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Ouder worden, stilte en verlies
Door Ewoud Roos
Als we aan verlies denken zijn we geneigd
allereerst te denken aan verlies van
dierbaren door de dood. Breuken vinden
dan plaats, lege plekken ontstaan in ons
leven.
Maar verlies omvat meer. We verliezen
niet alleen aan de dood, we verliezen ook
aan het leven. Welbeschouwd bestáát
leven voor een groot deel uit verliezen.
Gaandeweg verlies je mensen uit het zicht,
vriendschappen breken af of gaan zomaar
voorbij. Je wordt ouder en je merkt
dat je niet meer kunt wat je zou willen;
je verliest het zicht op de toekomst en
misschien wel je zin in het leven. Soms
overkomt het je gewoonweg, andere
keren staat het verlies niet los van de
keuzes die je maakt, bewust en onbewust.
Naarmate je ouder wordt moet je steeds
meer loslaten en komt er niet zo gauw
meer iets voor in de plaats. Het is
doorgaan met de breuken en de butsen
die je hebt opgelopen. Het maakt alleen
wel uit of en hoe dat verlies een plek
heeft gekregen in je leven.

In dat veelsoortige verlies is er verlies dat
noodzakelijk is, zegt Judith Viorst, een
Amerikaanse psychologe die veel over
verlies geschreven heeft. Een kind moet
de moederschoot verlaten om geboren te
kunnen worden. Zoals een kind uit huis
moet om op eigen benen te gaan. Dat is
onvermijdelijk. Geen groei, geen volwassenheid zonder verlies. We verliezen door
te verlaten en verlaten te worden, door
te veranderen en los te laten en dóór
te gaan. Dan gaat het niet alleen om
breuken met wie we ooit liefhadden, maar
ook om het verlies van dromen en idealen,
van verwachtingen van jezelf en anderen.
Illusies die we koesteren, bijv. dat je altijd
jong, mooi, onkwetsbaar en onsterfelijk
zou zijn. Of dat jou niets kan overkomen.
Of dat je het leven wel naar je hand kunt
zetten, alsof er geen grenzen zijn en alsof
niet elke keuze ‘mitsen en maren’ kent.
In de meeste gevallen is zulk verlies
overkomelijk. Het doet weliswaar pijn als
de wereld anders blijkt dan je gedacht
had, het kan je boos maken, en je verlangt

WINTERBOS
– Ets van Willem Witsen –
God laat de mensen niet meer los.
Hij houdt ze vast van eeuw tot eeuw.
Het is als in een winterbos
de zwarte stammen van de sneeuw
als tekens van Gods grote trouw:
het duister heeft een witte grond
en in het land van leed en rouw
glanst het geheim van Gods verbond.
Want alles wat God ooit begon
dat rondt Hij af als een gedicht.
Kijk, in de donkre horizon
achter de bomen wordt het licht.
Jan Willem Schulte Nordholt
Uit: Een wankel evenwicht (1986)

Lees verder op pagina 2
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compensatie voor de leegte, je wilt de
ontstane gaten vullen. Maar verlies
brengt in die zin wel een hoop teweeg.
Het is overkomelijk, omdat er aan dit
verlies een keerzijde zit. Het opent nl.
ook nieuwe ruimtes, andere mogelijkheden en kansen. Je kunt er – als het
goed gaat – bij winnen.
Maar dat geldt niet voor ieder verlies.
Als verlies de grond van je bestaan
heeft aangetast, als verlies – van wie
of wat dan ook – je te hard raakt,
dan is uitkomen bij de winst van het
verlies een veel te simpele waarheid.
Dan is het zoeken en tasten in het
donker, dan is het kruipend een weg
vinden, met vallen en opstaan. En dan
misschien merken dat er desondanks
toch kracht in je is die je kunt
verzamelen en inzetten. Dat neemt
niets weg van het verlies, maar het
kan het begin zijn van inzicht, van
een anders omgaan met jezelf of een
andere waardering van wat belangrijk
of waardevol is.

‘God wees er toch’, of ‘Eeuwige
ontferm u toch’, of ‘Gij die gezegd hebt
dat het licht zou schijnen in de
duisternis, schijnt Gijzelf in mijn hart’.
Maar deze woorden verstomden ook
weer en toen was er alleen leegte, soms
beangstigend donker als de nacht en
onpeilbaar diep als de zee. Maar soms
ook rustgevend.
En ik ging op zoek naar positieve
beelden, naar goede herinneringen,
naar wijze woorden, als een tegenwicht
voor de leegte en de stilte. Ook als het
ging om beelden van God. Ik hield mij
voor dat God toch met je meegaat,
dat de Eeuwige met je meelijdt, dat
God de Goede is en het goede wil
ondanks alles. Alleen het bleef toch stil
toen, en het voelde hopeloos eenzaam
van binnen.
Nu realiseer ik me dat het reëler is om
maar te blijven bij de rauwheid en
de leegte van het moment. Om te proberen de leegte en ook de godloosheid
uit te houden. Kome wat komt.

