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Bijna een jaar na het verhaal van Jan
Terlouw bij De Wereld Draait Door wil 
ik schrijven over het touwtje uit de
brievenbus waar hij het over had.

Het hoorde bij de tweede boodschap 
van zijn betoog. Het eerste ging meer 
over hoe we de aarde verwoesten en 
dat de zeespiegel meters zal stijgen als 
we zo doorgaan. Wees bevreesd, zei hij.
De tweede boodschap was: We vertrou-
wen elkaar niet meer. Hij zei het twee
keer. Heel stellig. Vroeger vertrouwden 
we elkaar wel. Nu niet meer. Ik werd
erdoor geraakt. Het deed me zelfs pijn.
Ging dit over mij? Was Nederland, en
eigenlijk de hele wereld, als ik hem goed
begreep, mooier voordat ik er was?
Ik ben thuis het nakomertje en natuurlijk
vertelden mijn broers mij regelmatig dat
alles beter was vóórdat ik er was. Dat hun
leven zo’n beetje ophield, toen ik kwam.
(ze hoefden niet lang te wachten op mijn
antwoord: mijn leven zou pas echt
beginnen als zij het huis uit zouden gaan).

Ik was er inderdaad niet in de jaren
vijftig en zestig, en sommige dingen
waren ongetwijfeld fantastisch, maar 
er zijn redenen genoeg om dankbaar 
te zijn om in déze tijd en in dít land 
te leven, denk ik. En daarbij geloof ik
sowieso niet in nostalgie, in de zin 
van dat het vroeger beter was.

En dan even over dat touwtje.
Natuurlijk hebben we geen touwtjes
meer (als we dat vroeger allemaal al
hadden). Velen van ons zijn de hele dag
van huis. Bij mij in de straat hebben we
allemaal huissleutels van elkaar. In ons
vorige huis kon je de voordeur van
buiten zó aan de knop opendraaien.
Nu klemt onze deur en valt daarom
meestal niet in het slot als we thuiszijn.
Je kan er gewoon tegen aanduwen om
hem open te krijgen. Of hij staat wijd
open, als het lekker weer is.

Maar los van die deur, er zijn overal
tekenen van vertrouwen te zien. Als je

maar met vertrouwen kijkt, dat is wel
een voorwaarde.

En ik ben dankbaar voor die plekken aan
het Singel, het Meerpad en in het Menno
Simonshuis, waar we elkaar vertellen
over déze wereld, hier en nu. Waar we
elkaar verhalen vertellen van heel lang
geleden, maar niet omdat het toen beter
was (wel verhalen over mensen die toen
ook al zeiden dat het vroeger beter was,
toen de vleespotten gevuld waren en ze
volop brood te eten hadden; als slaaf,
weliswaar).
We vertellen elkaar verhalen, niet om
elkaar angst aan te jagen, maar omdat
we samen dromen van déze wereld die
mooier kan worden voor álle mensen. 

En als we toch bang worden – dat zou 
zo vlak voor advent kunnen zijn – dan
lezen we dat verhaal over die engel.
Die boodschapper die áltijd, waar hij
maar komt, begint met te zeggen: 
Wees níet bevreesd! 
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UIT DE BRIEVENBUS

Het touwtje uit de brievenbus
Door Essemie van Dunné
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“Ik streef ernaar mensen uit
verschillende culturen bij elkaar te
brengen door ze met elkaar te laten
eten. Als je gezellig aan het tafelen
bent, is het makkelijker om met elkaar
in gesprek te raken. Ik kook iedere
avond en iedereen die wil, is van harte
welkom om mee te doen. 

Xenofobie, angst voor het onbekende,
ontstaat doordat je de ander niet
kent. Ik ben me bewust van allerlei
privileges, die ik voornamelijk aan
mijn afkomst te danken heb. Zo wordt
mij bijvoorbeeld nooit gevraagd of ik
spreek voor alle mensen van mijn
raciale groep. De kloof met andere
mensen zou ik graag willen dichten. 
Ik denk dat naar elkaar luisteren en
openstaan voor elkaars verhaal, ook
als iets niet jouw pijn is, hiervoor een
goed begin is. Een citaat van de joodse
filosoof Emmanuel Levinas is hierin
een leidraad voor mij: ‘herken jezelf 
in het gelaat van de ander. Want die
ander doet een moreel appèl op jou’.

Laten we vooral de dialoog proberen.
Dit lukt niet altijd. Zo stonden we op
de Neude (Utrecht) om islamitische
hapjes uit te delen voor onze ‘moslim
en niet-moslim meet-up’. Een man
kwam naar ons toe en wilde van ons
excuses voor alle terreurdaden door
moslims. Ik vraag me dan af hoe het
dan zit met de politionele acties en de
Ku Klux Klan, waarvoor witte mensen
verantwoordelijk waren. Moet ik daar

Het is nu tijd om mensen samen 
te brengen zodat er een veilige plek
wordt gecreëerd waar iedereen
zichzelf kan zijn. En ook: om een
rechtvaardiger samenleving te
bereiken, moet je in kleine organi-
saties aan de basis beginnen. 
Dit bleek uit een bevlogen ronde-
tafel-gesprek van vier enthousiaste
jongeren. Zij zijn allemaal actief in
kleinschalige projecten. 

Hanna Noorlandt en
haar voorleeskind

Hanna Noorlandt (27) studeerde
culturele antropologie, filosofie en 
de master religie in hedendaagse
samenlevingen. Ze is betrokken bij
Doetank PEER, die idealisten een
platform biedt waarbinnen ze hun
acties kunnen doen, en bij de
voorleesexpress als voorlezer. Verder
heeft ze een cateringbedrijf met een
eigen moestuin in Utrecht-Overvecht.

dan mijn excuses voor maken? Sommige
mensen staan niet open voor dialoog,
maar daar laat ik me niet door
ontmoedigen. Idealen geven het leven
betekenis voor mij.”

Jelle roept op tot aktie

“Er is maar één recht”, zegt Jelle de
Graaf (28): in een reactie op  het
hokjesdenken,“het recht om jezelf te
zijn. Als je dat recht niet erkent, bestaat 
de kans dat je iemand uitsluit.” Hij is 
lid van de bestuurscommissie van
Amsterdam-West namens de Piraten-
partij, waarvoor hij bij de komende
Gemeenteraadsverkiezingen de
lijsttrekker is. Hij werkt parttime als
jeugdwerker bij Vrijburg, het Vrijzinnig
Centrum Amsterdam.“Je moet de ander
die ruimte geven en ook de vrijheid om
het verkeerde te doen. Pas dan kunnen
mensen ook echt verantwoordelijkheid
nemen. Dat probeer ik in mijn werk 
bij Vrijburg ook waar te maken. 

