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De afgehouwen tronk van Isaï 1 Tekening: Piet Worm
De man van Nazareth, opgetekend door Mies Bouhuys
en Piet Worm. Meijer Pers. 1970
1) Jesaja 11.1: Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,

… de geest van de Heer zal op hem rusten… In de Psalmen en
Gezangen voor … de Nederlandsche Hervormde Kerk (1938)
staat een verwijzing naar Jesse’s stam (Gezang 17); in de latere
bewerkingen is die verwijzing verdwenen (Lied 132; 473).
In het oorspronkelijke lied van Praetorius (1609) staat deze
verwijzing ook niet.

Geboorteverhalen:

Goden, helden en zonen van goden
Door Mieke Krebber

Geboorteverhalen

Geboorte van Jezus

In Genesis 6 staat een merkwaardige
passage: 2 De dochters waren mooi en dat
zagen de goden. Ze kozen meisjes uit die
hun vrouw werden. 3-4 De goden en de
dochters van de mensen kregen samen
kinderen. Zo kwamen er halfgoden op
aarde. Dat zijn de beroemde helden uit
het verre verleden.2
De verhalen over de geboorte van helden
en halfgoden hebben vaak wonderlijke
trekken. Zo zou Athene uit het hoofd van
Zeus zijn geboren, zou de bevruchting van
de moeder van Boeddha door een witte
olifant veroorzaakt zijn en zou de moeder
van Alexander de Grote door Zeus in de
gedaante van een slang zwanger zijn
geworden.

Op 25 december vieren we Kerst. Onder
de eerste Christenen werd het kerstfeest
niet gevierd. De datum voor de viering van
het kerstfeest, 25 december, werd in het
jaar 336 door keizer Constantijn de Grote
vastgesteld, zodat het feest samenviel met
een traditioneel feest van de Romeinen
die de zonnewende – sol invictus – op
21 december vierden. In het Nieuwe
Testament treffen we niet in alle vier
evangeliën een geboorteverhaal aan:
alleen bij Mattheus en Lucas; en die
verschillen aanzienlijk van elkaar. Deze
twee evangelisten vertellen een verhaal
dat in hun theologie past en voldoet aan
de vraag van de gelovigen om meer te
weten over de afkomst van Jezus, de ‘zoon
van God’. Zij schrijven hun evangelie aan
het eind van de eerste eeuw, dus meer
dan 75 jaar na de geboorte van Jezus.

2) Bijbel in gewone taal

De Griekse goden zijn antropomorf
– ze hebben alle eigenschappen van
de mens: liefde, haat, jaloezie etc.
De mannelijke goden zijn rokkenjagers,
Zeus voorop. Wat zij wel kunnen en de
mens niet: van gedaante veranderen,
zoals Zeus zich kan veranderen in een
vogel en Athene zich kan voordoen
als een oude man. Daarbij kan
b.v. Athene Odysseus bijstaan door
hem de gedaante van een oude man
te geven, zodat hij niet wordt herkend.
Van ethiek of moraal is nauwelijks
sprake, heldenmoed is het hoogste
goed. Voor de ethiek hadden de
Grieken de filosofie.
Dat realiseerde ik mij tijdens een reis
door Griekenland in de voetsporen van
de thuisreis van Odysseus.
Lees verder op pagina 2
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Vervolg van pagina 1

Geboorte van Jezus bij Mattheus
Mattheus begint met een overzicht
van de afstamming van Jezus Christus,
zoon van David, zoon van Abraham
(M. 1.1-17). Maria bleek zwanger te
zijn door de heilige geest (18). Dit alles
opdat in vervulling zou gaan wat door
de Heer is gezegd (22). Het verhaal
gaat dan verder in hoofdstuk 2: Toen
Jezus geboren was in Bethlehem in
Judea, tijdens de regering van Herodes,
kwamen er magiërs uit het Oosten …
Als zij weer zijn vertrokken krijgt Jozef
in een droom de opdracht om naar
Egypte te gaan. In Bethlehem laat
Herodes dan alle jongetjes jonger dan
twee jaar doden. Na de dood van
Herodes keert Jozef met Maria en Jezus
terug en vestigt zich in Nazareth.
Mattheus geeft in dit verhaal allerlei
verwijzingen naar het Oude Testament:
Abraham in wie alle volken gezegend
zullen worden (Gn. 22.18) – de magiërs
komen uit verre streken -, Mozes, die
het volk leidt uit de slavernij in Egypte
en de vervulling van profetieën over
Bethlehem en Nazareth. Zo past dit
verhaal in de theologie van Mattheus,
die zijn evangelie uitdrukkelijk laat
eindigen met het zendingsbevel: Ga dus
op weg en maak alle volken tot mijn
leerlingen… (28.19).

Geboorte van Jezus bij Lucas
Het verhaal bij Lucas vertoont een
aantal parallellen met dat bij Mattheus,
zoals het geslachtsregister, maar het
wijkt er ook sterk van af. Ook hier past
het verhaal in de theologie van Lucas.
Lucas plaatst het heel duidelijk in een
historische context: ten tijde van keizer
Augustus, die door de senaat van Rome
was uitgeroepen tot ‘zoon van god’.
Voorafgaand aan de geboorte van
Jezus vertelt Lucas over de aankondiging en de geboorte van Johannes de
Doper. Hiermee verwijst hij nadrukkelijk
naar de verhalen over de ouderdom
van Abraham en Sara, de onvruchtbaarheid van Hanna, de moeder van Samuel.
De lofzang van Maria (Lk. 1.46 e.v.)
bevat veel elementen uit de lofzang
van Hanna en een aantal psalmen.
Het verhaal over de besnijdenis van
Jezus en de ontmoeting met Simeon
en Hanna in de tempel en het verhaal
van de twaalfjarige Jezus in de tempel
komen alleen bij Lucas voor. Belangrijk
voor Lucas is ook de Heilige Geest,
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zowel in het evangelie (1.35) en in
Handelingen (2.1-13 en elders). En de
belofte dat God de Heer hem de troon
van zijn vader David zal geven. Tot in
eeuwigheid zal hij koning zijn …
(L. 1.32/33). Een verwachting van het
eind der tijden en de komst van het
koninkrijk van God.