Bij verlies dat ikzelf moest meemaken
merkte ik dat ik de stilte zocht. En in de
stilte kwamen flarden tekst: van haar,
van liederen. En ook gebedsuitroepen:

Prediker zegt: ‘Er is een tijd om te
zoeken en een tijd om te verliezen. Een
tijd van troosten, een tijd van tranen,
een tijd van zwijgen, een tijd van

spreken. Want alles heeft zijn tijd.’ Als
dat zo is, denk ik, laat het dan maar zo
zijn. Liever dát dan vruchteloos bezig
zijn om greep te krijgen op de leegte
en het gemis. Liever de angst lóslaten
of er wel iets overblijft na deze, dan je
vasthouden aan wat troost of zekerheid
zou moeten zijn maar wat niet werkt.
En misschien dat dan zo toch iets van
licht te ontwaren zal zijn. En misschien
dat God dan zo – in de stilte – iets van
zich laat horen.
Jaren geleden hing, op het prikbord
achter mijn bureau, dit gedicht.
Gelukkig heb ik het net weer
gevonden, in een houten kistje vol
dierbare teksten:
‘In de diepte van de stilte
zijn geen woorden nodig,
geen taal vereist.
In de diepte van stilte
word ik geroepen om te luisteren.
Luister naar het kloppen van je hart,
luister naar het waaien van de wind,
de beweging van de Geest:
‘Wees stil’, zegt de Eeuwige,
‘en weet dat in de stilte ik God ben.’

Uit de kerkenraad
Leerhuis – In de kerkenraadsvergadering is naar
aanleiding van een notitie over het Leerhuis gesproken
over het wel of niet laten voortbestaan van het Leerhuis.
En zo ja, in welke vorm. Uiteindelijk is besloten dat
enkele kerkenraads-leden hier nog verder over doorpraten. Zij komen met |een voorstel hoe het Leerhuis
kan worden ingebed in de activiteiten van Doopsgezind
Amsterdam op een wijze die een bredere doelgroep
aanspreekt.
Bijzondere ontmoetingen – In de maand november
vonden weer diverse activiteiten plaats zoals Preek van
de Leek, de preview van het lichtkunstwerk Windows en
de gedachtenisdienst. Zeer verschillende activiteiten maar
alle zeer de moeite waard. Goede lekenprekers, mooie
toespraken, bijzondere ontmoetingen.
Activiteiten leden van 20 jaar - 50 jaar – Diverse malen
is in de kerkenraad al gesproken over het aanbod in
activiteiten en kerkdiensten voor de jongeren (20 jaar-
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50 jaar) binnen onze gemeente. In januari zullen we
enkele van onze jongere leden en vrienden uitnodigen om
met de kerken-raad mee te denken over dit onderwerp.
Wat verwachten zij van de kerk, wat kan de kerk voor
ze betekenen? Heb je zin om mee te denken? Meld je
dan bij een van de kerkenraadsleden.
Verder waren er allerlei praktische zaken in de vorm
van diverse roosters voor 2018 die werden vastgesteld.

Vacature
Voor de Meerpadkerk zijn we op zoek naar een pianist/
organist. Diverse kerkdiensten in 2018 zijn nog niet
ingevuld. In de Meerpadkerk wordt met name gezongen
uit het nieuwe Liedboek. De pianist/organist ontvangt
een vergoeding per kerkdienst. Heb je ervaring in het
begeleiden van gemeentezang en tijd om kerkdiensten
aan het Meerpad te begeleiden? Neem dan contact op
met Joke Rooseboom, secretaris@vdga.nl

De IdA-redactie was van mening dat iemand kiest voor een
woongroep om te ontsnappen aan de ‘ratrace’ van de samenleving; de constante druk van ‘moeten’, ‘geleefd worden’ en
de 24-uurs-economie. We vroegen het Tamara Kroon, 35 jaar
en woonachtig in leefgemeenschap Eltheto, Amsterdam Oost.