Vier jongeren over hun verwachtingen van een betere samenleving:

De toekomst is aan gemeenschapszin 
en kleinschaligheid 
Door Dirk Visser

De redactie kwam kortgeleden te spreken over het verhaal dat oud-D66-
politicus en kinder-boekenschrijver Jan Terlouw een klein jaar geleden 
op tv hield over het touwtje dat vroeger uit de brievenbus hing. Enkele
redactieleden hadden zich geërgerd aan wat één van hen noemde 
“het wegzetten van een hele generatie of misschien nog wel meer”. 
Dit leidde tot twee artikelen, een van Essemie van Dunné over
vertrouwen en een rondetafel-gesprek van vier jongeren over de vraag
wat en waarom zij zich inzetten voor een betere samenleving. Joke van
der Heide nodigde de jongeren uit. Zij leidde ook het gesprek.
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Doetank PEER gaat volgens haar uit
van ‘no nonsense happy activism’. 
Je bent heel vrij om zelf te bepalen 
op welke manier je actief wilt zijn.
Anna is bijna afgestudeerd in sociale
wetenschappen. Zij is in Utrecht
verbonden aan Starters4Communities
die met starters op de arbeidsmarkt
aan maatschappelijke vernieuwing
werkt. Het motto is van S4C is Samen
Sterker.

Anna streeft naar gelijkheid op allerlei
vlak. Ze strijdt tegen seksisme,
discriminatie en racisme. “Ik vind het
belangrijk dat mensen zichzelf kunnen
zijn, ook als ze niet volgens de normen
leven. Afwijkingen moeten worden
geaccepteerd. Dat inzicht wil ik
verspreiden.” Zij is betrokken bij de
actiegroep Mannen en emancipatie.
“Het gaat mij erom dat mannen de
vrijheid hebben om de keuze te
maken om niet te voldoen aan het
stereotype mannenbeeld en de
heersende normen over mannelijk-
heid (stoer en sterk).”

Gitte met plantaardige
hapjes

Gitte Briffa (29) studeerde Internatio-
nale en vergelijkende politiek in
Leuven. Daarnaast Sociaal werk in
Geel en Event- en projectmanagement

Dat mensen tegenover elkaar staan
heeft te maken met de inrichting 
van het politieke systeem. Stap één is
om de democratie zo te veranderen
dat mensen het goede gaan doen.
Mensen zijn in principe goed, maar
het systeem kan ervoor zorgen dat 
het slechte eruit komt.
Ik twijfel er nooit aan dat een kleine
groep de wereld kan veranderen.
Je moet van onderaf beginnen. Dat 
is de beste plek om de democratie 
te vernieuwen. Veel mensen zijn de
controle op hun leefomgeving aan het
verliezen. Een kleinschaliger inrichting
van de maatschappij zal tot meer
vertrouwen in de overheid en de
politiek leiden.”

Anna in actie voor
gelijkheid 

Anna van der Heide (24): op de foto 
in het midden, zegt de neiging tot
pessimisme te onderdrukken. “Ik hoop
dat onze activiteiten wel zin hebben.
Je bereikt maar een kleine groep,
maar je hoopt dat het er steeds meer
worden die je op een ander spoor
kunt zetten. Je leert ook zelf. Ik hoop
een beter mens te worden en dat naar
anderen uit te dragen. Door met
mensen te praten, acties en via de
sociale media probeer je mensen
bewust te maken.

in Antwerpen. Ook zij is in Utrecht-
Overvecht verbonden aan Starters4-
Communities. “Ik heb me nog nooit 
zo thuis gevoeld als hier.” 

Zij heeft ook de andere kant mee-
gemaakt. Ze werkte bij een bedrijf 
dat top-beleidsmakers bij elkaar 
moest brengen. “Het was er heel erg
Amerikaans. Alleen het resultaat telde,
maar er was geen aandacht voor de
mensen en hun gezondheid. Ik kreeg 
een burn-out. Dat komt vaker voor 
bij millennials. Misschien wel omdat 
zij het anders willen, met meer oog 
voor kwaliteit.”

Nu pleit ze ervoor om vanuit joy te
werken. “Dat houdt in dat je geen
moeite hebt met bepaalde dingen, 
zoals het opruimen van de tafel hier,
waar we nu aan zitten. Dan is het 
geen opoffering.”

Als kind bedacht ze al oplossingen 
voor maatschappelijke problemen. 
Veel concepten van haar zijn uitge-
komen. Ze noemt het verhuren van 
de eigen woning, via airbnb. Toen ze 
13 was, werd ze hierom uitgelachen. 
Ze werkt nu aan en nieuw project: 
een kledingbibliotheek. In plaats van
kopen kun je iets ook samen dragen. 

Gitte probeert zo natuurvriendelijk
mogelijk te leven. “Als we plantaardig
eten, kunnen we de broeikasgassen 
met forse percentages laten dalen.
Bovendien is het heel erg dat we dieren
zulk leed aandoen. Een derde reden 
om plantaardig te leven is dat dierlijke
producten de grootste oorzaak zijn van
hart- en vaatziekten, de voornaamste
doodsoorzaak. Mijn actie zit hierin dat 
ik mijn dieet aan het omzwaaien ben, 
dat ik zoveel mogelijk biologisch inkoop
en dat ik probeer vrienden en familie te
inspireren door lekker voor ze te koken.”

        

     
  

  

“Ik vind het belangrijk dat mensen
zichzelf kunnen zijn, ook als ze niet

volgens de normen leven.”
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In de vrijzinnigheid komt 
telkens iets nieuws naar boven
Door Dirk Visser 

Door de secularisatie zijn veel mensen
bang geworden, zegt Tobias ter Reehorst
(27). “De meeste kerkgangers zijn
orthodoxer geworden. Ook in de
vrijzinnigheid constateer ik een hang
naar orthodox. Je kunt de vrijzinnig-
heid in tweeën verdelen. Het liberale
geloven, waarbij alles één grote alle-
gorie of metafoor is; een mooi sprookje. 
En ruimdenkendheid. Daar ben je
continu in gesprek.

Uit de wisselwerking van die twee
geloofsbeelden kan iets moois ontstaan.
Vrijzinnigheid is een andere manier om
naar de dingen te kijken, naar het
verdriet en ook een positieve manier
naar de wereld. Daarin is het geloof
geen vast pakketje, wat de orthodoxie 
in mijn ogen wel is. In de vrijzinnigheid
komt er telkens iets nieuws naar boven.
Daarom denk ik dat het zo belangrijk 
is te kunnen lachen, al was het alleen
maar om je te ontspannen.

