
idA
i n  d i t A m s t e r d a m maandblad van Doopsgezind Amsterdam

– t 06 53 77 06 01

A

I N  D I T  AM ST E R DAM  S E P T E M B E R  2 0 1 7 – 1

8jaargang 56
september 2017

‘Zo goed als nieuw’. Zo luidt de titel van
het doopsgezinde Themaboekje dat
binnenkort verschijnt. Zo nieuw is het
Themaboekje niet, want dit is het derde
jaar op rij dat een dergelijke uitgave het
levenslicht ziet. 

En hoewel de titels van de Themaboekjes
van de afgelopen jaren , ‘Geroepen om te
leven’, ‘Blinde vlekken’ en dit jaar ‘Zo goed
als nieuw’ op het eerste oog op zichzelf
lijken te staan, is er wel degelijk een
samenhang in de thema’s te ontdekken.

'Overal waar we kijken lijkt het leven
tegenwoordig bedreigd. Wordt het niet 
tijd dat christenen en ieder van goede wil

zich verenigen om op te komen voor
de duurzaamheid van het leven, het 
te beschermen en te vieren in alle vol-
heid? Wordt het niet tijd om op een
heilige reis te gaan, een Pelgrimage
van Vrede en Gerechtigheid?'

Zo luidde de tekst van de slotbijeen-
komst van de Wereldraad van Kerken
in Busan, Zuid-Korea (2013) waarin
christenen en ‘ieder van goede wil’
werden uitgenodigd om op reis te
gaan, op de weg van Gerechtigheid 
en Vrede.  Als historische vredeskerk
voelden we ons sterk betrokken bij
deze thematiek. De uitnodiging van
de Wereldraad van kerken om te

zoeken naar wat vrede en recht dient,
kwam dan ook als geroepen voor onze
doopsgezinde geloofsgemeenschap. 

Thematisch drieluik
We begonnen onze pelgrimage in 2015
met het jaarthema ‘Geroepen om te
leven’ waarin wij ontdekten dat wij het
leven met al zijn mogelijkheden en
kansen hebben gekregen. We werden
opgeroepen om ons te verwonderen
over het leven, het te vieren, ervan te
leren, het te bewerken en te bewaren.
We dachten na over wat het betekent
om mens te zijn op aarde, deel uit te
maken van de schepping. Over het
goede leven dat ons geschonken is. 
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THEMA: NIEUW

Themaboekje ‘Zo goed als nieuw’
Door Machteld Stam*

Oude rommel 
foto: Hanneke Punte
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Over roeping en bestemming in onze
geschapen werkelijkheid.

In het tweede jaar (2016 -2017) zagen
we met ‘Blinde Vlekken’ onder ogen
dat we daar niet altijd optimaal gebruik
van maken. Dat we hindernissen
ontmoeten, dat wij zelf hindernissen
veroorzaken, dat onze blinde vlekken
daarbij een rol spelen. We stonden stil
bij wat wij op deze pelgrimage
tegenkomen. We ontmoeten net als
Jezus op zijn weg allemaal mensen,
bondgenoten, geestverwanten, maar
ook mensen aan de rand, in het
verdomhoekje, de vluchteling en de
vreemdeling. We kijken wel, maar wat
zien we eigenlijk? Waar zijn we blind
voor, wat zijn onze blinde vlekken? 

En nu dan het derde jaar (2017-2018):
Zo goed als nieuw! Wie onderweg is, is
in beweging, wordt in beweging gezet.
Zo heeft het gaan van de pelgrimage

ons de wereld met andere ogen laten
zien. We merken dat we door de
pelgrimage veranderd zijn en steeds
veranderd worden. Op hoop van
zegen varen we een andere koers. 
Wij vertrouwen daarbij op de Geest
van vrede.’

Themaboekjes
In hetzelfde jaar (2015) waarin met 
de pelgrimage werd aangevangen,
kwam ook het eerste Themaboekje 
tot stand. Voor deze editie schreven 
de docenten van het Seminarium
vanuit hun vakgebied over het thema.
Predikanten, voorgangers en pasto-
raal werkers leverden liturgische
bouwstenen aan in de vorm van 
korte teksten, gedichten, gebeden en
verhalen. En aan de oproep aan de
lezers van Doopsgezind NL om hun
persoonlijke levensverhalen bij het
thema in te sturen werd ruimschoots
gehoor gegeven. Tezamen met

Vervolg van pagina 1

bijpassende foto illustraties ontstond zo
een veelkleurig palet van boeiende en
inspirerende bijdragen om gelezen en
herlezen te worden. De uitgave werd in
de Broederschap positief ontvangen. Ook
voor de daarop volgende Themaboekjes is
vastgehouden aan een dergelijke opzet.
Het Thema-boekje ‘Zo goed als nieuw’
draagt hopelijk bij aan het verder brengen 
van een bezinning op een meerjarige
Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede.

Het doopsgezind themaboekje ‘Zo goed
als nieuw’ is een uitgave van de 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit en
wordt als bijlage bij Doopsgezind NL
verspreid. Het is mogelijk om, tegen
verzendkosten en zolang de voorraad
strekt, (extra) exemplaren te bestellen 
bij het secretariaat van de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit, info@ads.nl 
telefoon 020 623 09 14.

We zijn in onze Gemeenten in wezen
op weg om de vergevende, omvorm-
ende kracht van God te ervaren. En
als we die eenmaal voelen ervaren we
onszelf en de wereld om ons heen als
‘zo goed als nieuw.’ Op die wezenlijke
kant van onze pelgrimage richten we
dit jaar onze blik. Mij helpen Bijbelse
verhalen om te ontdekken wat er
bedoeld wordt met die boodschap dat
we ‘zo goed als nieuw’ mogen zijn. 
Ze dagen me ook uit.

Daarom ben ik me met de collega’s
Carolien Cornelissen, Christien Duhoux
en de voor het seminarium werkende
theoloog Christianne Karrer gaan
verdiepen in Bijbelverhalen die ons die
‘Zo goed als nieuw’ ervaring kunnen
brengen.

In de loop der jaren ontdek ik steeds
intenser dat Bijbelse verhalen ver-
halen zijn die zich tot op de dag van
vandaag in de wereld herhalen. Alle
aspecten van mens-zijn kom ik er in

tegen. Bij die verhalen komen ook
vragen in me op: hoe zou ik – als ik die
figuur in het verhaal was – reageren?
Wat voor taalcodes zitten er in zo’n
verhaal? En wat betekent het verhaal
voor mij en voor mijn zijn in de wereld
en voor ons als geloofsgemeenschap? 