Marcus
Het evangelie van Marcus begint met
de doop van Jezus door Johannes de
Doper in de Jordaan. Op het moment
dat hij uit het water omhoogkwam, zag
hij de hemel openscheuren en de Geest
als eens duif op hem neerdalen, en er
klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent
mijn geliefde Zoon. In jou vind ik
vreugde.’ (Mc. 1.10-11). Men noemt het
geloof dat Jezus pas bij zijn doop als
‘mijn zoon’ wordt aangeduid en Jezus
dus door de Geest is geadopteerd wel
adoptianisme. Deze opvatting wordt
vooral in gnostische kringen aangehangen maar door de hoofdstroom
van de kerk afgewezen. Toch is het
evangelie van Marcus in de canon
opgenomen.3

Apocriefe verhalen over Jezus
Over Jezus en zijn vader en moeder hebben in de eerste eeuwen van het christendom vele verhalen de ronde gedaan.
Zij zijn beschreven onder meer in Het
protoevangelie van Jacobus (ca. het jaar
100) en Pseudo-Mattheüs (ca. 600).
Tijdens zijn verblijf in Egypte deed de
kleine Jezus allerlei natuurwonderen.
Als jongetje, wonend in Nazareth, was
hij zeer slim, maar ook onuitstaanbaar.
Hij liet een vriendje dood vallen omdat
die hem plaagde. Na het beklag van
diens ouders wekte hij hem weer tot
leven. Een leraar die hem iets wilde
bijbrengen op school onderbrak hij met
de mededeling dat hij dat al lang wist.
Over de geboorte van Maria werden
vele verhalen verteld. Zij zou door haar
ouders als kind naar de tempel zijn
gebracht (net als Samuel) en op
veertienjarige leeftijd aan Jozef zijn
uitgehuwelijkt, nadat hij beloofd had

‘Geboorte van Maria’. Illustratie in H. Bakels,
Nieuwtestamentische Apocriefen.
Wereldbibliotheek. 1922.

haar niet aan te raken. Vooral de
verhalen over Maria zijn door vele
kunstenaars uitgebeeld, zoals Dürer,
van wie de gravures in het bezit zijn
van het Teylersmuseum.

Jezus, held of Gods zoon?
In de evangeliën wordt Jezus niet
afgeschilderd als held; zijn geboorte en
optreden wordt beleefd als vervulling
van beloftes van zijn ‘vader’ aangaande
de Messias en de opdracht om
(Mt. 28.19/20) ‘… alle volken te maken
tot mijn leerlingen en … zich te houden
aan alles wat ik jullie opgedragen heb.’
Het evangelie van Lucas eindigt zo:
de Emmaüsgangers gaan na hun
ontmoeting met de opgestane terug
naar Jeruzalem en waren voortdurend
in de tempel en loofden God (Lk.
24.53). De tempel in Jeruzalem was ten
tijde van Lucas al jaren verwoest (in 70).
Tempel was voor Lucas de tempel van
de joden in Jeruzalem; niet de tempel
voor de keizercultus.

3) Volgens een anekdote over Alexander de Grote wordt hij na zijn verovering van
Egypte (in 236 v.Chr.) op dertigjarige leeftijd door een priester van een orakel van Zeus
in Egypte begroet met ‘zoon van Zeus’. Volgens velen berust deze anekdote op een
misverstand; de priester zou het Grieks niet goed hebben uitgesproken. Alexander liet
zich tot Farao uitroepen. De Farao’s waren godenzonen.

Kerststress
Door Henk Leegte

Op het hondenveldje in het Vondelpark
kom ik wel eens mensen tegen die ik
nog ken van vroeger, uit mijn studententijd. En terwijl ik net een balletje heel
ver weg aan het gooien was omdat
onze hond dat het leukste vindt, werd ik
aangesproken. “Hee Henk! Hoe is-ie?
Heb jij ook al last van kerststress? Nou ik
wel.” Als pastor hoor je dan eigenlijk te
vragen: “O ja? Vertel!”, en dat was ook
vast de bedoeling.
Maar daar had ik op dat moment geen
zin in. Het was lunchtijd, ik kwam net uit
een pastoraal gesprek, moest daarna
weer verder voor een gesprekskring, en
’s avonds was er nog een gesprekskring.
Het was tussen de middag en ik was
aan het wandelen met de hond in het
Vondelpark en balletjes aan het gooien.
De winkel was even gesloten. Dus
besloot ik alleen op de vraag in te gaan.
Ik gooide met de bal, en onze honden
renden er vrolijk achteraan. Ik vertelde
dat ik een beetje last had van kerststress.
Althans dat ik er wel tegen op zag zoals
ieder jaar, tegen de overdenking met
kerst, maar ik had gelukkig nog even.
Deze ontboezeming vond ik een tikje
spannend, omdat deze oude vriend iets
tegen de kerk heeft. Hij vertelt altijd dat
hij niets snapt van de kerk (“Ik denk
liever zelf na”), en heeft er tegelijkertijd
denk ik heel veel mee, want werkelijk
iedere keer als we elkaar tegenkomen
op dat hondenveldje in het Vondelpark
begint hij erover. Vanuit een mengeling
van verbazing, afkeer en fascinatie.
Dat geeft mij dan wel eens het gevoel
dat ik me moet verdedigen en het moet
opnemen voor de goede zaak, waar ik
niet altijd zin in heb. Ik gooide nog
maar weer ‘ns met de bal.
Maar zijn vraag stelde me ook in de
gelegenheid mijn eigen verhaal te
vertellen, en soms helpt dat om voor