Wat ik ook belangrijk vind, is humor in
de kerk. Niet grappen en grollen, maar
de zaak relativeren. We zouden in de
kerk veel meer moeten lachen. Het 
gaat enerzijds weliswaar om de grote
levensvragen, maar anderzijds denk ik: 
‘t Is maar geloven. We zouden onszelf
wat minder serieus moeten nemen. 

Ook belangrijk is om met elkaar in
gesprek te blijven. Over moeilijke zaken
moet je juist in gesprek blijven. Je leert
namelijk van degene die een andere 
visie heeft. Als je niet in gesprek wilt, 
is dat omdat je door hebt dat je eigen

waarheden niet helemaal kloppen? 
Als jij je bang laat maken door een
ander wereldbeeld, dan weet je dat 
er iets knaagt aan je eigen visie. 
Daar loop je dan voor weg. Als je niet
helemaal zeker van jezelf bent, sta je
open voor angst en haat. In diepste zin
hangt het samen met de eigen angst,
dat je niet meer weet wie je bent.”

De Doopsgezinde Gemeente in
Amsterdam moet volgens Tobias beter
nadenken hoe zij een open gemeente 
kan zijn. “Soms worden jonge leden die
kinderen hebben, voor de kerkenraad
gevraagd. Nee, er zijn regelingen voor 
de oppas van de kinderen, krijgen ze 
te horen. Dan vraag ik me af of er niet
meer dan genoeg ouderen zijn die zo’n
taak kunnen vervullen. Als je als kerk
werkelijk een plek voor alle generaties
wilt zijn, dan moet je uit je comfortzone
komen. Hier liggen nog onbenutte
kansen.”

Tobias noemt een ander voorbeeld. 
“Een vriend met een baan kreeg enkele
dagen van tevoren te horen dat een
commissievergadering om 10 uur 
‘s ochtends zou zijn. Dat was voor hem
een totaal onmogelijke tijd. Maar er 
werd wel verontwaardigd gereageerd
toen hij niet aanwezig was.**

Zelf heb ik ervaren dat de Singelkerk
niet toegankelijk is voor jongeren. Zij
voelen zich er niet welkom. Ik ben tien
jaar geleden kort na mijn doop verhuisd 
vanuit Winterswijk naar Amsterdam. 
Maar het heeft jaren geduurd voordat 

er mensen op me afstapten om een 
praatje met me te maken. Doordat veel
leden elkaar al heel lang kennen, is de
gemeente een beetje gesloten. Mensen,
ook jonge mensen, willen graag ergens 
bij horen. Als daar geen oog voor is, loopt
de toenadering tussen nieuwkomers en 
de leden stroef.

De Gemeente moet de eigenheid erkennen
van jongeren die hun visie en wereldbeeld
willen ontwikkelen. Als dat niet wordt
toegestaan, haken jongeren af. Mijn
generatie is op zoek naar authenticiteit.
Met een beamer of het uitdelen van de
preek, ben je er niet. Dan is een tradi-
tionele dienst, zoals op het Singel, beter
zolang die maar authentiek is.

Op mijn zeventiende verhuisde ik uit
Winterswijk naar Amsterdam. De Doops-
gezinde Gemeente in Winterswijk, waar
mijn moeder koster is, is klein. In mijn tijd
was ik er de enige tiener. Ik zat op het
oecumenisch georiënteerde jeugdwerk 
in de Protestantse Kerk. Daar heb ik ook
catechisatie gevolgd, maar ik was niet 
van plan lid van de PKN te worden. 
Hoe belangrijk de oecumene in mijn 
leven ook is, bij de doopsgezinden voel 
ik mij thuis. 

In Amsterdam ging ik theologie studeren
aan het Doopsgezind Seminarium en de
VU. In die tijd heb ik zes jaar op het Zons-
hofje gewoond. Daar leer je met mensen
omgaan. De laatste twee jaar woonde 
ik in de buurt van park Frankendael. 
In de VDGA was ik onder meer lid van 
de Jeugdraad en van de idA-redactie.

Vele gezichtenIn 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 Tobias ter Reehorst.

Tobias ter Reehorst:

** Tijdens dit interview beseft schrijver dezes dat ook de idA-redactie deze fout heeft
gemaakt. Er werden telkens een datum en tijd geprikt zonder overleg met Tobias die
aanvankelijk studeerde en sindsdien een baan heeft. Mea culpa, mea maxima culpa 
oftewel: ‘t is ook mijn schuld.



Ik ben gestopt met theologie omdat ik 
te veel last had van faalangst. Sindsdien
werk ik als regiomanager bij een
landelijk bedrijf voor bedrijfscatering.
Werken met mensen vind ik heel fijn. 
Die kant kan ik in deze baan kwijt. 
Sinds kort ben ik regiomanager voor 
het district Eindhoven.

Eind september ben ik naar een 
vroegere abdij van de Cisterciënzerorde
in Nieuwkuijk (Brabant) verhuisd. 
Ik woon er met nog vier jonge mensen 
in een commune. De Cisterciënzers in
Nederland waren aan het uitsterven. 
In 2002 hebben ze het klooster verkocht
aan Focolare, een r.k. lekenbeweging die
zeer oecumenisch is ingesteld. Focolare
streeft naar eenheid in de wereld. 
De laatste paters in Nieuwkuijk mochten
er blijven wonen. Op één na, die elders
woont, zijn zij inmiddels overleden. 
Het complex is een congres- en verblijf-
centrum geworden, waar allerlei
groepen een plek hebben gevonden.
Ook is er een boerencamping. 
De Focolaremensen die er wonen pro-
beren door allerlei activiteiten contacten
te leggen met de plaatselijke gemeen-
schap. Er is noodopvang geweest voor
honderd alleenstaande minderjarige
asielzoekers (ama’s). Die mochten er 
met instemming van de burgemeester 
en de lokale bevolking blijven wonen
totdat er een definitieve oplossing was
gevonden. 

Mijn moeder is ook actief in de Focolare-
beweging. Als kind ging ik met haar
mee. Ik heb me er altijd erg prettig
gevoeld. Je kunt zeggen dat ik er ben
blijven plakken. Mijn beste vriend is er
actief. Hij is een van de vier mede-
bewoners in de commune.”

Tobias bij de abdij van de
Cisterciënzerorde in Nieuwkuijk.