Met het jaarthema: ‘Zo goed als
nieuw’ bezig ontdekte ik hoe je ruzie
kunt bij leggen. Hoe ontwapenend
samen eten kán zijn. Hoe, als je niet
langer met de nek wordt aangekeken,

Toen de Commissie Geestelijke zaken van de Broederschap met het voorstel voor de titel
van het jaarthema kwam dacht ik: het lijkt wel een thema voor een tweedehandswinkel.
Maar het is het – als je eenmaal ontdekt waar het op slaat – een heel inspirerend
jaarthema! Samen met anderen zijn we in het leven onderweg. Aangeraakt door het grote
geheim dat we God of  ‘de Eeuwige’  noemen veranderen we. Het leven wordt dan een
pelgrimage. Onderweg ontdekken we dat we zonder de aarde en al wat daarop leeft en
groeit niet kunnen. Onderweg anderen ontmoetend kom je ook je blinde vlekken tegen.
Over die thema’s ging het de vorige twee jaren.

Zo goed als nieuw…
Door Ineke Reinhold

*ADS, consulent gemeenteopbouw
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maar je door de ander gezien voelt, 
je opeens nieuw in het leven komt 
te staan. Hoe we elkaar kunnen
stimuleren om tot vrede te komen.
Hoe je door schade en schande wijs
geworden ruimte krijgt voor nieuwe
inzichten. Bovendien deelde ik met 
de anderen de intense ervaring van
het zoeken naar wat dat is, de
gerechtigheid van de Eeuwige. 

Samen met de bovengenoemde
collega’s is er een map ontstaan om 
op vele manieren op (het) verhaal 
te komen. Ouderen houden er van
samen in gesprek te gaan rondom 
een verhaal. De Bijbeltekst staat in 
de map, je kunt er vraagtekens en
uitroeptekens enz. bij zetten, voordat
je het gesprek aan gaat. Jongeren
houden van songteksten op YouTube,
van film of van een spel waar het
thema van het verhaal in terugkomt.
Suggesties daarvoor zijn in de map 
te vinden. Kinderen houden van 
een verhaal voor hun eigen leeftijd.
Kleuters horen graag een kleuter-
verhaal waar, voor ouderen herken-
baar, het thema van het Bijbelverhaal
in terugkomt, zonder dat dát verhaal

verteld wordt. Al die ideeën staan er
in. Op gelijkwaardige wijze kan
iedereen met hetzelfde verhaalthema
aan de slag. Kunstenaars bleken in
beeld en tekst hun eigen visie op het
verhaal te hebben!

Deze opzet bleek opeens nog een
ander doel te dienen. Veel gemeenten
hebben niet alle zondagen meer jeugd
en kinderkring of zondagschool. Voor
hen bleek een dienst naar aanleiding
van een hoofdstuk met een thema uit
de map een uitkomst. Ieder was die
zondag met hetzelfde thema bezig
geweest en daar kon je ook samen
over praten. Thuis bleken (groot)-
ouders het verhaal uit de map voor
hun kinderen te gebruiken.

Ja, en de collega’s vroegen me een
voorkaft te verzinnen. De kleur 
was me meteen duidelijk: Rood. 
Die ‘Zo goed als nieuw’ ervaring krijg
je zomaar opeens aangeraakt door 
de Geest. Pinkstervuur altijd rood. 
Met een blos op je gezicht over wat
geweest is, mag je gaan als een kind
zo licht (naar een gedicht van Gerrit
Achterberg).

En wat op die rode kaft? Het lijkt een
saai grijs plaatje (zoals buitenstaanders
die een gemeente binnen stappen ons
vaak op het eerste gezicht ervaren).
Maar voor mij is het veelzeggend. Je
ziet er stenen op aangespoeld op een
strand. Al die stenen komen ergens uit
de aarde voort. Ze zijn uitgebroken uit
de rotsen en bergen, door het water
naar de zee gespoeld. Geslepen door
alles wat over hen heen kwam. En daar
links liggen ze – naar het schijnt
weggeworpen op een hoopje. Afval?
Maar door het water van de doop
aangeraakt krijgen ze samenhang. 
Elk met zijn eigen vorm en kleur, klein
en groot. Allen geroepen om ‘zo goed
als nieuw’ te zijn. En dan hoor ik de
woorden: Kom tot hem de levende
steen en laat je zelf als levende stenen
gebruiken onderweg op de pelgrimage
van gerechtigheid en vrede. 

P.S. De map kost € 10.00 en ligt klaar op
het ADS kantoor. Wil je hem opgestuurd
krijgen? Dat kan door mij te mailen, dan
komen er alleen nog de portikosten bij.
(reinhold8@chello.nl)

“Kom tot hem de
levende steen en
laat je zelf als
levende stenen

gebruiken onderweg
op de pelgrimage
van gerechtigheid 

en vrede. ”
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Dietmar en ik hebben beiden een
Doopsgezinde opvoeding gehad,
waardoor een geboortedankzegging
op het eerste gezicht voor ons leek op
een doopdienst. Dat wilden we niet
want, we zouden graag willen dat
Nelis daar later zelf en beslissing over
kan nemen. Ik had als voorzitter van
de gemeente al een aantal geboorte-
dankzegggingsdiensten meegemaakt
en ik vind het een mooi ritueel om
dank te zeggen voor de komst van
Nelis en daarnaast had het voor ons
veel betekenis om Nelis aan de
gemeente voor te stellen en hem op
die manier vertrouwd te maken met
de gemeente. Ook is deze dienst voor
ons een ritueel waarmee je de
gemeente vraagt om je te onder-
steunen bij de geloofsopvoeding.
Dus dat was een antwoord op de
eerste twee vragen. 

De laatste vraag: Noord of Singel was
nog wel lastig. Dietmar voelt zich het
meest verbonden met Noord, we gaan
daar ook het meest naar de dienst. 
We wonen in Noord. Ik ben lang
voorzitter van de gemeente geweest
waardoor ik ook wel veel had met het
Singel en we wilden de dienst graag
samen met onze goede vrienden 
Gerrit en Jessica doen en die wilden de
geboortedankzegging van hun tweede
kind, Menno, graag op het Singel.
Uiteindelijk besloten we om de dienst
op het Singel te houden, wat we wel
een lastige beslissing vonden. Gelukkig
waren er een aantal leden uit Noord 
bij de geboortedankzegging aanwezig.

Voorbereidingsavonden
De voorbereiding voor de dienst
hebben we samen met twee andere
stellen gedaan. Onder begeleiding van
Henk Leegte en Liliane van der Steur.
We hebben een aantal avonden met
elkaar doorgebracht. Dit waren fijne
avonden. We deelden met elkaar 
wat onze wensen waren voor onze
kinderen en bespraken wat we in de
brief geschreven hadden. Ook hebben
we gezamenlijk de dienst voorbereid.
Het is gebruikelijk om ter voorberei-
ding op de dienst, als ouders, een brief
te schrijven aan je kind. Deze brief kan
je kind dan later lezen als hij groot
genoeg is. Dietmar en ik hebben 
samen nagedacht over de brief. 