jezelf de zaken wat op een rij te krijgen.
En dat is nooit weg. Dus ik begon te
vertellen. Dat de vier evangelisten alle
vier op hun eigen wijze van de geboorte
van Jezus vertellen. Althans dat eigenlijk
alleen Lucas aan komt zetten met een
wat langer en uitgebreider verhaal
rondom de geboorte van Jezus. En dat je
aan die geboorteverhalen meteen al zo
duidelijk de verschillende karakters van
de verschillende evangeliën kunt zien.
Dat Mattheus zo z’n best doet om Jezus
geheel en al in de traditie van Schrift en
profeten te plaatsen door hem op te
nemen in een lange geslachtslijst met
daarin uiteraard Abraham, Izaak en Jacob,
maar vooral ook de koningen David en
Salomo. Voor Mattheus kan Jezus niet
joods genoeg zijn. Hij maakt er een soort
tweede Mozes van, met een rede (een
vernieuwde ‘wet’) op een berg, en vijf
redevoeringen van Jezus als de vijf
boeken van de Thora. En dat Marcus altijd
haast heeft, en meteen maar begint bij de
doop van Jezus door Johannes de Doper,
waar hij als het ware door God als ‘zoon’
wordt geadopteerd, wat eerst niemand
doorheeft, maar later wel. En dat
Johannes het voortdurend heel filosofisch
heeft over ‘vertrouwen’ en steeds in
relationele zin spreekt over de verhouding
tussen Jezus en God. En de volgers van
Jezus ‘kinderen’ noemt. En dat hij in zijn
geboorteverhaal vrij letterlijk Genesis
citeert: “In den beginne was het woord”.
En dat Lucas tenslotte de meest ‘sociale’
evangelist is, met voortdurend de nadruk
op het woordje ‘geschieden’, waarbij de
geschiedenis van Jezus wordt verteld als
een tegen-geschiedenis, tégen de grote
machten en de grote monden in, die
ergens achteraf op de velden bij
Bethlehem in een stal begint.
Ik wist nog niet precies wat ik met kerst
zou gaan doen, maar op kerstavond
waarschijnlijk toch wel weer Lucas. Maar
vanuit welke invalshoek: geen idee.

“Elke keer wordt het weer kerst, en elke
keer lees ik er weer iets anders in, omdat
ik zelf ieder jaar ook weer een beetje
anders ben geworden”.
En toen was ik wel weer even klaar met
mijn college en mezelf, en nam de
mildheid weer bezit van me, en vroeg ik:
“Maar vertel, waar heb jij dan kerststress
over?” En ik gooide nog maar weer eens
met het balletje, en onze honden hadden
veel plezier samen. En toen kwam het
verhaal van de gescheiden ouders, en de
gescheiden ouders van zijn vrouw, en het
gepuzzel om de dagen eerlijk onder al
die ouderparen te verdelen. Lunch hier,
brunch daar, en eigenlijk drie diners die
in twee dagen moesten. Ik kreeg alleen
al van het verhaal stress-gevoelens.
Want voor mij is de familiegezelligheid
een gevolg van het verhaal en het
kerkelijke feest van kerst, en dat is altijd
prima omdat het begint bij dat kerkelijke
feest. Terwijl bij mijn oude vriend kerst
betekent dat je met je familie moet eten.
En dat was bij hem een hoop gedoe.
Ik weet niet of we elkaars kerststress
helemaal begrepen. Wel en niet, denk ik.
Want we spreken altijd vanuit onze eigen
‘bubbel’. Misschien moeten we eens de
tijd nemen om elkaar écht te spreken.
Niet tijdens lunchtijd in het park met de
honden. Die zich overigens bij kerststress
niets kunnen voorstellen, en gewoon
vrolijk achter balletjes aanhollen.

“voor mij is de
familiegezelligheid
een gevolg van het verhaal en
het kerkelijke feest van kerst,
en dat is altijd prima
omdat het begint bij dat
kerkelijke feest.”
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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 Naomi Yoder.

Vele gezichten

Naomi Yoder redde tweemaal
het leven van haar broertje
Door Dirk Visser
Naomi sinds 1958 de vrouw van Sol Yoder,
redde als tiener tweemaal het leven van
haar jongste broer Arthur. Haar vader
John E. Kennel die boer en timmerman
was, hield ook bijen. Op een dag hoorde
Naomi haar zeven jaar jongere broer in
de tuin huilen. Hij was midden in een
bijenzwerm terecht gekomen. Naomi
holde op haar broer af, pakte hem beet
en trok hem uit de zwerm bijen. ‘s
Avonds bij de afwas bleef Arthur uit
dankbaarheid aan haar zijde gekleefd.

vaak dezelfde voornaam. Zij werden
aangesproken met voornaam en het
initiaal van de tweede voornaam, zoals
bijv. Sol E.

Er was een tweede gelegenheid waarbij
doortastend optreden van Naomi het
leven van haar broertje redde. “Hij was
in de waterbak geraakt waaruit de
paarden dronken. Ik heb hem eruit
gehaald. Dat had fataal kunnen zijn.
Veel later is hij een bekend cardioloog in
de Mayo Clinic in Minnesota geworden.
Misschien heeft hij toen andere mensen
het leven gered.”

Het typeert Naomi. Een goede vriendin
die bij het interview aanwezig is zegt:
“Als ik aan Naomi denk, denk ik aan
dieren. Zij is een echte dierenvriend.”
Sol roemt haar liefde voor de natuur, de
planten en de dieren. ‘Kopjes’ noemden
Sol en Naomi jaren geleden de kat van de
buren. Het dier was zo gehecht aan Naomi
dat zij steeds kopjes van de poes kreeg.

Naomi groeide op in Lancaster County,
Pennsylvania, als achtste van elf
kinderen. Het oudste en het jongste kind
waren jongetjes; daartussen allemaal
meisjes. Naomi, inmiddels 95, is de
laatste van de elf die nog in leven is.
Sol is 88.
“Ik zat op een school met maar één
lokaal waarin alle acht klassen met in
totaal 20 à 30 kinderen zaten. Er was
ook maar één leerkracht, een juf. Als er
veel sneeuw lag, kon zij niet naar huis
en sliep dan bij ons. Wij hadden een
sleutel van het schooltje zodat wij er
voor konden zorgen dat de school goed
verwarmd bleef. De meeste kinderen
hadden een mennonite achternaam
(Yoder, Lapp, Stoltzfuss) en hadden ook
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Ze hield van het landleven. Eigenlijk
heeft ze maar van één ding spijt: vissen,
wat ze net als alle andere plattelandskinderen deed. “Dat een vis een haakje
in de bek kreeg. Stel je voor. Wat moet
dat een pijn voor die arme vissen zijn
geweest”, zegt ze nu.