Een grote uitdaging
Door Joël Friso

Als programmamaker voor de Vrije
Universiteit Amsterdam organiseerde ik laatst
een vraaggesprek voor studenten met een
oud-politicus. Zijn boodschap om jonge
mensen aan te sporen verantwoordelijkheid
te nemen voor een duurzame samenleving,
valt goed. Omdat ik juist ook een nieuw
publiek wilde laten kennismaken met zijn
indringende visie op de maatschappij,
organiseerde ik het gesprek in de lunch-
pauze in de centrale hal van de universiteit.
Hierdoor kreeg het iets van een zeepkist-
sessie; de voorbijgaande studenten in het
rumoer even stil laten staan bij het klimaat.
Na afloop greep de oud-politicus me nog
even bij de hand. Volgens hem moest ik toch
nog eens nadenken over het concept. Een
grote zaal vol studenten die vol aandacht
luisteren, zou toch beter werken. 

Het leek me niet gepast om op dat moment
de discussie aan te gaan over nieuwe
ontmoetingsvormen en waarom die nodig
zijn om bruggen te slaan naar een nieuw
publiek. Ik begreep natuurlijk heel goed 
dat wanneer iemand van zijn postuur een
boodschap heeft, hij ook verlangt naar een 
zo groot mogelijk gehoor. Maar in een tijd
waarin het gevaar voortdurend is om ‘te
preken voor eigen parochie’ of moderner
gesteld ‘te leven in een bubbel’, moet je
steeds vaker heel bewust extra stappen zetten
richting je beoogde publiek. Wil je een groter
publiek aanspreken, dan zal je op zoek
moeten naar nieuwe manieren om dat voor
elkaar te krijgen. Dat er naar je geluisterd
wordt, is niet meer vanzelfsprekend. 

Ik roep op om te experimenten. Om relevant
te blijven of het weer te worden. Dat is 
niet alleen een oproep aan predikers en
programmamakers, maar evengoed aan het
publiek. Want deze zoektocht naar nieuwe
ontmoetingsvormen vraagt ook een
investering van jou en mij. Ik illustreer dit
graag aan de hand van mijn eigen worsteling
met de Doopsgezinde Gemeente. Het liefst
zou ik een eigentijdsere vorm van de
kerkdiensten zien. Tegelijkertijd ervaar ik juist
hier heel sterk waarom het zo waardevol is
om samen met anderen naar een boodschap
te luisteren. Ik bedoel maar te zeggen, het is
te gemakkelijk om ergens voor weg te lopen
met als reden ‘het is niet meer van deze tijd’. 

Column
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Vooruitblik – De Preek van de Leek vindt weer plaats in
november. Dit jaar bestaat de Preek van de Leek uit drie
afleveringen, die zijn verbonden met de drie woorden 
van het wapen van Amsterdam: heldhaftig, vastberaden
en barmhartig. In november is er een avond voor de
kerkenraad samen met de oudstenraad van de
Evangelische Broeder Gemeente Amsterdam. Deze avond
wordt er gesproken over dat wat ons bindt en waar we 
als kerken anno nu tegenaan lopen en hoe we daarmee
omgaan. 

De laatste maanden… van dit jaar 
Even een herinnering voor uw administratie. Wanneer u
uw ledenbijdrage 2017 nog niet betaald hebt,  wilt u dat
dan deze maand alsnog doen? Ons bankrekeningnummer
is NL11INGB0000141442 t.n.v. Verenigde Doopsgezinde
Gemeente Amsterdam. Wilt u erbij vermelden:
‘ledenbijdrage 2017’. 
Onze richtlijnen zijn:
-   1% van het belastbaar inkomen 
-   minima, studenten en belangstellenden 
   € 40 per lid of € 65 per echtpaar
-   Vrienden: € 100
Het betreft een indicatie, een hogere bijdrage is uiteraard
zeer welkom.
Singelkerk, Singel 452, Amsterdam; 17.00 uur

Seminarium – Naar aanleiding van het vertrek van Anna
Voolstra bij het seminarium heeft er een gesprek plaats-
gevonden met prof. dr. Fernando Enns en drs. Alex Noord 
van het  Doopsgezind Seminarium. Besproken is dat het 
het Doopsgezind Seminarium spijt dat het zo is gelopen,
temeer daar er veel geld, zorg en werk door Doopsgezind
Amsterdam in het project rondom de geschiedschrijving 
van de Amsterdamse gemeente is geïnvesteerd. Daarnaast
is er aangegeven dat het Doopsgezind Seminarium heel
graag gezamenlijk zou willen optrekken met Doopsgezind
Amsterdam op het gebied van de doopsgezinde geschiedenis. 
De kerkenraad heeft uitgesproken dit moreel zeker te
steunen. Hoe dit verder ingevuld kan worden zal in de
komende maanden worden besproken. 

Terugblik – De kerkenraad heeft teruggeblikt om diverse
activiteiten. Zo was er een lunch met de nieuwe leden 
en vrienden. Dit was een goede bijeenkomst en zeker voor
herhaling vatbaar. De geboortedankzeggingsdienst was
wederom een mooie kerkdienst met veel kinderen. In de

organisatie rondom de
kerkdienst zijn nog enkele
verbeterpunten benoemd. 
De vrijwilligersavond was 
erg leuk en volgens enkele
aanwezigen een groot succes.
De sfeer was goed en de plek,
het Rijpenhofje, prachtig. 

Violisten: Panos Charalampidis
en Paul Antony Medeiros

Opbrengst collecten in euro’s
   

2017 (kwartaal 1+2+3) 2016 (kwartaal 1+2+3)
   Gemeente        Projecten Gemeente Projecten
   
–  Singelkerk 3.975,48 4.938,84 4.362,20 5.042,54
–  Menno Simonshuis 320,45 467,40 466,15 581,55
–  Noord Meerpad 668,64 698,95 646,70 671,79
   Totaal 4.964,57 6.605,29 5.475,05 6.295,88

   Eigen gemeente + projecten 11.569,86 11.770,93

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

–  Broederschapscoll. t.b.v. Inloophuis Almere 213,81
–  Stichting Vrienden van Oudezijds 100 Amsterdam 116,15
–  ADS  Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling 61,35
–  Stichting Stuwkracht 10 210,18
–  Rampen Wereldwijd collecte 30/7 124,35
–  Jeannette Noël Huis Amsterdam 92,05
–  Fonds Bijzondere Noden Amsterdam 170,13
–  Voedselbank Amsterdam 78,27
–  Stoelenproject 229,55
–  Stichting Doopsgezind Wereldwerk, vredeswerk 352,50
–  Paraquay t.b.v. Hospital Mennonita KM 81 226,47
   Totaal 1.874,81 

Uit de kerkenraad
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Frisse lucht wordt beschouwd als medicijn:
voor tbc-patiënten ontwerpt zij draai-
bare houten ziekenkamers voor buitens-
huis zodat patiënten optimaal van de 
buitenlucht kunnen profiteren. Nadat 
de gezondheid van de bevolking in
Harlingen beduidend verbeterde en de
eerste vereniging voor thuisverpleging
opgericht is volgen andere gemeenten 
in Friesland de aanpak van Harlingen. 
In de praktijk blijkt echter dat de
opleiding die in ziekenhuizen gegeven
wordt niet volstaat wanneer verpleging
bij patiënten thuis verricht wordt. Er is
een aanvullende opleiding voor nodig 
en organisaties die voor een structuur
zorgen: de eerste (groene)kruisvereni-
ging ontstaat in 1902.