Dietmar is goed in het onder woorden
brengen van zijn wensen en gedachtes,
dus hij begon aan de brief. 

Een nieuw kind wordt voorgesteld aan de gemeente

Geboortedankzegging Nelis
Door Nilke Duinkerken

Voordat we begonnen met de voorbereiding op de geboortedankzegging hebben
Dietmar en ik lang gesproken over de geboortedankzegging. Een aantal vragen
hielden ons bezig: Wat voor betekenis heeft een geboortedankzegging voor ons. 
Is het niet hetzelfde als een doopdienst? Waar zouden we de geboortedankzegging
willen doen, Noord of het Singel? 

“We zouden graag 
willen dat Nelis 
over dopen, 

later zelf en beslissing
kan nemen. ”
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Blijf zo open tegen iedereen, behoud
je kind zijn, je oneindig vertrouwen in
jezelf, in ons en in de wereld.

Groot gevoel van dankbaarheid
Veel dierbare vrienden en familie
waren aanwezig bij de dienst. Ik 
heb heel erg genoten van de dienst.
Voor mij was het belangrijk dat er
verschillende onderdelen in zaten die
voor ons als ouders betekenis hadden.
Tijdens de dienst ervaarde ik een groot
gevoel van dankbaarheid. Wat fijn 
dat Nelis in ons midden is. Wat het
voor mij helemaal af maakte was het
lied dat Kristine zong. Heel simpel,
maar daarom heel mooi. Het moment
waarop Nelis gezegend werd, was
voor mij niet het belangrijkst. Voor 
mij was de hele dienst eigenlijk een
grote zegen voor hem. Een moment
waarop een nieuw kind voorgesteld
wordt aan de gemeente.

Nelis is inmiddels al weer wat ouder.
We komen vaak naar het Meerpad-
kerkje op zondag, Nelis gaat altijd
mee met de kinderen en begint al
behoorlijk vertrouwd te raken met de
andere kinderen. Voor ons is het
vanzelfsprekend om zondag naar de
kerk te gaan, een moment van rust in
de week, ontmoeting met gemeente-
leden en opladen voor de komende
week. Heel fijn dat ook Nelis hier
onderdeel van kan zijn.

Wat is er nieuw?
Eigenlijk na de geboortedankzegging
niet zo veel. De geboortedankzegging
was voor mij vooral een feest. Vieren
met dierbaren en de gemeente dat
Nelis er is en daar dankbaar voor zijn.
Toch is het voor mij wel anders naar
de kerk gaan met Nelis. Dat is
misschien wel nieuw. We gaan nu als
gezin naar de kerk. Wat ik heel leuk
vind om te merken is dat iedereen 
zo lief is voor Nelis en zo blij is als 
hij en wij er weer zijn. 

Na de geboorte van Nelis was
natuurlijk alles nieuw. Ons leven is nu
totaal anders, was wel even wennen,
moet ik zeggen. Het is een enorme
verantwoordelijkheid om voor zo’n
klein mannetje te zorgen. Vaak zijn 
er twijfels over of we het wel goed
doen. Hier hebben we het ook met 
de andere ouders over gehad tijdens
de voorbereidingsavonden. Fijn om 
dit met elkaar te kunnen delen en
uiteindelijk erop uit komen dat we 
op onszelf mogen vertrouwen. We
genieten enorm van Nelis, hij heeft
ons leven verrijkt. 

“Het is voor mij wel
anders naar de kerk 
gaan met Nelis. 

Dat is misschien wel
nieuw. We gaan nu als
gezin naar de kerk.”
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Welke leerlingen komen er bij je in de
groep, wie wordt je juf en soms ook
naar welk lokaal ga je. Dit is niet
alleen spannend voor de leerlingen
maar ook voor de ouders.

Heterogene groepen
Mijn school heeft een bijzonder
schoolsysteem. We werken in de hele
school met heterogene groepen, dus
niet alleen bij de kleuters, groep 1/2
maar ook een groep 3/4, groep 5/6 en
groep 7/8. Er vertrekken aan het eind
van het schooljaar leerlingen uit de
groep en er komen weer nieuwe
leerlingen bij. Daardoor wisselt de
groepsdynamiek elk jaar. Ieder kind is
een keertje jongste en een keertje
oudste. Kinderen leren daar ontzet-
tend veel van maar daar ga ik het
deze keer niet over hebben.

Het komende schooljaar ben ik leer-
kracht van groep 7/8. Een leuke
nieuwe uitdaging na een aantal jaren
groep 3/4 en 5/6. Het leuke van dit jaar
is dat ik eigenlijk alle leerlingen, op
een paar nieuwe leerlingen na, al ken.
Voor de leerlingen ben ik al vertrouwd
en voor de ouders ook. Dat is eigenlijk
best wel fijn. Maar daar ligt, denk ik,
ook gelijk mijn valkuil. Want dat
schattige meisje wat ik heb leren
kennen in groep 4, kan nu in groep 8
wel een puberend heksje geworden
zijn. Het komende schooljaar mag 
ik al die pre pubers meenemen op 
een prachtige reis door het schooljaar
2017/2018. Voor de achtste groepers
zelfs hun laatste jaar op de
basisschool. 

Al in de zomervakantie ben ik al 
bezig met het nieuwe schooljaar. Ik
zoek nieuwe boeken uit voor in de
klassenbibliotheek, ga op zoek naar
een leuk voorleesboek, zoek leuke
hebbedingetjes om de klas gezellig 
te maken.

Sea Lions
Volgend schooljaar heet mijn groep de
Sea Lions, dus heb ik in Artis gezorgd
voor een selfie met een Zeeleeuw
erop. Die hang ik mooi boven mijn
bureau.

Ik snuffel graag in tweedehands-
winkels voor leuke spullen, speur de
gratis groepen op Facebook af en pik
zo de leukste dingen voor mijn groep
in. Ook zoek ik leuke werkvormen op

Ons nieuwe schooljaar start eigenlijk al in het oude jaar. Twee keer 'draaien'
we met de hele school de 'mix'. We zwaaien als leerkrachten gezamenlijk met
een toverstaf en doen samen met de kinderen alsof het al volgend schooljaar
is. Twee keer 1 uur en spannend is het elk jaar weer. 

Een nieuw schooljaar, 
een nieuw begin
Door Aliza Hoomans

“De norm wordt
mede bepaald door
de leiders van de

groep en de manier
waarop dat

leiderschap wordt
vorm gegeven.”