Het leven op het platteland had ook zijn
beperkingen. Er woonden bijna alleen
maar boeren. “Mijn ouders hadden niet
meer dan de lagere school. Wat deden
de conservatieve Mennonites als hun
kinderen de hoogste klas van de lagere
school hadden doorlopen maar nog twee
jaar leerplicht hadden? De jongens en
meisjes moesten de achtste klas overdoen
en daarna nog een keer.
Wij waren lid van de Millwood-Maple
Grove Amish Mennonite Church, een
conservatieve gemeente. Net als andere
ouders vonden ook mijn ouders verdere
opleiding voor hun kinderen niet nodig
en zelfs ronduit gevaarlijk wegens blootstelling aan de ‘wereld’ op de middelbare school.

Toen ik zestien werd, bleef ik nog enige
jaren thuis, net als mijn oudere zussen. Ik
kreeg van mijn moeder een schaar om in
een kledingfabriek te gaan werken.
Mennonite meisjes stonden bekend om
hun vaardigheid als naaisters.”
In die jaren haalde Naomi via een
correspondentiecursus het diploma van
de middelbare school. Daarna verkreeg
zij aan Eastern Mennonite College de
lesbevoegdheid voor de basisschool.
Uiteindelijk kreeg zij haar Master-diploma
aan de Temple University in Philadelphia.
Zij was nu bevoegd tot het geven van
kunstzinnige vorming aan lager en
voortgezet onderwijs.
Met veel liefde vertelt Naomi over de jaren
die zij voor de klas heeft gestaan. “Ik was
altijd blij op school te zijn met de kinderen.
Ik leerde hen tekenen, aan zelfexpressie te
doen op papier of met andere materialen
zoals klei. Dat heb ik altijd heel leuk
gevonden. Ik mis het nog steeds.
Ik vroeg de leerlingen eens om een dag uit
het Scheppingsverhaal uit te beelden. Ze
mochten zelf kiezen. Een jongen had toen
de zevende dag gekozen: ‘Toen rustte God’.
Wat had hij getekend? Een ziekenhuisbed
met een oude man met baard. ‘God was
moe’, zei hij. Een meisje had een blauwe
hemel met een heldere ster getekend.
Daaronder had zij geschreven: ‘Onze God’.
Later heb ik in Tabitha, een bejaardentehuis in Amsterdam-Geuzenveld, op een
grote muur in de eetzaal een groot stuk
papier geplakt. Met krijt heb ik daarop
een muurschildering gemaakt. Een Kersttekening met veel engelen. Muurschilderingen heb ik vaker gemaakt.”

Noami en Sol 2017

Ondertussen had zij in 1955 Sol ontmoet.
“Ik bad tot God dat Hij mij een man
zou zenden. Dat werd Sol. Wij hebben
elkaar voor het eerst ontmoet op een
Halloweenfeestje. Ik stond in de keuken
toen een schoonzus zei: ‘Er is een
jongeman in de voorkamer die jij moet
leren kennen’. Eerst hadden we nog
geen verkering, maar na een jaar
nodigde Sol me uit om een roeiwedstrijd
bij te wonen. Dat was onze eerste
date. Twee jaar later heeft Sol zijn
huwelijksaanzoek gedaan met de
woorden ‘Ik heb jou gekozen’. We zijn
op 11 oktober 1958 getrouwd in het
historische Quakermeeting House in
Haddonfield, New Jersey.

Met Sol verhuisde ik in 1963 naar
Nederland, waar Sol de studie
Geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam begon. Sol was hier eerder
geweest toen hij er als dienstweigeraar
zijn vervangende dienst vervulde.
Eerst kwamen we te wonen in het
MCC centrum aan de Koningslaan en
vervolgens in de Van Baerlestraat.
Van 1970 tot 1973 woonden we weer
in Amerika. Sindsdien wonen we in de
Burg. Eliasstraat, en met veel plezier:
een plantsoen tegenover onze woning,
op het Plein ‘40-’45 allemaal winkels,
op loopafstand openbaar vervoer naar
het Centrum. Wij hebben beiden bij
de internationale wetenschappelijke
uitgeverij Elsevier-Reed gewerkt.

Waar we ook erg van hebben genoten,
was het museumbezoek. In het Rijksmuseum heb ik nog een cursus keramiek
gevolgd. Dat vond ik geweldig. Ik ben
dankbaar dat wij in Amsterdam wonen.”
Tijdens het interview maakte Naomi een paar
tekeningen, die bij dit interview zijn afgebeeld.
Met dank aan mw. Shirley Tempel voor haar
gastvrijheid en medewerking aan dit interview.

We hadden een abonnement voor Artis.
Daar heb ik veel dieren getekend. In een
dierentuin in Philadelphia stond ik eens
voorover gebogen om een geit te aaien.
Met één hap at hij mijn jaarabonnement
op dat om de hals hing. Even later zei
een kind: ‘He ate my card too’ (‘De geit
heeft ook mijn kaartje opgegeten’).
We leerden de stad kennen door te
fietsen. Later kwam daar ook de omgeving bij, zoals Waterland. Nederland is
een heel goed fietsland: aparte fietspaden, verkeerslichten voor fietsers.
Met bezoekers uit Amerika gingen we
naar Witmarsum en Pingjum, waar
Menno Simons heeft gewoond en zich
bij de vroegste doopsgezinden heeft
aangesloten. Met de trein naar Alkmaar
en dan met de bus naar Bolsward.
Daar huurden we fietsen en gingen
dan zo verder. We fietsten over paden
waar ook Menno langs was gekomen.
Naomi met ‘Kopjes’ in de tuin van de
Burg. Eliasstraat omstreeks 1975.
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Uit de kerkenraad
Bijdrage

Reflectievergadering
In de maand november heeft de kerkenraad een
zogenaamde ‘reflectievergadering’. Thema deze keer is:
“Arm of vluchteling, onze zorg?” Omdat de vergadering
nog moet plaatsvinden, leest u hier meer over
in de volgende idA.