Van Friesland naar het westen
Als Sien de veertig al is gepasseerd gaat 
zij haar werkdagen in Utrecht door-
brengen. Van hieruit verspreidt haar
invloed zich ook in Amsterdam. Zij moet
zeker contact gelegd hebben met (leden)
van de Amsterdamse doopsgezinde
gemeenten voor ondersteuning. Ook in
het Westen wordt, weliswaar eerst in
zuilen verdeeld, thuisverpleging onder-
gebracht in kruisverenigingen. Sien 
draagt dan al lang het “kruisje”, het
teken van gediplomeerde wijkzuster te
zijn. Misschien de enige wijkverpleegster
die dat honoris causa verworven heeft?

Niet alleen patiënten gaan haar ter harte.
De verpleegsters zijn door alleen te
werken geïsoleerd en hun maatschappe-
lijke positie is zwak. In 1925 beleeft 
Sien het nog dat de Nederlandse Bond
van Wijkverpleegsters wordt opgericht.
De opleidingen zijn een halve eeuw 
later geïntegreerd in middelbare en
hogere opleidingen. Aafke Gesina van
Hulst overlijdt na een lang ziekbed op 
de leeftijd van 61 jaar.

In de Rode Hoed aan de Keizersgracht
vond op 19 september jl. een bijzondere
voordracht plaats: een vergeten vrouw
werd voorgedragen als één van de 1001
vrouwen die een belangrijke bijdrage
leverde in de Nederlandse geschiedenis
in de twintigste eeuw.

Aafke Gesina van Hulst (1861- 1930)
wordt geboren als dochter van een
doopsgezinde dominee in Harlingen. Zij
vergezelt vaak haar moeder wanneer die
op ziekenbezoek gaat en arme gezinnen
worden niet vermeden. Op jonge leeftijd
komt Sien zo in aanraking met onder
meer het verdriet vanwege hoge zuige-
lingensterfte. In Engeland heeft Florence
Nightingale na haar ervaringen tijdens
de Krimoorlog eind jaren vijftig een
eerste leerboek geschreven ten behoeve
van de verpleging in ziekenhuizen. 
Zij benadrukt daarin het belang van 
rust, reinheid en regelmaat naast goede
voeding en frisse lucht, om herstel te
bewerkstelligen en gezondheid te
bewaren.

Bakermat van de wijkverpleging
Sien wilde graag een opleiding volgen,
maar vanwege de vroege dood van haar
vader besloot zij als oudste dochter thuis
te blijven om haar moeder bij te staan in
het opvoeden van jongere broers en
zusje en het verzorgen van haar
epileptische broer. In plaats van een
opleiding te volgen gaat zij er zelf één
ontwikkelen voor bakers en moeders in
haar eigen omgeving op grond van de
kennis die in haar tijd aanwezig is. Het
gaat vooral om overdracht van nieuwe
inzichten. Omdat veel vrouwen analfa-
beet zijn maakt zij zelf gekleurde illu-
straties van slechte en vooral gezonde
gebruiken. Bakers en moeders met
zuigelingen komen bijeen in haar tuin
die als consultatiebureau dient. 

Verloren vrouwen
Een enorm dikke bundel verzameld door
Els Kloek zag in 2013 het licht: 1001
vrouwen opgedist uit de Nederlandse
geschiedenis vanaf de Middeleeuwen 
tot en met de twintigste eeuw 1.
De Doopsgezinde Historische Kring
sponsorde voor deze uitgave 37 vrouwen,
van wie elf geloofsheldinnen in de eeuw
van de reformatie. In de 17e tot en met
de 19e eeuw hebben zij vooral betekenis
op het sociale en culturele vlak. In de 20e
eeuw is Anne Zernike de hekkensluiter
waar het doopsgezinde vrouwen betreft.
In de voorlaatste eeuw zijn er veel meer
vrouwen gaan deelnemen aan het
maatschappelijk leven. Zij hebben daarbij
vaak tegenwerking ervaren. Het leven 
van Sien ging ook zeker niet over rozen.
Wijkverpleegkundigen maakten de laatste
decennia van de vorige eeuw moeilijke
tijden mee, geplaagd en veronachtzaamd
door politiek en management. Het tij is
gekeerd en het belang van thuisverple-
ging wordt opnieuw ingezien. Bijzonder
is dat Aafke Gesina van Hulst niet voor-
gedragen is vanwege de doopsgezinde
geschiedenis maar door beroepsgenoten.
Het Florence Nightingale Instituut, dat
zich in Nederland toelegt op de geschie-
denis van de verpleging, adopteert deze
bijzondere vrouw om alsnog een plek
onder de zon te krijgen.

Doopsgezinde vrouw 
haalt geschiedenis in
Door Mary Vlaming

Sien van Hulst

Els Kloek, 1001 vrouwen uit de
Nederlandse geschiedenis. Vantilt,
Nijmegen 2013, ISBN 9789460041419.
1555 blz. Meer informatie over 
Aafke Gesina van Hulst:
http://resources.huygens.knaw.nl/
vrouwenlexicon/lemmata/data/Hulst
Foto: eigen archief van het Florence
Nightingale Instituut, Nederland
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Demonstratie
orgeldispositie
In het zomernummer van idA legde Dick
Klomp uit wat men verstaat onder
dispositie van een orgel: de namenlijst van
de registers. Aan het eind van zijn artikel
bood hij aan deze uitleg in klanken te
vertalen. Op zondag 5 november, na de
dienst, om 12.00 uur, zal hij op het orgel
in de Singelkerk een demonstraties geven.
Iedereen van harte welkom. Het orgel
heeft ook een Vox Humana.

Mennomaal
Op dinsdag 14 november 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:
Cathalijn Drukker, het Teylers Museum.
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).