Vakantiegevoel 
Door Joël Friso

Ik vind het altijd leuk om vakantiefoto’s
van vrienden en familie te zien. En
natuurlijk ook om mijn eigen reportages
te tonen. Nu weet ik niet hoe het u
vergaat, maar ik vind het lastig met
foto’s en bijhorende verhalen verslag te
doen van het vakantiegevoel. Dat
heerlijke gevoel van vrijheid, van er even
helemaal uit zijn, zonder zorgen om wat
zich ‘thuis’ afspeelt, van het idee dat je
alles aan kan en tot nieuwe inzichten
komt over jezelf en je leven … Natuurlijk
geldt dat niet voor alle vakanties (die
kunnen ook letterlijk in het water vallen
of je bent door omstandigheden er niet
toe in de gelegenheid). Maar wanneer
het wél het geval is, wil ik vaak het liefst
dat gevoel nog láng vast houden. 

U begrijpt het, dit is mijn net-terug-van-
vakantie-associatie bij het nieuwe
jaarthema van de Doopsgezinden: ‘zo
goed als nieuw’. Het landelijke
kerkbureau wil ons aan het denken
zetten over de betekenis van een reis, de
geloofsreis om precies te zijn, en hoe die
ons onderweg verandert. Ik heb alleen
vaak het idee dat als ik weer terug ben
van een reis, alles weer op de oude voet
verder gaat. 

De laatste jaren is bij mij muziek een
belangrijkere rol gaan spelen in het
vasthouden van waardevolle
herinneringen. Wat er gebeurt is dat dit
ene nieuwe album, dat we grijs gedraaid
hebben onderweg, wordt gekoppeld aan
de ervaringen van dat moment. Zo
vergeet ik niet meer dat we Magic van
Coldplay draaiden toen we San Francisco
uitreden. Het is alsof ik herinneringen en
belevingen voor eeuwig opsla in die
muziek. Hetzelfde doen we in de kerk
met liturgie. In de woorden en muziek
van de liturgie zijn onze spirituele
herinneringen en inzichten opgeslagen.  

Column
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die ik in de eerste twee weken van 
het schooljaar kan gaan gebruiken 
om de groep te vormen.

Daarnaast gebruik ik de zomer-
vakantie ook om me alvast in te lezen
en voor te bereiden op de nieuwe
groep. Tegenwoordig met het passend
onderwijs heeft iedere leerkracht
genoeg bijzondere leerlingen in de
groep en dan is het wel zo fijn dat je
alvast weet dat je Piet niet op die
manier moet aanspreken maar juist op
die andere manier of dat je weet dat
je in week 2 met de ouders van Fatima
om de tafel moet gaan zitten om
goede afspraken te gaan maken.

De laatste week van de schoolvakantie
gaat op aan studiedagen, je lokaal
inrichten, bestelling uitpakken, over-
leggen met collega's en je planning
maken. Gelukkig houd ik ook nog
genoeg tijd over om een boek te
lezen en lekker te luieren.

De gouden weken
Die eerste momenten in een groep,
daar moet je het de rest van het jaar
van hebben. Wij noemen dat op
school de gouden weken. Wanneer je
het in de eerste weken goed neerzet,
heb je daar de rest van het schooljaar
profijt van. Elke nieuwe groep gaat
door verschillende fases. Al die fasen
zijn bijzonder en ook erg belangrijk.
En wanneer u zelf met groepen werkt,
zult u de fases vast herkennen.
De eerste fase is de Forming. In deze
fase speelt acceptatie een grote rol. 

Je leert elkaar kennen, je verkent de
groepsdynamiek. De kinderen kijken
voorzichtig rond, ze zoeken
overeenkomsten in interesses en
achtergronden maar je kijkt ook naar
verschillen. In deze fase speel je heel
veel kennismakingsspelletjes, maar
ook spelletjes waarbij de leerlingen
samen moeten werken om tot een
oplossing te komen.

De volgende fase is de Storming. 
In die fase worden leerlingen opener
naar elkaar maar ook kritischer op
elkaars gedrag. ‘Wat durf ik’, ‘Hoe
reageert de ander’ en langzaam aan
ontstaan er leiders en vormen van
leiderschap. In deze fase bespreek je
ook de regels en omgangsvormen 
op school. De basisregels staan vast;
denk aan bijvoorbeeld ‘je bent aardig
voor elkaar’. Je bespreekt dit met je
leerlingen en vraagt aan hen, hoe 
ziet dat er dan bij ons in de klas uit? 

De daarop volgende fase is de
Norming. Met je klas bepaal je, hoe
doen we het in deze groep. De leer-
lingen leren zich hierop aanpassen. 
De norm wordt mede bepaald door 
de leiders van de groep en de manier
waarop dat leiderschap wordt vorm
gegeven.

Als leerkracht heb ik de bijzondere
taak om de juiste leiders te stimuleren
en de ‘verkeerde’ leider op het goede
pad te krijgen. Eigenlijk een heel
Bijbelse gedachte...
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Verder wist ik niet goed raad met de
racismediscussie in eigen land. In de
jaren ‘70 waren er mensen die zich
ergerden aan oude symbolen van de
slavernij. (Die mensen zijn er nu nog.)
De negerkopjes aan de gevel van 
het pand Herengracht 514, ooit de
woning van een slavenhandelaar en
in die jaren de huisvesting van de
Theologische Faculteit van de UvA,
werden weggestopt in houten kastjes.
Om eerlijk te zijn vonden we dat 
een beetje belachelijk. Die kastjes zijn
overigens al lang geleden wegge-
haald.

Met de Zwartepietendiscussie wist
ik ook niet echt raad. Ik zag wel de
argumenten van de tegenstanders
van een zwarte Zwarte Piet. Maar de
hysterie eromheen stond mij tegen.

Een jonge vrouw, geboren uit
Afrikaanse ouders, die sinds enige
jaren in ons land verblijft, noemt
Nederland wegens Zwarte Piet een
racistisch land. Daarom wil ze hier
weg. Waarheen? De Verenigde Staten
van Amerika. Als er één Westers land
is waar racisme welig tiert, is het
Amerika. Dus voor de allerlaatste keer
iets over het racisme van en onder
Trump. Nu weten we het wel.

Wat hierna volgt is gebaseerd op het
artikel ‘Trumps ware bondgenoten’ in
de New Yorker van 28 augustus 2017.
Het is geschreven door David Remnick,
hoofdredacteur van dat blad.

Hij begint met een verwijzing naar 
het bezoek van toenmalige president
Obama aan de stad Charlotte, North

Carolina, kort vor de presidentsver-
kiezingen in november 2016, waar
Obama campagne voerde voor Hillary
Clinton. Over Clintons tegenkandidaat
voorspelde Obama: “Als je als presi-
dentskandidaat de steun van aanhan-
gers van de Ku Klux Klan accepteert,
zul je ook zo als president zijn.”