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

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

Het was de laatste jaren gebruikelijk dat een herinneringsbrief
gestuurd werd aan leden en vrienden, wanneer zij nog niet de
jaarlijkse bijdrage hadden betaald. Dat kan dit jaar helaas niet
worden gedaan. Daarom dit ongebruikelijke verzoek: mocht u
niet zeker meer weten of u enkele maanden geleden uw
bijdrage hebt overgemaakt, wilt u dit dan in uw administratie
nagaan? Als u geen afschrijving vindt, wilt u dan zo vriendelijk
zijn uw bijdrage alsnog over te maken?
Ons bankrekeningnummer is: NL11INGB0000141442
t.n.v. Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam.
Wilt u erbij vermelden: ‘bijdrage 2017’.
Wij verwachten in het volgende jaar wèl weer een
rappel te kunnen sturen aan wie nog niet betaalde.
December, de maand van terugblikken. Ook op deze plaats.
Dan denken velen aan bijzondere diensten in onze mooie
Singelkerk, het Meerpadkerkje en het Menno Simonshuis,
waarbij onze predikanten door de keuze van een tekst of
de uitleg daarvan ons iets ter overdenking meegaven of
ons raakten.
Wat zijn wij bevoorrecht dat wij zulke talentvolle predikanten
hebben en een begenadigd organist. Mocht u uw dankbaarheid willen materialiseren door een extra donatie, weet dat
dit heel welkom is. U kent de zorgen over het afnemende
ledental en daardoor financiële krapte. Wij hopen dat eens
de dalende lijn ombuigt naar stijgend. Dit jaar is er hard
gewerkt door medewerkers en vrijwilligers om de inkomstenstroom uit ook andere bronnen dan de ledenbijdragen te
vergroten, zoals verhuur van de kerk, en daarnaast de
kostenposten waar mogelijk te reduceren.
Met vriendelijk dank, namens de kerkenraad,
voor uw bijdrage, Ineke Voncken

Adventsviering
Ook dit jaar wordt er weer voor alle leden
van de Doopsgezinde Gemeente. Amsterdam een
adventsviering georganiseerd.
Een middag met muziek, poëzie,
een kerstverhaal en samen zingen.
Deze zal plaats vinden op
DONDERDAG 21 DECEMBER 2017

Samen de levensreis vierend
het nieuwe jaar in
27 december 2017 – 3 januari 2018.
Oud en Nieuw week op Fredeshiem o.l.v. ds. Ineke Reinhold.
Loes Prakke en Ineke Verhulst. Thema: ‘’Waarom reist de
mens’’ . Mogelijkheid tot tekenen, schilderen, wandelen, etc.
Uitje naar Leeuwarden: Mata Hari. Informatie bij Fredeshiem
tel. 0521 -53 51 00, info@fredeshiem.nl

van 14.00 – 16.00 uur in de kerkenraadskamer
van de Singelkerk (deur open om 13.30 uur)
Ds. Ewoud Roos heeft tijdens
deze middag de leiding.
Inlichtingen bij Nieske van der Zijpp, tel. 6793673.
Allen van harte welkom!
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Mennomaal
Op dinsdag 12 december is iedereen welkom op het Mennomaal.
Singelkerk, Singel 452. tel. 6234588. Ontvangst met drankje vanaf
17.30 uur. Begin maaltijd: 18.00 uur. Tussen hoofdgerecht en
toetje: De Heilige familie in de kunst. 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
(6423464) of Mieke Krebber (6731926).

In Memoriam

Riekje Glaudé – Visser
1923 -2017
Op 10 oktober jl. overleed onze zuster
Riekje Glaudé. Ondanks haar hoge
leeftijd en lichamelijke beperkingen was
haar overlijden onverwacht. Een paar
dagen ervoor had ze met haar familie
nog haar verjaardag gevierd met een
etentje buiten de deur, in opperbeste
stemming. Dat tekende haar instelling,
ze schiep tot het einde vreugde in de
mensen om haar heen.
Henderika Visser werd geboren in
Groningen. Toen haar moeder jong
overleed werd ze liefderijk opgenomen in het gezin van haar overburen,
waar ze een warme jeugd beleefde.
Na haar opleiding ging ze werken als
laborante. In 1958 trouwde ze met
Gerard Glaudé. Het echtpaar kwam
te wonen in Amsterdam, in het
nieuwe Amsterdam-West. In dit nieuwe
stadsdeel moest Riekje wel wennen,
maar al gauw wist ze er een leven op
te bouwen. En er kwamen drie
kinderen. Toen de kinderen groter
werden ging Riekje weer werken, nu
als haematologie-laborante in het Sint
Lucas-ziekenhuis. Daar ontmoette ze
grote waardering, de moeilijkste
gevallen bij het bloedprikken werden
altijd naar haar gestuurd.
Voor Gerard was Riekje doopsgezind
geworden. Vele jaren zijn zij beiden
zeer actief in de gemeente geweest.
Riekje zong in het koor en nam deel
aan de zusterkring. Vaak waren ze
samen te vinden in “De Olijftak” en
later in de Singelkerk. Pas de latere
jaren werd dat allemaal minder.
Ondertussen woonden ze tot eind
vorig jaar in hun mooie flat aan de
Staalmeesterslaan, totdat Riekje een
val maakte en het niet meer ging.

Samen verhuisden ze naar het Gerrie
Knetemannhuis, vlakbij, waar Riekje
zowaar weer helemaal opleefde.
Zoals gezegd kwam haar overlijden
toch onverwacht.
Op 17 oktober werd op Westgaarde
afscheid van haar genomen. Ondergetekende kon daarbij een groet van
de gemeente meegeven. “Ik voel de
winden Gods vandaag”, dat hoorden
we, maar ook de regels uit psalm 23, “
De Heer is mijn herder, mij ontbreekt
niets”. Henderika Glaudé-Visser ruste in
vrede; haar gedachtenis zij tot zegen.
Thijs van Hoogstraten

Zr Louwke
Anje Compaan
1925 –2017
‘Dank voor het mooie leven dat ik
heb gehad.’ Deze zin stond boven
de annonce, waarin te lezen was dat
op vrijdag 10 november ons gemeentelid zr Lucie Compaan gestorven is.
Zr Compaan werd als enig kind op
31 januari 1925 in Middelstum geboren.
Vader was timmerman, moeder koster
bij de doopsgezinde gemeente. Toen
Lucie elf jaar was ging het gezin wonen
in de doopsgezinde pastorie, waardoor
zij contact kreeg met de gemeenteleden
en de predikant ds Witteveen en zij
in 1955 gedoopt werd. Haar dooptekst
was uit de brief aan de Kolossenzen,
waarin de apostel Paulus in hoofdstuk 3,
vers 23 zegt: ‘Wat gij ook doet, verricht
uw werk van harte, als voor de Heer.’
En dat heeft Lucie gedaan! Eerst als
medewerker op het notariskantoor
Kooi in Middelstum (met de zonen
was zij nog altijd bevriend), en later als
directrice van het broederschapshuis
in Elspeet (Mennorode).