OrgelExtra
Na de dienst van 19 november.
– Lento  [ca 5min] –Hendrik de Vries
(1857-1929. Een stemmingsstuk uit de
Nederlandse romantiek.

Kom je luisteren naar 
een verhaal? 
Je bent van harte uitgenodigd om op
dinsdag 21 november van 17.30 -19.30
uur naar de Singelkerk te komen.
Een aantal leden en vrienden doet zijn
verhaal: Wat heeft hen bewogen,
geraakt? Wat is van invloed geweest op
hun leven? Tussendoor zingen Nelleke
Blokland en Thijs van Hoogstraten een
paar liederen, begeleid door Dick Klomp.
Programma: 17.30 - 18.00 uur:
inloop, hapje, soep en een drankje
18.00 - 19.30 uur: verhalen, muziek en 
tijd voor gedachtewisseling.
PS Natuurlijk ben je ook van harte wel-
kom als je later komt. Wil je met binnen-
komen opletten dat je het verhaal of de
muziek niet stoort?

In gesprek met brugklassers
Van Joke van der Heide ontving ik een
mail om met prille brugklassers in 
gesprek te gaan. 

Net als vorig jaar benaderde ons
gemeentelid Nicolaesz Vlaming
(geschiedenisleraar aan het Amsterdams
Lyceum) ons met het volgende idee: Op
maandag 16 en dinsdag 17 oktober komt
hij met brugklassers in de Singelkerk in het
kader van een projectweek. De leerlingen
krijgen een korte inleiding door Henk
Leegte over de kerk en de gemeente.
Daarna gaan ze in groepjes uiteen en
krijgen diverse gemeenteleden  zo’n
groepje onder hun hoede. De bedoeling is
dat er een gesprekje volgt over je betrok-
kenheid bij de gemeente, zoals wat bezielt
je om zondags je bed uit te komen en naar
de kerk te gaan. Je krijgt een groepje van
ongeveer 5 leerlingen en het gesprek
duurt een half uurtje.”

Toen 15 oktober Nicolaesz de Open Tijd
gebruikte om dit project nog eens
energiek onder de aandacht te brengen –
Daden gaan Woorden te boven – agenda
verzet en dinsdag 17 een groep jongeren
voor de deur zien dartelen. Wat een
energie! In de zaal een leraar-met-de-wind
eronder zodat er geen ontsnappen
mogelijk was: leerlingen op de eerste rij.
Henk kreeg het voor elkaar: voeten in
contact met de vloer, zitvlak met de stoel
en stil. Geen telefoontje piepte, de
ademhaling hoorbaar. “kijk om je heen en
laten de vragen maar boven borrelen”.
Een kort verhaal over het gebouw, de
oorspronkelijke steegjes, de schuilkerk en
summier een doopsgezinde schets. Daar

rezen vele vingers en kwamen de vragen,
zelfs toen de leraar elders aan de koffie
zat, geen priemende ogen. 56 jaar
leeftijdsverschil, energie volgt de wet van
de communicerende vaten. De
aandachtspanne is beperkt zodat even
wat drinken en knabbelen bij de koster
welkom bleek, daarna in groepjes, elk
gemeentelid ca. 7 brugklassers. Ook hier
viel me de nieuwsgierigheid op als waren
we beland in een Adventure-app. Er
bleek niet klasgewijs een centrale vraag
te zijn besproken “wat bezielt jullie om
zondags je bed uit te komen”, gelukkig is
er nog de improvisatie en ging het over
niet-pesten op school, niet knokken op
straat naar niet  “in naam van ... oorlog
voeren”. Pax, “gevoelig onderwerp in
onze klas meneer, fluisterde een jongen
me toe. Reden om in gesprek te gaan.
Toen de vragen waren opgedroogd werd
er gepraat over school, leraren, vakken,
toekomst en was de tijd razendsnel om.
Maar eerst een rondje rennen over alle
verdiepingen in de zaal  en hartjes
tekenen in het stof op de banken boven... 
anoniem relatiebeheer. Groep twee was
meer van het rennen en hakoptak
vragen, maar ook hier de Adventure-app
nieuwsgierigheid op zoek naar de sleutel
en toegang naar de rest van het verhaal.
Zoekers blijven we. Als er volgend jaar
weer zo’n kans op contact met deze
jeugd komt: aanpakken met beide
handen. 
Door Bart Admiraal



Via opmerkelijke wegen 
Ontmoeting Kerkenraad met nieuwe
vrienden en leden

Nieuwe vrienden en leden, die in het afge-
lopen jaar zich verbonden met de
Singelkerk, waren uitgenodigd na de
dienst op 24 september 2017 voor een
lunch met vier Kerkenraadsleden en 
ds Ewoud Roos. Voorzitter Thijs van
Hoogstraten heette iedereen hartelijk wel-
kom. Hij vertelde kort over het reilen en
zeilen van Doopsgezind Amsterdam, de
traditie van vrij en ondogmatisch geloven,
de gemeente als ankerplaats, en de
opdracht tot maatschappelijke compassie.
Hij riep nieuwe (en oude) vrienden en
leden op, wensen en ideeën vrijelijk te
delen met kerkenraad en voorgangers!
Had ik geweten dat idA mij een kort
bericht zou vragen over deze bijeenkomst,
dan had de ex-journalist anders geluisterd
en aantekeningen gemaakt. Wat alsnog
bleef is de indruk van zeer verschillende 
en soms opmerkelijke wegen waarlangs
jonge en niet meer zo jonge mensen de
Singelkerk vinden. Van sommigen waren
de ouders of groot-ouders al doopsgezind.
Andere bleken geenszins met een derge-
lijke nalatenschap ‘belast’, wat soms ver-
frissend klinkt.
Mijn verhaal past in de lijn van dat van
Peter Froese van de idA van oktober. 
Werd ik toch in Oostenrijk door Noord-
Amerikaanse Mennonieten gewaarschuwd
voor de Nederlandse nazaten van de 
enige reformator van Nederlandse grond.
30 jaar na deze waarschuwing lijk ik zelf
vrijzinnig genoeg om goed te passen in 
die mondig dopende, bondig sprekende
‘club’, ‘wars van dogmatiek’ en ‘vrij in 
het christelijk geloven’, die zich niet 
zo maar lesjes laat lezen door ‘overkoe-
pelende organen’.
Franz Kalab