Remnick gaat verder en schrijft dat
Trump na de gewelddadigheden in
Charlottesville, Virginia, zijn sympathie
liet blijken voor neo-nazi’s, leden van
de Ku Klux Klan en andere blanke
racisten, die zwaar bewapend en
racistische en antisemitische leuzen
schreeuwend, door de straten van de
stad marcheerden. Eén van hen paste
een ISIS-tactiek toe en reed in volle
vaart in op vreedzame anti-racisme-
demonstranten, met een dode en 
19 gewonden tot gevolg. Toch zei
Trump dat er aan beide kanten 
“heel goede mensen” zijn en dat de
cultuur van blanke racisten niet mag
worden bedreigd.

Twee jaar geleden riep de Daily
Stormer – vertaal dat eens terug in
het Duits –, de website van de neo-
nazi’s in Amerika, blanke mannen op
om “voor het eerst in ons leven te
stemmen op een man die onze
belangen vertegenwoordigt”. 

Remnick beëindigt zijn artikel met 
de constatering dat de Verenigde
Staten op 9 november 2016 een
“onbetrouwbare, onbekwame,
onevenwichtige en immorele man” 
tot president hebben gekozen. 
(New Yorker, 28 augustus 2017).

R
Door Dirk Visser 

Vanaf de eerste R heb ik me een beetje ongemakkelijk gevoeld. Is het niet
hovaardig? Is het niet arrogant? Wek ik niet de indruk dat ik ‘schone
handen’ heb? Met een (flauw) voorbeeld – mijn reactie op het uitblijven
van een mail van onze Colombiaanse broeder Andres Pacheco – probeerde
ik mezelf ook als een ‘dader’ te schetsen, maar het was meer irritatie over
een traag antwoord.

Het racisme blijft, maar R     
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Bijgaande cartoons staan op de
voorpagina van The Economist 
en de New Yorker in de week na
Charlottesville: Trump die de KKK
nieuw leven inblaast.

       houdt op 

Voor wie interesse heeft in het doopsgezinde verleden
én heden is de cursus Doperse Theologie een absolute
aanrader. Er zijn een basiscursus, een vervolgcursus 
en met ingang van 2017-2018 ook een krooncursus. 
Elke cursus duurt twee jaar, waarbij er zes cursus-
weekenden (vrijdag/zaterdag) per jaar zijn. De cursus
Doperse Theologie staat open voor leden, vrienden 
en belangstellenden in en rond de gemeenten. 
In september 2017 start een nieuwe cursus. Meer
informatie op: http://www.seminarium.doopsgezind.nl

Cursus Doperse Theologie

Er zijn te veel vluchtelingen
Zeggen mensen
Er zijn te weinig mensen
Zeggen de vluchtelingen

Ernst Ferstl (1955), Oostenrijkse docent en 
schrijver (gedichten, aforismen en haiku’s)

Gezien in de etalage van Power of Art House 
op de Veemkade (D.V.)

Citaat van de maand

De Menno Simons Preekprijs is dit jaar toegekend 
aan de Canadese Betty Pries, theologe en mediator.
De preekprijs wordt toegekend door de Leerstoel
Theologie van de Vredeskerken van de Universiteit
Hamburg. In de winnende Adventspreek gaat Pries 
in op de wereld na de laatste presidentsverkiezingen
in de VS, een wereld waarin racisme, sexisme en
homofobie opnieuw de kop opsteken. Op 2 december
2017 om 10.00 uur zal Pries’ preek te horen zijn in de
dienst van de doopsgezinde gemeente te Hamburg
Altona. Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats.

Menno Simons Preekprijs
2017 naar Betty Pries 
uit Canada 
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‘Ik kan extreem genieten van
het leven, maar ik wil heel
graag delen met anderen’
Door Dirk Visser 

“Ik ben nogal van de spontane ideeën.
Een poosje geleden belde een vriendin-
netje met de vraag: Waar gaan we
vanavond eten? Mijn antwoord was:
Omdat het dinsdag is en het eten daar
heel lekker is, eten we vanavond bij
RIJKS, het restaurant van het Rijks-
museum. – Van mijn moeder heb ik
geleerd: ‘Vier het leven’. Dat ben ik.
Maar ik wil het niet alleen doen, 
ik wil het heel graag delen.

Aan het woord is Lisanne Lens, 32, 
sinds enige jaren lid van onze
Gemeente. “Ik hou heel erg van het
delen van feestelijkheden. Op een van
m’n verjaardagen waren er zestig
gasten in mijn huis van 55 vierkante
meter. Ik heb wel eens een uitspraak
gehoord van een Amsterdamse
theoloog: ‘Het leven is ook om te
genieten’. Dat doe ik extreem. 

Een andere vriendin heeft eens gezegd
dat ze mij bewonderde om mijn veer-
kracht en mijn positieve kijk op de
dingen. Mijn moeder was acht maan-
den ziek toen ze overleed. Ze werd 
57 jaar. Ik heb me toen afgevraagd of
het wel verstandig was om in mijn
verdriet op te gaan. Want huilend in
een hoekje zitten, daar heeft niemand
wat aan. Dus ik heb heel bewust de
keuze gemaakt om mijn verdriet een
plek te geven, maar wel door te gaan
met leven. Verdriet en leven mogen
namelijk samen gaan.

Toen ik een jaar of achttien was, wilde ik
de wereld redden. We moesten allen
heel lief voor elkaar zijn. Maar naarmate
je ouder wordt, zie je ook dat je op veel
zaken geen invloed hebt. Waar ik wel
invloed op heb, is mijn eigen gedrag. En
op mijn manier draag ik toch een stukje
bij aan deze wereld door dingen te doen
zonder iets terug te verwachten. Zo kun
je toch op microschaal iets bijdragen of
veranderen aan deze wereld. Daarom
zet ik mij bijvoorbeeld in voor het Open
Huis in de Gemeente of probeer ik niet
direct een oordeel klaar te hebben als ik
mensen ontmoet.

Welke rol speelt het geloof in mijn
leven? Ik ben evangelisch opgevoed.
Toen mijn ouders in Groningen studeer-
den, sloten zij zich aan bij de Jezus-
kinderen, een evangelische gemeente.
Na hun verhuizing naar Amsterdam en
nadat ik was geboren, hebben zij zich
weer bij een evangelische gemeente
aangesloten. Ik ben altijd vrij geweest
om te geloven; het was geen ‘moetje’
maar echt een vrije keuze. In 2005 ben ik
gedoopt door onderdompeling. Ik vond
die kerk heel leuk. Ik ging erin mee. 
Een aantal jaren was ik er als vrijwilliger
actief. Het was ook mijn vriendenclub.