Onder haar bezielende leiding groeide
het broederschapshuis tot een plek
waar ook conferenties georganiseerd
werden. En omdat er vele landelijke
en internationale doopsgezinde
vergaderingen en congressen werden
gehouden, werd zij binnen de broederschap een bekend persoon. Velen
koesteren warme herinneringen aan
haar!
Na haar pensionering in 1987 kwam
zij in Amsterdam wonen, in een fijn
huis met dito tuin aan de Geerdinkhof.
Een gesprekskring o.l.v. ds Frits
Groeneveld vond bij haar thuis plaats.
En ze had haar vaste plek tijdens de
diensten op het Singel.
De laatste jaren woonde ze, vanwege
haar gezondheid, in Benvenuta, een
kleinschalige woonzorglocatie in
Hilversum. Haar maatje Dorien van
Wessel zocht ook daar haar geregeld
op. Donderdag 16 november werd zij
in Middelstum begraven, bij haar
ouders. Collega ds Lydia Penner, een
dierbare vriendin, leidde de afscheidsdienst; namens onze gemeente waren
Henk en Hetty Smit daar bij aanwezig.
Na een huisbezoek zei Lucie eens bij
het afscheid, staande in haar tuin,
genietend van de bloemen en de
planten: ‘Ewoud, ik heb gewoonweg
veel geluk gehad in mijn leven!’
De herinnering aan Zr Lucie Compaan
zij ons allen tot zegen.
Ewoud Roos
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Gemeente in beweging
OrgelExtra

Alles went, zéker advent
Door Liliane van der Steur

Na de dienst van 10 december.
Stille nacht, heilige nacht [ca 3 min]
Dick Klomp (1947). Dit is deel 1 uit 3 bewerkingen. Onder een zachte sterrenhemel klinkt het
stille nacht motief gevolgd door de melodie
en een contrasterende stem.

Overige activiteiten in december
– Kerstwandeling
Vrijdag 15 december Singelkerk 18.00 uur
Kerstwandeling i.s.m. Protestantse Kerk
Amsterdam. Aanmelden op:
www.kersttheatertour.nl

– Adventsviering met de H4H
Zondag 17 december, 3e advent
Singelkerk 15.00 uur

– Adventsmiddag
Donderdag 21 december, Singelkerk
14.00 uur Adventsviering o.l.v. ds. Ewoud Roos

Je zult maar kind zijn. Beduusd van de ‘janboel aan jaren’ waarmee
je te maken hebt. Een levensjaar, dat loopt van je verjaardag tot je
volgende verjaardag. Daar dwars doorheen het kalenderjaar van
januari tot en met december. Dan heb je nog het schooljaar, ook weer
met een eigen begin en eind. En nu ontdek je op een zondag rond
Sinterklaas dat het kerkelijk jaar is begonnen. Het valt niet mee.
Vlak na Pinksteren hebben we met de Kinderkerk Twister gespeeld.
Bij echt Twister balanceer je op een zeil met daarop rijen gekleurde
cirkels. Op ons speelzeil staan ook die cirkels, maar dan in een kring.
Elke cirkel is een cruciaal moment in het kerkelijk jaar. Met de klok
mee staan ze in de juiste volgorde. Los van hilarische poses, leverde
het spel bij de kinderen het besef op dat het jaar niet begint met
Kerstmis. Maar dat het start met de aanloop daartoe, de adventstijd.
Nu is het zover. We gaan het Twisterkleed weer eens tevoorschijn
halen. Bij wijze van mindset. En ook deze adventstijd gaan we met
de Kinderkerk volop genieten van steeds meer licht. We maken onze
kaarsen dit jaar zelf.
Op de eerste adventszondag steken we één kaars aan. Op de derde
adventszondag zien we elkaar weer, dan ontsteken we er drie. En op
24 december is het kinderkerstfeest in de Singelkerk, het is dan de
vierde adventszondag, dus vier kaarsen. Het grote feest van het licht,
Kerstmis, is dan al een dag later. Dan gaat ook de vijfde kaars aan.
Kaars voor kaars maken we het lichter in de adventstijd. Me dunkt
dat het dan wel went, het kerkelijk jaar, met zo’n heerlijk
aanzwellend begin.
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– Kerstzang op kerstavond
Kerstavond, 24 december, Singelkerk
om 21.30 uur o.l.v. Dick Klomp
Noord om 21.00 uur

– Lichtkunstwerk Windows
Aan de Herengrachtzijde van de Singelkerk is
van 30 november t/m 21 januari het lichtkunstwerk Windows van Lynne Leegte te zien.
Het kunstwerk is onderdeel van de water
expositie (Water colours) van het 6e Amsterdam
Lightfestival. Lynne Leegte is de kunstenares
die ook het prachtige kunstwerk Flight in de
kerkzaal heeft gemaakt. Op de afbeelding
een impressie van het lichtkunstwerk.

Column
Helden?
Door Bart Admiraal
Redactionele thema’s voelen als korsetten,
baleinen laten in mijn speklaag diepe
eindedagsgroeven na. Beter Lijnen dan
baleinen. Thema’s zijn bedoeld om binnen
de perken te blijven. Ik kijk op een zwarte
tas met een tekst van Rotterdams
nachtburgemeester, Jules, die ik graag
met u deel “Binnen de perken zijn de
mogelijkheden even groot als daarbuiten”.

