aankomst
nu uit het nieuwste boek van Karel
in Amsterdam was het niet droog.
Eykman en Margreet de Heer, Zodat het
Toch kunnen we met dankbaarheid
je goed gaat. In verhaaltjes en strips de
terugzien op een heerlijke week, en
10 geboden voor nu. Het was gaan
hopen op een herhaling volgend jaar.
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Collectebestemmingen oktober

Het team

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

Joke van der Heide
jongerenwerk
t 06 17 96 43 71
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

De collecte in de blauwe/zwarte zak is altijd voor de
eigen gemeente. De collecte in de rode zak is voor:
• 1 oktober – 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

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

• 15 oktober – Broederschapscollecte t.b.v.
de Doopsgezinde Zending
De Doopsgezinde zending richt zich op toerusting
van mensen die zich in willen zetten voor de
kerkelijke gemeente. Zo willen we bijvoorbeeld een
bijdrage leveren aan het samen verstaan van
Bijbelverhalen en aan wat die voor ons en anderen
kunnen betekenen. Niet alleen overzee, maar zeker
ook in eigen land.
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.

• 5 november – Paraguay t.b.v. Hospital
Mennonita KM 81
Dit Doopsgezinde ziekenhuis maakt deel uit van
een comité van kerken (een vereniging van 31
duitstalige Doopsgezinde kerken in Paraguay).
Het ziekenhuis richt zich op de behandeling en
verzorging van lepra en tuberculose patiënten
en patiënten met HIV / AIDS. De verleende zorg
is gedeeltelijk gratis. Andere patiënten worden
aangemoedigd om indien mogelijk te betalen
voor de zorg. Echter, in veel gevallen hebben
• 8 oktober – Jongerencultuurfonds
patiënten behoefte aan donaties voor
In Amsterdam leeft een op de vier kinderen in een
behandeling en zorg.
gezin op de armoedegrens! Doel van het
De doelstelling van het ziekenhuis is.
Jongerencultuurfonds is het scheppen van
− Dankbaarheid tonen aan God en het volk
mogelijkheden voor deze kinderen om ook deel te
van Paraguay;
nemen aan culturele activiteiten, zoals ballet,
− Een plaats zijn waar de naastenliefde
muziek, toneel. Het Jongerencultuurfonds doet dit
zichtbaar wordt;
door geld beschikbaar te stellen voor een
− Een geweldige kans om het evangelie van
lidmaatschap of bijdrage met een maximum van 400
Jezus Christus te verspreiden.
euro per jaar. Kinderen hebben geen enkele invloed De totale begroting van het ziekenhuis bestaat
op de inkomenspositie van hun ouders, maar
uit bijdragen van kerken, ondersteuning voor
verdienen kansen om zich positief te ontwikkelen,
speciale projecten van internationale
ook op het gebied van de cultuur.
organisaties en vele donaties.
Rekeningnummer: NL64INGB0005167707
Voor meer informatie www.km81.org
St. Jongerencultuurfonds

• 22 oktober – Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
De basis van het fonds is de publiek-private
samenwerking. Geldgevende fondsen en
particuliere donateurs, dienst-/hulpverlenende
organisaties, maatschappelijke organisaties en de
lokale overheid werken samen met als doel: hulp
verlenen aan cliënten in een financiële noodsituatie,
waarbij een voorliggende voorziening niet, niet
tijdig of onvoldoende beschikbaar is.
Rekeningnummer: NL49INGB0000294697
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
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Citaat
Anne Voolstra over haar vertrek bij het
Seminarium: ‘Ondanks mijn vertrek wil
ik nog steeds de resultaten van mijn
onderzoek naar de geschiedenis van de
Amsterdamse doopsgezinde gemeente
publiceren, omdat deze historie mij
dierbaar is geworden. En tevens om de
doopsgezinde gemeente Amsterdam
mijn dankbaarheid te betuigen voor
haar steun en eindeloos geduld. In welke
vorm en wanneer dit haalbaar is, weet
ik nu nog niet.’
Aldus Anna Voolstra in Doopsgezind.nl
(september|oktober 2017).