Op een gegeven moment ben ik een
dienst in de Singelkerk binnengestapt.
Het was de geboortedankzegging voor
de dochter van Adriaan Krans. Ik voelde
me er thuis. De manier waarop er werd

gepreekt, de ruimte om op de preek te
reageren en de manier waarop er tijdens
koffie na de dienst werd gesproken: dat
kende ik allemaal niet. De preek ging
over de hemel, maar ik ben er nog niet
uit of ik in een hemel geloof. Ik vroeg
een vrouw – ik weet niet meer wie dat
was – of ik met zo’n opvatting wel 
in de Doopsgezinde Gemeente paste. 
Zij zei: ‘Bij de doopsgezinden mag je
alles geloven’. Ik had het gevoel: Wow,
dit is een kerk waar je vragen mag
stellen en waar ruimte is. Het was voor
het eerst in mijn leven dat ik vanuit de
kerk niet hoorde: Bid je wel elke dag, 
en: Lees je wel elke dag uit de bijbel? 

Ik wilde meer weten en ben nog een
paar keer naar de dienst op het Singel
gegaan. Toen heb ik met Henk Leegte
een broodje gegeten en hem gevraagd
of ik lid kon worden. Daarna heb ik met
een paar anderen de belijdeniskring 
bij hem gevolgd. Dat vond ik geweldig.
In 2015 ben ik tijdens de dienst op
Pinksterzondag lid geworden. Gelukkig
was mijn moeder daar nog bij. Met 
al mijn enthousiasme stortte ik me
vervolgens in het gemeentewerk. Henk
zei eens: ‘Je hoeft niet alles te doen’. 
Dus zet ik mij nu alleen nog in bij het
koffieschenken en het Open Huis.

Bij Starcom, waarover zo meteen meer,
heb ik een prima baan. Toch miste 
ik heel erg de mogelijkheid om mijn
kwaliteiten en passie te uiten. Na een

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. De keuze 
wordt gemaakt door de redactie. 
Deze maand Lisanne Lens.

Lisanne Lens:



ongeval eind 2014, waarbij ik op de fiets
door een auto was aangereden, moest 
ik drie maanden revalideren. In die tijd
zag ik in dat het leven relatief is. Toen
heb ik besloten om kinderfeestjes te
gaan organiseren. Voor een kind van een
vriendin zou ik een feestje organiseren.
Door het overlijden van mijn moeder
ging dat niet door, maar ik werd
gevraagd om voor een ander kind een
verjaardagsfeest te organiseren. Dat gaf
mij het zetje om ermee door te gaan. 

Ik heb meer dan 60 oppaskinderen
gehad. Die ruime ervaring combineer 
ik met mijn passie organiseren. Daaruit 
is ‘Het Kinderfeestje’ ontstaan, mijn
eigen bedrijf. Per 7–7–2017 ben ik
ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel. Doordat ik vier dagen per week
bij Starcom werk, heb ik er tijd voor.

Er lopen nog enkele rode draden door
mijn leven. Onze ouders stimuleerden
ons om te sporten en muziek te maken.
Vroeger zat ik op atletiek, tennis, turnen
en schaatsen. Nu doe ik ook aan
wielrennen. Enkele jaren geleden heb ik
in het kader van Alpe d’Huzes driemaal
de Alpe d’Huez beklommen.

Wat muziek betreft wilde ik heel graag
harp leren spelen. Dat werd piano,
omdat mijn broer al viool speelde. Ik
mocht zelfs een voorexamen doen tot
het toelatingsexamen voor het Conser-
vatorium, maar ik wilde dat niet doen
omdat het dan echt je passie moest zijn
en die voelde ik niet. Dus heb ik toen
afgezien van het examen. Deze week
heb ik voor het eerst voor mijn vriendje
op de piano gespeeld. Van hem mocht ik
niet meer stoppen, zo mooi vond hij het.

Starcom is een mediabedrijf dat verant-
woordelijk is voor mediaplaatsing en
communicatiestrategie. Alle vormen van
reclame kopen wij in. Met marktonder-
zoek bepalen wij de doelgroep zodat 
de reclame op de juiste plek komt, 
op radio of tv of in de buitenreclame. 
Als Operations Manager doe ik alles
eromheen. Ik zorg dat de operatie 
goed verloopt. Daarnaast volg ik hoe 
de processen in het hele bedrijf lopen.
Op zich prima werk. Maar in ‘Het
Kinderfeestje’ kan ik mijn passie kwijt. 
Zo kan ik nog meer genieten van het
leven en dat ook delen met anderen.” 

www.hetkinderfeestje.amsterdam/
ik-wil-een-feestje

Lisanne Lens 3 maal de Alpe d’Huez
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“Bij de doopsgezinden
mag je alles geloven’. 
Ik had het gevoel: 

Wow, dit is een kerk waar
je vragen mag stellen en

waar ruimte is.”
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en rond te leiden. Heb je zin om te helpen op een van
deze dagen? Geef je dan op bij Essemie van Dunné of
Helma Verkleij (h.verkleij@vdga.nl of e.vandunne@vdga.nl)

Kerkproeverij
We gaan iets nieuws doen! Op zondag 10 september
2017. Alle kerken samen. Wat in Engeland en de VS al
jaren een bewezen succes is. Namelijk, gewoon iemand
uitnodigen om mee te gaan naar de kerk. Om het geloof
te 'proeven'. Want waarom zou je datgene wat voor jou
waardevol is alleen voor jezelf houden?  Maar het hangt
van jou af. Stap jij op je collega, buurman, vriend, of
familielid af om te zeggen: “Hé, ga je met me mee?”
Gewoon voor een keertje. Wie weet welke uitwerking het
gaat hebben. Het gaat om het uitnodigen. En inderdaad,
misschien zegt diegene: ik kom niet. Maar dan hebben we
de uitnodiging wel gedaan. En dat telt. Vanaf augustus
liggen er kaartjes in de kerken die je kunt gebruiken om
iemand uit te nodigen.

Vrijwilligersavond
Naast een aantal betaalde krachten is er binnen
Doopsgezind Amsterdam een grote groep vrijwilligers
actief die zich op allerlei gebieden inzetten. Ieder jaar
proberen we onze vrijwilligers te bedanken door hen
een mooie avond aan te bieden. Dit jaar vindt deze
avond plaats op donderdag 28 september op het
Rijpenhof. Ben je vrijwilliger? Dan ben je van harte
uitgenodigd voor deze avond!

Het programma ziet er globaal als volgt uit:
18:30 – 19:00 Inloop met borrel
19:00 – 20:00 Gezamenlijke maaltijd
20:00 – 20:45 Muziek 
20:45 – 21:30 Koffie en thee

In verband met de catering is het belangrijk dat je 
je aanmeldt voor deze avond. 
Ben je vrijwilliger? Meld je dan nu aan! Dat kan 
tot 18 september door een mailtje te sturen naar
secretaris@vdga.nl of door in te tekenen op de
intekenlijsten die er op de diverse preekpunten 
in september komen te hangen.