Vacature Student-beheerder
Rijpenhofje 
Wegens vertrek van een van de beheer-
ders komt er in het Rijpenhofje per 
1 januari 2018 een plaats vrij voor een 
student-beheerder. Inlichtingen bij C.J. de
Groot (cj.degroot@chello.nl) of de beheer-
ders (beheerdersrijpenhofje@gmail.com,
tel 020-6221972). Brieven naar Rijpenhofje,
p.a. Singel 452, 1017AW Amsterdam.
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Ik was een jaar of 14, net benoemd tot
organist in Ens (Flevoland) en ging in
Kampen op school. Onderweg kwam ik
lang de muziekhandel van Reichenbach op
de hoek van de Venestraat en de Burgwal.
In die tijd kon ik inwendig ‘uit het hoofd’
de complete kerstsuites van Jan Zwart
‘afdraaien’ zoals ze door Feike Asma op 
het Oudekerksorgel in Amsterdam gespeeld
werden. Van mijn zakgeld kocht ik bij
Reichenbach voor fl. 2,50 de bladmuziek
van de eerste Kerstsuite, en na een tijdje
sparen de tweede. 
In de  winkel werkte een mevrouw die ook
erg van orgelmuziek hield en ze vroeg of 
ik de Cantilena  van Rheinberger kende.
Daar had ik nooit van gehoord. In de
winkel stond een grammofoon en mevrouw
zette een singeltje op, zo heette zo’n klein
45-toerenplaatje. Wat ik toen hoorde zal
ik niet licht vergeten. De combinatie van
een fraaie melodie, gespeeld op een wat
slepende wijze, en de klank van de pijpen
die de melodie voortbrachten. Mijn
kennismaking met de beroemde Vox
Humana*) van de Oude Kerk was een feit.
Ik was verkocht. Nu het plaatje nog. 
Weer sparen.. Eenmaal in mijn bezit leerde
ik ook het stuk op de B-kant kennen. 
Waar de Cantilena aan een rustiek en 
weids berglandschap doet denken was 
de Toccata van Grison meer een woest
schilderij met donder, rotsen en ravijnen,
óók al zo’n  iconische, overdonderende
interpretatie van Asma. Dit singeltje moet
een enorm succes geweest zijn. Iedereen
die een beetje op de hoogte is in orgelland
kent de beide stukken, of misschien beter
gezegd, in de uitvoering van Asma.

Wat maakt het singeltje nou zo bijzonder?
Vooral de gedreven, onnavolgbare
speeltrant van Asma. Enerzijds de milde,
kalme gang in de Cantilena, en letterlijk
anderzijds de krachtige, zelfs ruige aanpak
van Grisons Toccata. Of het aan de beperkte
hoeveelheid speelruimte van het plaatje
lag, of dat de oorzaak elders lag weet ik
niet, maar een feit is dat Asma in de beide
stukken gedeeltes weglaat. Soms een
afgebakend stuk maar ook zomaar een
enkele maat. Wat bij mij resulteerde in de
opvatting dat andere organisten die deze
stukken ook speelden, er maar wat bij
fantaseerden.

Maar dan nu over de klank. De eerste
opname van de Cantilena moet gemaakt zijn
door Philips ergens in de jaren 50, toen de
mono-opnames standaard waren. Later, in
het stereo-tijdperk, werden er opnieuw
opnames van de Cantilena gemaakt.
Opvallend is dat Asma de Cantilena zoveel
mogelijk op dezelfde manier speelde als
eerder de mono-opname (gelukkig zonder
de onbegrijpelijke foute noot in de bas), wat
niet het geval was met de stereo-herneming
van de kerstsuites. De klank van de melodie
blijft ook hier weer gedomineerd worden
door de Vox Humana. Die klank is zo mooi,
zo uniek, en mengt zich zo ideaal met de
andere registers dat dat tot op de huidige
dag velen doet uitroepen dat de Vox
Humana van de Amsterdamse Oude Kerk 
de mooiste ter wereld is.
Ik heb tijdens mijn loopbaan veel Vox
Humana’s gehoord. Daar waren bijzonder
fraaie exemplaren bij. Ik denk dan aan die 
in Weingarten, van Gabler. De meeste zijn
zacht, maar de Amsterdamse is wat luider.
Asma speelt op eigen initiatief aan het eind
van de Cantilena een paar regels een octaaf
lager. Daardoor krijg je de melodie ook in 
de tenor-ligging te horen. En juist daar
manifesteert zich de bijzondere schoonheid
het duidelijkst. Dat Asma weloverwogen de
notentekst van de componisten wijzigde
stoort mij in het geheel niet omdat het met
veel overtuigingskracht gepaard gaat. De
opnames zijn mij nog zeer dierbaar, ik luister
er nog wel weer eens naar, ook al zijn ze al
ca 60 jaar oud.
Onlangs postte iemand op Facebook de
stelling: “Er is maar één VoxHumana en die
staat in Amsterdam!” Ik begrijp precies wat
hij  bedoelt. Momenteel ligt hij in Heerde 
bij de orgelmaker, samen met de andere
pijpen om zorgvuldig schoongemaakt te
worden en daarna weer generaties mensen
verrukt te maken over een bijzonder geluid. 
Door Dick Klomp

*) Vox Humana, (menselijke stem) is een

orgelregister. De meeste orgelpijpen hebben

hetzelfde aanblaasprincipe als de blokfluit.

Daarnaast is er een groep z.g. ‘tongwerken’:

Deze pijpen hebben een metalen tong, 

zoals de hobo een riet. In de groep van

tongwerken neemt de Oudekerks Vox Humana

een aparte plaats in door de bijzondere

kegelvorm van de schalbeker.

Een 45-toerenplaatje



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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•  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 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

•  12 november – Broederschapscollecte t.b.v.
projecten voor gemeenteopbouw  
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 Alg.
Doopsgezinde Sociëteit Amsterdam, inz.
gemeenteopbouw 

•  19 november – 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

Collectebestemmingen november

medische en psychosociale hulp wordt gegeven. 
De aard van de hulpverlening is vergelijkbaar 
met die van een huisartsenpraktijk. 
Rekeningnummer: NL22ABNA0437295370 
St. Vrienden Kruispost

•  26 november – Broederschapscollecte t.b.v.
Inloophuis Almere    
De missie van het Inloophuis is vanuit kerkelijke
betrokkenheid present zijn in de Stedenwijk en
een bijdrage leveren aan de verbetering van de
leefbaarheid voor buurtgenoten en de andere
inwoners van Almere. 
Rekeningnummer: NL61RABO0321022203 
St. Inloophuis Almere 

•  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
mogelijkheden 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 

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:  

Tijdens de  retraite laten we ons meestal inspire-
ren door een bijzondere schrijver of schrijfster. 
Dit jaar kiezen we voor de theologe en dichteres
Maria de Groot. In 2001 verscheen haar boek 
De innerlijke ruimte. Een spirituele weg. Ze
beschrijft daarin haar reis door een denkbeeldig
klooster, een weg naar binnen. De reis begint op
het water, waar ze net als de meeste andere men-
sen, spelevaart. In de innerlijke ruimte toont
Maria de Groot hoe een levenskracht in haar aan
het werk is. Ze weet de toegang tot die kracht te
vinden en te beschrijven. Tijdens de retraite laten
we ons door haar bij de hand nemen, inspireren
en omvormen. Het zou zomaar kunnen zijn dat
we dan, eenmaal weer thuis, terug op de kade,
het innerlijke klooster in ons mee.