Agenda
Oktober 2017
(kerkdiensten: zie achterkant)
• Ma 2 okt

Zon’shofgroep/20+

Rijpenhof

20.30 uur

• Di 3 okt

Bijbelkring o.l.v. Ewoud Roos

Singelkerk

14.30 uur

• Di 3 okt

Concert Singknaben

Singelkerk

20.00 uur

• Zo 8 okt

Wake Schiphol*

Schiphol

14.00 uur

• Zo 8 okt

Romantiek en Poly

Singelkerk

15.00 uur

• Di 10 okt

Mennomaal; Dürer en Luther

Singelkerk

18.00 uur

• Di 10 okt

020 11 Tieners

Singelkerk

18.00 uur

• Wo 11 okt

Vredesgroep

Singelkerk

20.00 uur

• Wo 11 okt

Zon’shofgroep

Zon’shofje

20.00 uur

• Za 14 okt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Za 14 okt

Kleine Koren Festival

Meerpadkerk

12.00-17.00

• Di 17 okt

Boeken rond de Bijbel

Singelkerk

15.00 uur

• Wo 18 okt

Rondom groep

Singelkerk

19.30/20.15

• Do 19 okt

Open kring Menno Simons: K. Klomp**

Men. Simonsh. 14.30 uur

• Za 21 okt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Do 26 okt

Bijbelaars

Singelkerk

10.30 uur

• Za 28 okt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 29 okt

Algemene Ledenvergadering

Singelkerk

12.00 uur

• Zo 5 nov

Preek van de leek: Gerdi Verbeet

Singelkerk

17.00 uur

Kopij voor het volgende
nummer vóór 10 oktober 2017
sturen aan Mieke Krebber
Mail: m.krebber@chello.nl
Adres: Europaplein 89, 1078 GZ
Amsterdam (telefoon 020-6731926).
De redactie behoudt zich
het recht voor artikelen in te
korten of niet op te nemen.

Secretariaat en administratie
Singel 452
1017 AW Amsterdam
t kerk (020) 623 45 88
t secretariaat (020) 624 65 73
t boekhouding (020) 627 70 72
fax (020) 624 44 40
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* meer informatie: http://www.schipholwakes.nl
** Kristina Klomp vertelt over het Sweelinckorkest, de ‘tweede’ bewoner van de Singelkerk.

De kerkproeverij is voor herhaling vatbaar
Door Dirk Visser
Doopsgezind Amsterdam deed zondag
10 september mee aan de eerste keer
Kerkproeverij in Nederland, een activiteit
van (bijna) alle kerken samen. Het idee is
overgewaaid uit Engeland en de Verenigde
Staten. Nodig iemand – een buur, vriend,
collega of wie dan ook – uit om mee te
gaan naar de kerk. om het geloof, dat zo
waardevol is voor jezelf, te ‘proeven’.
Het was een prachtige dienst, waarin het
Singelkoor fraai zong en invalorganist
Henk Verhoef bijna Dick Klomp deed
vergeten. Liliane van der Steur en enkele
ouders hadden de leiding van Kom-in-deKring en van de Kinderkerk.
Henk Leegte had een prachtige preek.
Hij begon met een gesprekje uit eigen kring
over het verschil tussen een superheld en
een vader die een kwetsbaar mens is. Taal
is een poging om de werkelijkheid te
benoemen. Daarbij dreigt het gevaar dat
dat verstart in dogmatiek. Henk was de

dienst begonnen met voor de gasten uit te
leggen wat de betekenis is van de woorden
die in de liturgie worden uitgesproken.
Er waren naar schatting enkele tientallen
gasten. Een van hen, sinds heel lang
vertrouwd met doopsgezind-zijn en doopsgezinden, zei in de Open Tijd dat deze
Kerkproeverij haar “uitstekend” was bevallen. Dat gold kennelijk voor meer kerkgangers, zowel leden als bezoekers. Er kwam
deze zondag dan ook geen eind aan het
koffiedrinken. En dat terwijl koster Marcel
Alblas haast had want hij zou de bloemen
naar een ziek oud-VDGA-gemeentelid in
Den Haag brengen.
Sneldichter Kees Blokland verraste ons
na de dienst met het volgende gedicht:
ik heb het woord gemaakt
betekenis gevuld met klank
ik heb het woord gehoord
liefde leven Gode dank
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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 oktober

Ds H. Leegte

E.M.L. van Dunné **

8 oktober

Ds H. Leegte*
Geboortedankzeggingsdienst

15 oktober

Ds H. Leegte

22 oktober

Ds E.C. Roos

29 oktober

Ds E.C. Roos

Vijfde zondag

5 november

Ds H. Leegte

E.M.L. van Dunné*

Ds J. van Woerden-Surink

Ds E.C. Roos*
Ds L.C.M. Blomjous-Maillette
de Buy Wenniger

* = Kinderkerk en Kom- in- de- kring

OrgelExtra
Na de dienst op 15 oktober in de Singelkerk door Dick Klomp.
Toccata Sexta [ca 4 min] – Johann Speth (1664-1719)
Imiterende, lichte stemmen worden afgewisseld met massieve
zware gedeelten.

Lied van de maand
Keuze: Ewoud Roos
Bijna iedere dag van onze ouderenweek in het
broederschapshuis 'Fredeshiem' in de bossen bij
Steenwijk, eindigden wij met een avondsluiting in de
kapel. En dit jaar sloten wij elke viering af met het
zingen van dit lied 'Wees Gij mijn toevlucht'.
Het lied (263) is geschreven door Wijnand Honig (1934),
op de bekende Ierse melodie van het lied ‘Be Thou my
vision’, n.a.v. Lucas 24 vers 29: ‘Blijf bij ons, want het is
bijna avond en de dag loopt ten einde’.
In de dienst op zondagmorgen zult u dit mooie
avondlied op een heerlijke melodie nooit zingen, maar
thuis voor het slapen gaan kunt u dat wel. Of gaat u
volgend jaar mee naar Fredeshiem?

Wie levert
voor de volgende
idA een lied in?
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