Algemene Ledenvergadering
Op zondag 29 oktober is er na afloop van de kerkdienst
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Alle leden 
en vrienden zijn van harte welkom. De kerkenraad zal
tijdens deze vergadering terugblikken op het afgelopen
jaar door middel van het jaarverslag en de jaarrekening. 
We kijken ook vooruit, welke plannen zijn er en hoe 
ziet de begroting er uit. De kerkenraad stelt het zeer 
op prijs als u aanschuift. De agenda van de ALV wordt
in de volgende idA gepubliceerd.

Kosterij – De werkzaamheden aan het plafond van de
kosterij zijn begonnen. Verwachting is dat de
werkzaamheden ongeveer 5 weken duren. Medio
september zit onze koster weer op zijn vaste plek.  

Raad van Kerken  – Peter Lichtenveldt is namens
Doopsgezind Amsterdam afgevaardigde bij de Raad van
Kerken Amsterdam. In de kerkenraadsvergadering
heeft hij de kerkenraad geïnformeerd over de Raad en
zijn activiteiten. De RvK is een samenwerkingsverband
van christelijke kerken en gemeenschappen in
Amsterdam. De RvK is een netwerkplatform waarin de
RvK de spil is. Zij zoekt contact met diverse
interreligieuze groeperingen. Daarnaast wil men in de
toekomst ook contact zoeken met diverse
onderwijsinstellingen in Amsterdam. De RvK heeft een
nieuwe website (www.rvkamsterdam.nl) en er wordt
met regelmaat een nieuwsbrief verzonden. 

Bijeenkomst nieuwe leden – Voor alle nieuwe leden
en vrienden wordt er op zondag 24 september
aansluitend aan de kerkdienst in de Singelkerk een
kennismakingslunch georganiseerd. Alle nieuwe leden
en vrienden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. 

Nieuw kerkenraadslid
De kerkenraad heeft het verheugende bericht
ontvangen dat een van onze leden bereid is gevonden
om kerkenraadslid te worden. Het betreft Rimke 
van der Veer. Conform het huishoudelijk reglement
(artikel 20) is het mogelijk om tegenkandidaten aan 
de kerkenraad op te geven gedurende twee weken 
na verschijning van dit nummer. Indien hier geen
gebruik van wordt gemaakt begint Rimke op 
1 oktober 2017 als kerkenraadslid.

Open monumentendag
Op zaterdag 9 en zondag 10 september is de Meerpad-
kerk opgenomen in de route van Open Monumenten-
dag. Wij zijn trots op het mooie gebouw en we vinden
het fijn als er extra aandacht komt voor de kerkelijke
activiteiten die er plaats vinden. Ook is het goed als 
de verhuurmogelijkheden nog wat meer bekendheid
krijgen.  Het thema van de Open Monumentendag is
dit jaar “Boeren, Burgers en Buitenlui”. De Meerpad-
kerk wordt opgenomen in een looproute samen met
o.a. Museum Amsterdam Noord en tuinpark Buiten-
zorg. Momenteel werkt de werkgroep Noord aan een
randprogrammering met muziekoptredens en een
expositie van een beginnend kunstenaar. Ook wordt 
er nog nagedacht over het organiseren van kinder-
activiteiten. Voor het organiseren van deze dag zijn 
er veel vrijwilligers nodig om mensen te ontvangen 

Gemeente in beweging

Bericht vanuit de kerkenraad (juni)
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Opbrengst collecten in euro’s
   

2017 (kwartaal 1+2) 2016 (kwartaal 1+2)
   Gemeente        Projecten Gemeente Projecten
   
–  Singelkerk 2.771,61 3.416,22 3.160,64 3.650,39
–  Menno Simonshuis 250,05 377,20 376,60 424,35
–  Noord Meerpad 464,46 436,96 488,58 501,59
   Totaal 3.486,12 4.230,48 4.025,82 4.576,33
.Eigen gemeente + projecten 7.716,60 8.602,15

Opbrengsten collecten t.b.v. projecten 2e kwartaal 2017

–  Stichting Stuwkracht 10 136,23
   ADS, Reisfonds Mennonite World Conference 195,45
   Broederschapscollecte  St Doopsgez. Wereldwerk 269,00
   St.DG Monumenten in Friesland 297,98
   Rampen wereldwijd  coll. 30/4 139,75
   ADS, Broederschapscollecte gemeenteopbouw 192,26
   Broederschapscollecte DG Broedersch. Indonesië 303,13
   Rampen wereldwijd  coll. 28/5 212,60
   Doopsgezinde  Zending  Amsterdam 197,85
   Paraguay t.b.v. Hospital Mennonita KM 81 119,72
   Stichting Kruispost Amsterdam 24,15
   Totaal 2.088,12 

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 door-
geven aan de desbetreffende bezoekster. Mieke Hoogvliet,
06-533 804 45, mieke.hoogvliet@gmail.com of Martina Simons
tel. (020) 662 19 34.

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.

Mennomaal
Op dinsdag 12 september is iedereen welkom op het
Mennomaal. Singelkerk, Singel 452.  tel. (020) 6234588.
Ontvangst met drankje vanaf 17.30 uur. Begin maaltijd:
18.00 uur. Tussen hoofdgerecht en toetje: Zevende-dags
Adventisten. Van tevoren opgeven is niet nodig.
Opgeven wel nodig bij een speciaal dieet of vegetarisch.
Kosten: € 5 per maaltijd. Opgave en informatie via Ina
Drukker (020) 6423464 of Mieke Krebber (020) 6731926.

OrgelExtra 
Na de dienst op 24 september in de Singelkerk door Dick Klomp. 
– Andantino uit Sonate 16 opus 175 in gis klein  [ca 6 min]
– Joseph Rheinberger (1839-1901)
Dit meditatieve werkje is gebaseerd op een eenvoudig vraag- 
en antwoordthema. Zelf vond Rheinberger dit stuk kennelijk 
een noords karakter dragen en noemde het ‘Skandinavisch’.