Stijn Fens prekend. Foto: Sandra Haverman

Singelkerk driemaal schouwtoneel
voor Preek van de Leek
Door de redactie
Drie zondagnamiddagen in november was
het in een volle Singelkerk genieten bij de
Preek van de Leek. Er was voor elk wat wils:
‘socialistisch-samaritaanse barmhartigheid’;
een ‘marxisociaalorthodoxe’ potpourri en
een preek van iemand die zich ‘ongeneeslijk katholiek’ noemt. Drie mooie diensten.
De muziek: het vrouwenkoor Malle Babbe
bij oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet; het
Promise Black Gospelkoor bij SP-wethouder
Arjan Vliegenthart; en twee koren bij
Trouw-columnist Stijn Fens: het Schola
Cantorum van de Krijtberg en leden van
het Schola van het Cenakel. Er klonk
Gregoriaans in onze kerk!
Dick Klomp speelde in alle diensten; in de
eerste dienst het koraal ‘Ich ruf zu Dir, Herr
Jesu Christ’ van Bach. Doopsgezinde leden
van het voorbereidingsteam zijn Henk
Leegte en Joke Rooseboom. Koster was
telkenmale Helma Verkleij. Vrijwilligers van
het Zonshofje waren verantwoordelijk voor
ontvangst en borrel.
De belangstelling uit de eigen Gemeente
was matig. De eerste zondag zat de kerk,
bij wijze van spreken, vol met mensen uit
het PvdA-netwerk van Verbeet; afgaande
op het zingen had Vliegenthart de
Nassaukerkgemeente meegenomen; en
oud-KRO-journalist en Trouw-columnist
Fens had ook zijn eigen schaapjes bij zich.

Verbeet vertelde de PvdA-droom en
vroeg aandacht voor het Nationaal
Comité 4 en 5 mei, waarvan zij voorzitter is. Zij gaf een mooie draai aan de
barmhartige Samaritaan. We laten, aldus
een van de idA-redacteuren, ”wel heel
veel langs de stoep liggen, de stumpers,
de verslaafden, de geestelijk verdwaasden, en vluchtelingen”.
Domineeszoon Vliegenthart ging voor
in een orthodoxe dienst met SP-thema’s
in de preek. Hij sprak naar aanleiding
van Micha 6: 1-8. Recht doen, zegt de
Bijbel. Maar rechtmatigheid is iets anders
dan rechtvaardigheid. “Het kost me soms
moeite dat aan mijn ambtenaren uit
te leggen.” Wandel nederig met God,
hield hij de kerkgangers voor.
Fens, die barmhartigheid als thema
had gekozen, liep eens met een prelaat
(mgr. Karel Kasteel) een dakloze in Rome
voorbij een maakte daarbij een min of
meer denigrerende opmerking. “Stijn,
je moet oppassen met zulke woorden.
Zo loop je nog eens Jezus voorbij.”
Of zoals Fens zelf zei: “Samen leven we
in een wereld die maar niet wil lijken
op het Koninkrijk Gods”.

website
Op www.preekvandeleek.amsterdam.nl
zijn de teksten van de preken te lezen.

Maar ter zake, mijn jeukwoorden ‘Helden’
en ‘Kanjer’, nog erger de kwelende ‘Toppers’
in hun epitheta vomica, glitterkostuums.
Inspiratie googelen in de zoektocht op
‘Bijbelse helden’ een confrontatie met een
pop-up ‘Het Beste van Refo-web dagelijks in
de mailbox’ grote griezels, nog net voor het
vol afgrijzen wegklikken zag ik dat Jezus de
grootste held was. Ik schalde door de kamer
“IVANHOE!!!!!” mijn jeugdheld. Refoweb
heeft een Gouden Boekje te koop over
Bijbelse helden, sinterklaastip?
In de #Metoo discussie over schaamteloos
mannengedrag mis ik de helden die klip en
klaar hun grijp- en graaigenoten tot de orde
roepen. Helden op sokken? Wel het beest
maar niet de held uitgehangen. We zien
geen #Metoo armbandjes of gekleurde
strikjes. De commercie laat het zelfs afweten.
Wachten tot de kruitdamp is verwaaid,
vervolgens de orde van de dag. Het knaagt.
Kerken, dokters, leraren, psychotherapeuten
hoor je ook niet, vuile handjes?
Tuchtrechtelijke uitspraken over “grensoverschrijdend gedrag”, wat een verhullend
eufemisme, zijn aan de orde van de dag.
Dokters worden steevast uit hun vak gezet,
maar de gewone grensoverschrijdende
machoman?
Mijn echte held is van vroeger, staand aan
de vaart in mijn dorp zag ik een groentenboerpaard een trapje afstappen om te
drinken en ja, de groentekar duwde het
dier te water. Paard in de vaart. Malende
benen, paniekpaardeogen, schuim op de
mond. De groezelige groenteboer sprong
onvervaard te water, ontweek de hoeven,
en het dier kwam tot rust en na veel gedoe
op de wal. Laat de Held in je los! Er zijn
zoveel (#Metoo )dolenden en drenkelingen.
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Lied van de maand
Het team

Keuze van Mieke Krebber
Het reisje van H4H naar Utrecht, de tentoonstelling over Luther in het Catharijneconvent, werd
afgesloten met een vesper in het zorgcentrum
De Wartburg. We zongen daar tot slot lied 103c,
een bewerking van Psalm 103. Tot mijn verbazing
luidt vers 4: Snel vergaan de mensenkindren, als de

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

bloemen op het veld. God alleen is onverminderd
berijmde, Psalm (lied 103) staat (v. 6) … De mens …

“Praise, my soul,
the King of heaven”

gelijk het gras kortstondig is zijn leven … en (v. 8)

By Henry Francis Lyte (1793–1847)

steeds dezelfde sterke held … In de oorspronkelijke,

Loof engelen, … , krachtige helden, die … meldt
zijn goddelijke woorden… Het is een lied van
H.F. Lyte, vertaald door W. Barnard. In de Engelse
tekst komt het woord ‘hero’ niet voor, noch voor
de engelen noch voor God.

PRAISE, my soul, the King of heaven,
To His feet thy tribute bring:
Ransomed, healed, restored, forgiven,
Who like me His praise should sing?
Praise Him! praise Him!
Praise the everlasting King!