Leiding: ds. Marion Bruggen (Groningen)
drs. Marjan Kip, pastoraal werker (Almere)
ds. Christine Schlette (de Knipe)
Tijd: Vrijdag 19 t/m zondag 21 januari 2018
Plaats: Buitengoed ‘Fredeshiem’, 
Eiderberg 2,8346 KJ in Steenwijk-de Bult. 
Maximaal: 25 deelnemers
Prijs: €185 tot 200 pp. (eigen kamer) of €165
tot €185 pp. (2 pers.kamer).

Voor contact en vragen betreffende 
opgave kunt u terecht bij:
Marije Koettnitz-Worst, B. Venemastraat 11 B7,
9671 AA Winschoten
Telefoon: 0597-856220 / 06-15012674; email:
marijeworst@yahoo.nl

Retraite: Voor mannen en vrouwen en (echt)paren 
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Agenda

November 2017 
(kerkdiensten: zie achterkant)

•  Zo 29 okt Algemene Ledenvergadering Singelkerk 12.00 uur

•  Zo 5 nov Orgeldemonstratie Singelkerk 12.00 uur

•  Zo 5 nov Preek van de leek: Gerdi Verbeet Singelkerk 17.00 uur

•  Ma 6 nov Zon’shofgroep/20+ Rijpenhof 20.30 uur

•  Di 7 nov Bijbelkring o.l.v. Ewoud Roos Singelkerk 14.30 uur

•  Za 11 nov Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Zo 12 nov Wake Schiphol* Schiphol 14.00 uur

•  Zo 12 nov Preek van de leek: Arjan Vliegenthart Singelkerk 17.00 uur

•  Di 14 nov Mennomaal; Teylers Museum Singelkerk 18.00 uur

•  Di 14 nov 020 11 Tieners Singelkerk 18.00 uur

•  Wo 15 nov Vredesgroep Singelkerk 20.00 uur

•  Wo 15 nov Zon’shofgroep Zon’shofje 20.00 uur

•  Do 16 nov Open kring Menno Simons: E. Roos Men. Simonsh. 14.30 uur

•  Za 18 nov Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Zo 19 nov Preek van de leek: Stijn Fens Singelkerk 17.00 uur

•  Di 21 nov Boeken rond de Bijbel Singelkerk 15.00 uur

•  Di 21 nov Luisteren naar verhalen Singelkerk 17.30-19.30

•  Wo 22 nov Rondom groep Singelkerk     19.30/20.15  

•  Za 25 nov Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Do 30 nov Bijbelaars Singelkerk 10.30 uur

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

Drie bekende Nederlanders beklimmen voor één keer de kansel om een preek te houden
over een Bijbeltekst die ze zelf hebben uitgekozen. Een alternatieve kerkenraad ziet erop
toe dat alle onderdelen van een kerkdienst aan bod komen... Een vrolijk, diepzinnig en
inspirerend uur met muziek die door de ‘leek’ zelf is uitgekozen.

•  5 November – Gerdi Verbeet  Op 6 december 2006 werd Gerdi 

Verbeet gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. Ze was de 

tweede vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer na Jeltje van 

Nieuwenhoven. Zij is na haar voorganger Frans Weisglas de tweede 

voorzitter die na open en vrije verkiezingen gekozen is.

• 12 November – Arjan Vliegenthart  Arjan Vliegenthart is wethouder voor de

portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie en Stadsdeel Nieuw West. Hij was

sinds 2007 lid van de Eerste Kamer voor de SP en woordvoerder Buitenlandse

Zaken, Defensie, Ontwikkelingssamenwerking en Binnenlandse Zaken.

• 19 November – Stijn Fens  Als ‘ongeneeslijk katholiek’ en 

Vaticaankenner legt columnist en journalist Stijn Fens (1966) aan 

de lezers van Trouw de Rooms-Katholieke praktijk uit. Zijn vader 

was de bekende literatuurcriticus Kees Fens.

Plaats: Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452, Amsterdam 17.00 - 18.00 uur 

Meer informatie: www.preekvandeleek.amsterdam

Preek van de Leek



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 2 – I N  D I T  A M S T E R D A M  N O V 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       

29 oktober           Ds E.C. Roos Geen dienst

5 november        Ds H. Leegte E.M.L. van Dunné**
Na de dienst: OrgelExtra
17.00 uur – Preek van de leek: 
Gerdi Verbeet

12 november       Ds H. Leegte* Ds E.C. Roos
17.00 uur – Preek van de leek: 
Arjan Vliegenthart

19 november    Ds H. Leegte Jan Willem Stenvers*
17.00 uur – Preek van de leek:        (Lekenpreker)
Stijn Fens

26 november  Ds H. Leegte*
Gedachtenisdienst Ds J.E. Klanderman

3 december       Ds E. Roos, Dienst samen E.M.L. van Dunné*
met de Remonstranten
Avondmaalsdienst 

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

Lang voordat mijn ouders in mei 2013 naar

Amsterdam verhuisden, stond vast dat mijn

vader als het eenmaal zo ver was naar de

Singelkerk zou gaan. Vanwege ziekte ging ik

met hem mee. De eerste maanden dacht ik bij

binnenkomst telkens aan Spinoza’s Ethica, 

in 1677 uitgegeven door een doopsgezinde

boekdrukker uit de binnenstad. Veelvuldig 

dacht ik tijdens de dienst aan de bekende

Spinozistische uitspraak: Deus sive Natura 

(God of natuur). Mijn lievelingslied werd daarom

al snel ‘Een mens te zijn op aarde,’ waarin naast

mensen ook plek is voor bomen en vossen. 

Voor natuur dus. En daarmee impliciet voor 

God. Andersom geldt dat in liederen waarin God

expliciet genoemd wordt, ook altijd aandacht is

voor de natuur. Volgens Spinoza zijn zij één.

Lied van de maand
Gekozen door Iris van der Tuin (vriend van de gemeente)

Wie levert 
voor de volgende

idA een lied in?