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

Het team
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•  3 september – Hospital Mennonita KM 81
Paraguay. 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 patiënten
behoefte aan donaties voor behandeling en zorg.
De doelstelling van het ziekenhuis is:
•  Dankbaarheid tonen aan God en het volk van 
   Paraguay;
•  Een plaats zijn waar de naastenliefde zichtbaar 
   wordt;
•  Een geweldige kans om het evangelie van Jezus 
   Christus te verspreiden.
De totale begroting van het ziekenhuis bestaat uit
bijdragen van kerken, ondersteuning voor speciale
projecten van internationale organisaties en vele
donaties. Voor meer informatie www.km81.org

•  10 september – Stoelenproject
Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige
avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang
is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond 
en nacht verblijven er 45 daklozen in de opvang 
aan de Marnixstraat. Van 15 september tot en 
met 30 april realiseren ze sinds 1989 ieder seizoen
weer 10.000 overnachtingen met 75 vrijwilligers.
Rekeningnummer: NL42INGB0001320598
Stoelenproject, Amsterdam

•  17 september – Broederschapscollecte t.b.v. 
   het vredeswerk van de Stichting Doopsgezind 
   Wereldwerk   
Doopsgezind WereldWerk is een stichting voor
solidariteit en vrede. Duurzame ontwikkeling en
zorgvuldig gebruik van alles wat ons op deze aarde
gegeven is, staan centraal als wij de aarde willen
bewonen zoals God het heeft bedoeld. Met hun
partners proberen ze op een gelijkwaardige manier
om te gaan. Bij alle hulp die ze verstrekken en 
bij al het vredeswerk dat ze doen, streven ze naar
wederkerigheid: ze stellen de situatie en de noden
van de anderen centraal.
Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 t.n.v. 
de Stichting Doopsgezind WereldWerk, Deventer

Collectebestemmingen september

•  24 september – Broederschapscollecte t.b.v. 
   het vredeswerk van de Stichting Doopsgezind 
   Wereldwerk 
Zie 17 september

•  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, maat-
schappelijke opvang, begeleid wonen, medisch
maatschappelijke werk en medische zorg 
voor onverzekerden. De woongemeenschap
functioneert hierin als groot gezin en oefen-
school, die de hulpverlening ondersteunt.
Rekeningnummer: NL80INGB0000056295 
St. Vrienden van Oudezijds 100, Amsterdam

Als u niet in de dienst aanwezig kon zijn 
en toch iets wilt bijdragen aan het project 
kunt u dat via het aangegeven bank-
rekeningnummer doen.

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

September 2017 
(kerkdiensten: zie achterkant)

•  Za 2 sept Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Ma 4 sept Zon’shofgroep/20+ Rijpenhof 20.30 uur

•  Za 9 sept Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Za Zo 9/10 sept  Open Monumentendag** Meerpadkerk 12 – 17 uur 

•  Zo 10 sept Kerkproeverij Singelkerk 10.30 uur

•  Zo 10 sept Wake Schiphol* Schiphol 14.00 uur

•  Di 12 sept Mennomaal; Zevende-dags Adventisten Singelkerk 18.00 uur

•  Di 12 sept 020 11 Tieners Singelkerk 18.00 uur

•  Wo 13 sept Vredesgroep Singelkerk 20.00 uur

•  Wo 13 sept Zon’shofgroep Zon’shofje 20.00 uur

•  Di 19 sept Boeken rond de Bijbel Singelkerk 15.00 uur

•  Wo 20 sept Rondom groep Singelkerk     19.30/20.15  

•  Do 21 sept Open kring Menno Simons Men. Simonsh. 14.30 uur

•  Za 23 sept Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Do 28 sept Bijbelaars o.l.v. Henk Leegte Singelkerk 10.30 uur

•  Za 30 sept Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Di 3 okt Bijbelkring o.l.v. Ewoud Roos Singelkerk 14.30 uur

•  Zo 29 okt Algemene Ledenvergadering Singelkerk 12.00 uur

*  meer informatie: http://www.schipholwakes.nl/
**  het programmaboekje is te downloaden via https://www.amsterdam.nl/toerisme-

vrije-tijd/evenementen/open-monumentendag/informatie/ Meerpadkerk is nr. 21.

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

Kringen en Gespreksgroepen
In september starten de kringen en gespreksgroepen weer. 

Bijbelkring – dit jaar o.l.v. Ewoud Roos
Deze kring zal bijeenkomen op de eerste dinsdag van de maand in de Singelkerk, 
aanvang 14.30 uur. In verband met de ouderenreis naar Fredeshiem, waar Ewoud Roos 
de leiding heeft, zal deze kring starten in oktober. Coördinator: Martina Simons.
Bijbelaars – dit jaar o.l.v. Henk Leegte
De kring komt bijeen op de laatste donderdag van de maand in de Singelkerk om 10.30 uur.
Coördinator: Anne de Mol van Otterloo.
Open kring Menno Simons
Op de derde donderdag van de maand in het Menno Simonshuis; aanvang 14.30 uur. 
Diverse onderwerpen worden besproken. Coördinator: Grietje Gerringa en Marjan Klomp.
Boeken rond de Bijbel
Een ‘leeskring’ met als onderwerp boeken die als thema de Bijbel of Bijbelse onder-
werpen hebben. Iedere deelnemer bereidt op zijn beurt een onderwerp voor. Dit jaar 
is gekozen om het boek van C.J. den Heyer, Van Jezus naar christendom te bespreken.
De groep komt bijeen op de derde dinsdag van de maand in de Singelkerk om 15.00 uur.
Coördinator: Mieke Krebber.



Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord

Menno Simonshuis – Noord-Hollandstraat 17a – t (020) 517 10 10Amsterdam Buitenveldert

1 6 – I N  D I T  A M S T E R D A M  S E P T E M B E R  2 0 1 7

K E R K D I E N S T E N

Singelkerk Meerpad Menno Simonshuis   
Centrum 10.30 uur Noord 10.15 uur Buitenveldert 10.00 uur       

3 september      Ds H. Leegte E.M.L. van Dunné *

10 september     Ds H. Leegte * Geen dienst i.v.m. ouderen- 
Kerkproeverij en startzondag reis naar Fredeshiem

17 september     Ds W. Blomjous-Maillette Ds H. Leegte*
de Buy Wenniger

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

1 oktober Ds E.C. Roos E.M.L. van Dunné **

8 oktober           Ds H. Leegte* Ds J. van Woerden-Surink
Geboortedankzeggingsdienst

*Kom-in-de-kring, Kinderkerk

Lied, gezongen in de dienst van 30 juli

door Johannes Kelder in de Open tijd, 

door hem zelf begeleid op de Ukelele

Waar liefde mensen samenvoegt, 

Worden stenen een paleis,

De kille straat een lentetuin,

Een hel een paradijs.

Een land van licht en zonneschijn,

Een haard waar men zich warmt;

Een overvolle beker wijn,

Een mens die je omarmt.

De deur roept je een welkom toe,

Een stoel staat voor je klaar.

De tafel is gastvrij gedekt,

Een heerlijk avondmaal.

Een land van licht en zonneschijn,

Een haard waar men zich warmt;

Een overvolle beker wijn,

Een mens die je omarmt.

Liefde maakt alles anders.

Liefde heelt, vergeeft en verbindt. 

Lied van de maand
Gedicht: Johannes Kelder

Wie levert 
voor de volgende
idA een lied in?