Joke van der Heide
jongerenwerk
t 06 17 96 43 71
j.vanderheide@vdga.nl

Praise Him for His grace and favour
To our fathers in distress;
Praise Him still the same as ever,
Slow to chide, and swift to bless;
Praise Him! praise Him!
Glorious in His faithfulness!
Father-like, He tends and spares us,

Henk Leegte
predikant
t 06 45 62 62 70
h.leegte@vdga.nl

Well our feeble frame He knows:
In His hands He gently bears us,
Rescues us from all our foes:
Praise Him! praise Him!
Widely as His mercy flows.
Angels, help us to adore Him;
Ye behold Him face to face;
Sun and moon, bow down before Him,
Dwellers all in time and space:

Ewoud Roos
predikant
t 06 48 88 35 97
e.roos@vgda.nl

Praise Him! praise Him!
Praise with us the God of grace.
Frail as summer’s flower we flourish;
Blows the wind, and it is gone:
But while mortals rise and perish,
God endures unchanging on:
Praise Him! Praise Him!
Praise the high eternal One!

Liliane van der Steur
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44
l.vandersteur@vdga.nl
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Wie
levert voor
de volgende
idA een
lied in?

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

• Wo 29 nov

Lichtkunstwerk Windows

Singelkerk

17.00 uur

• Ma 4 dec

Rijpenhofgroep

Rijpenhof

20.30 uur

• Di 5 dec

Bijbelkring o.l.v. Ewoud Roos

Singelkerk

14.30 uur

• Za 9 dec

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 10 dec

Wake Schiphol*

Schiphol

14.00 uur

• Ma 11 dec

Zon’shofgroep

Zon’shofje

20.00 uur

• Di 12 dec

Mennomaal; de heilige familie in beeld

Singelkerk

18.00 uur

• Za 16 dec

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Di 19 dec

Boeken rond de Bijbel

Singelkerk

15.00 uur

• Di 19 dec

020 11 (15 plus)

Singelkerk

18.00 uur

• Wo 20 dec

Vredesgroep

Singelkerk

20.00 uur

• Do 21 dec

Adventsmiddag o.l.v. Ewoud Roos

Singelkerk

14.30 uur

• Do 21 dec

Tumtummies (11 plus)

Meerpad/Bolder 18.00 uur

• Za 23 dec

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Wo 27 dec

Rondom groep (30 plus)

Singelkerk

19.30/20.15

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

* meer informatie: http://www.schipholwakes.nl

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

Collectebestemmingen december
• 3 december – Jongerencultuurfonds
In Amsterdam leeft een op de vier kinderen in
een gezin op de armoedegrens! Doel van het
Jongerencultuurfonds is het scheppen van
mogelijk-heden voor deze kinderen om ook
deel te nemen aan culturele activiteiten, zoals
ballet, muziek, toneel. Het Jongerencultuurfonds doet dit door geld beschikbaar te stellen
voor een lidmaatschap of bijdrage met een
maximum van 400 euro per jaar. Kinderen
hebben geen enkele invloed op de inkomenspositie van hun ouders, maar verdienen kansen om zich positief te ontwikkelen, ook op
het gebied van de cultuur. Rekeningnummer:
NL64INGB0005167707 St. Jongerencultuurfonds
• 10 december – Voedselbank Amsterdam
De Voedselbank Amsterdam (VBA) is in 2005
opgericht en heeft als doel direct voedselhulp
te bieden aan mensen in armoede. Er is een
aanzienlijke groep mensen die om diverse
redenen niet of onvoldoende bereikt wordt
door de reguliere hulp en aanklopt bij één
van onze uitgiftepunten. Tijdelijkheid is altijd
een sleutelwoord geweest voor de VBA.
Rekeningnummer: NL47INGB0004505309
Voedselbank Amsterdam
• 17 december – Stichting Kruispost
De Stichting geeft primaire medische hulp
aan onverzekerde die tussen wal en schip
vallen en mensen in geestelijke nood. De
Kruispost probeert haar doel te bereiken door
de exploitatie van een medisch centrum in de

binnenstad waar gratis medische en
psychosociale hulp wordt gegeven. De aard
van de hulpverlening is vergelijkbaar met die
van een huisartsenpraktijk. Rekeningnummer:
NL22ABNA0437295370 St. Vrienden Kruispost
• 24 december – Jeannette Noël Huis,
Amsterdam
De Stichting geeft primaire medische hulp
aan onverzekerde die tussen wal en schip vallen
en mensen in geestelijke nood. De Kruispost
probeert haar doel te bereiken door de
exploitatie van een medisch centrum in de
binnenstad waar gratis medische en psychosociale hulp wordt gegeven. De aard van de
hulpverlening is vergelijkbaar met die van een
huisartsenpraktijk. NL91INGB0002725828
Jeannette Noël Huis, Amsterdam
• 25 december – Stoelenproject In Amsterdam
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: NL42
INGB0001320598 Stoelenproject, 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.

COLOFON
idA, in dit Amsterdam
Maandblad voor geloof
en gemeenteleven van
Doopsgezind Amsterdam.
Redactie
Bart Admiraal
Essemie van Dunné
Joke van der Heide
Sjoukje Halbertsma
Andrea Wieffering
Mieke Krebber (eindredacteur)
Interviews: Dirk Visser
Ontwerp en realisatie
Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl
T (033) 462 46 93
Verzending idA via het secretariaat:
e-mail: secretaris@vdga.nl.

I N DIT AMSTERDAM DECEMBER 2017 – 11

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

3 december

Ds E. C. Roos en ds J. de Valk,
gezamenlijke dienst met de
Remonstranten, Avondmaal

E.M.L. van Dunné**
Avondmaal

10 december

Ds E.C. Roos*

Ds H. Leegte
Avondmaal

2e advent

17 december
3e advent

24 december
4e advent

24 december

Ds H. Leegte
Adventsviering met H4H
Aanvang 16.00 uur

Ds E.C. Roos*

Kinderkerstfeest
L. van der Steur
J. van der Heide

Ds E.C. Roos

Ds H. Leegte
m.m.v. het Singelkoor
Aanvang 22.00 uur
Kerstzang: 21.30 uur

Kerstzang 21.00 uur

Kerstmorgen

Ds E.C. Roos**
m.m.v. Dick Klomp (orgel)
en Kristina Klomp (altviool)

E.M.L. van Dunné
Kerst voor jong en oud

31 december

Geen dienst

7 december

Ds E.C. Roos

Kerstavond

25 december

E.M.L. van Dunné**

* = Kinderkerk en Kom-in-de-kring
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** = Kinderkerk en Tienertuin

Ds H. Leegte