Naar binnen
Door Andrea Wieffering

Wat was voor jou de keuze om in een
leefgemeenschap te gaan wonen?
Ik ben opgegroeid in een heel klein
dorpje. Dit was voor mij als puber heel
benauwend, het bekend zijn, iedereen
kent iedereen. Echter, toen ik in
Amsterdam kwam wonen, in Zuid-Oost,
woonde ik in eerste instantie op kamers
in een woongroep, waarin we alleen
elkaars huisgenoot waren. Dit was voor
mij tóch niet voldoende! Ik had toch
behoefte aan meer persoonlijk contact.
De keuze om bij Eltheto te gaan wonen
was dus vanuit een behoefte. De leefgemeenschap Eltheto noemt zich dan
ook bewust leefgemeenschap, omdat je
samen leeft, samen deelt.
Herken je jezelf in het idee van de
redactie, dat als je in een leefgemeenschap gaat wonen, je bewust kiest
tegen de ratrace?
Nee, voor mij is het geen keuze tegen de
ratrace. Wat ik graag wil is samen iets
betekenen voor anderen. In mijn vorige
huis in Zuid-Oost had ik geen gevoel van
verbinding. Ik vind het heel prettig nu
om mijn buren goed te kennen; het is
een klein sociaal netwerkje.
Thema van dit nummer is ‘naar binnen’,
wat betekent ‘naar binnen gaan’
voor jou?
Tamara vertelt: ‘Het ging een tijd niet
goed met mij. Mijn blinde darm is
verwijderd en daarna ben ik lang heel
moe geweest. Zowel privé, op het werk
als in de leefgemeenschap was ik
overbelast. Dit is een hele worsteling
geweest. Ik ben eigenlijk door mijn
lichaam stilgezet, waardoor ik gedwon-

gen werd stil te zitten, tot inkeer te
komen. Ik ben hiervoor in therapie
gegaan, het gaat gelukkig al een stuk
beter. Wat ik echter heb gemist in
therapie is dat ik als gelovige, als Christen
ook antwoorden zoek op spirituele
vragen. In de samenleving heerst toch een
groot taboe op burn-out of op vermoeidheidsklachten. En de vragen die bij mij
opkwamen waren: wat vind ik nu van
God? Hoe kom ik tot mijn recht? Hoe
voel ik mij geroepen? Dit was heel
confronterend: in de leefgemeenschap
gaat het werk namelijk altijd door! Omdat
we als gemeenschap midden in de wijk
staan, doen we ook veel voor de buurt.
Op verzoeken vanuit de leefgemeenschap
om mee te helpen, moest ik steevast ‘nee’
zeggen. Dit werd geaccepteerd door de
leefgemeenschap, maar zelf heb ik het
erg moeilijk mee gehad.
Hier komt de vraag de hoek om kijken;
wat is een goed Christen? Wanneer je
je inzet voor de zwakkere in de samenleving? Wanneer je vluchtelingen
opvangt, te eten geeft, zelfs naar
Griekenland afreist?
‘Op dat moment moet je durven zeggen,
ik kan dat niet, ik heb eigenlijk hulp
nodig, ik ben de vreemdeling’. Tamara
vertelt over de dienst waarbij Taizébroeder Sebastiaan ingaat op Jezus als
de kwetsbare. “Ik verzeker jullie: alles
wat jullie gedaan hebben voor een van
de onaanzienlijksten van mijn broeders
of zusters, dat hebben jullie voor mij
gedaan.”(Matteus 25: 40) Hiermee
bedoelt broeder Sebastiaan, dat ook Jezus
de zwakkere is. Als kwetsbare ben je ook
Jezus. Je kunt en je mag ook degene zijn

die hulp nodig heeft. Tamara: ‘Tijdens
mijn inkeer, mijn naar binnen gaan, kwam
bij mij de vraag op: is het de bedoeling
van de woongemeen-schap dat we maar
doorgaan met dóen, met activiteiten?
Of zou het doel ook mogen zijn stilzitten,
samen thee drinken en luisteren? Mag
je als lid van de woongemeenschap je
zwakkere kant laten zien en om hulp
vragen? Het lijkt wel dat hierin de balans
zoek is. Het is te weinig zichtbaar, het
stilstaan, het stilzítten.
Wat dat betref lijkt ook in leefgemeenschap Eltheto druk te bestaan om altijd
maar door te rennen, te doen, je te
richten op de ander. Maar dat zorgen
voor de ander, wordt natuurlijk in de
Christelijke wereld als een groot goed
beschouwd.
‘Op een gegeven moment ben ik gaan
praten over mijn zoektocht met mijn
buren, mensen uit de mijn leefgemeenschap. Ik kwam erachter dat anderen
helemaal niet zo anders zijn dan ik! Op
het moment dat je je openstelt, ontstaat
er herkenning en begrip. De hoge eisen
die we opleggen aan de samenleving
– je moet alles kunnen, je moet 2 banen
tegelijk aankunnen én een studie – komen
misschien niet voort uit de samenleving,
en zeker niet van God, maar vanuit
onszelf.’
Wat dat betreft heeft de IdA-redactie
ongelijk gehad; de keuze voor Tamara
was niet vanuit de gedachte van de
ratrace, maar de hoge eisen en de
verwachtingen die we onszelf opleggen,
spelen zeker ook een rol in een
leefgemeenschap.
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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 Karen Lammers.

Vele gezichten

De droom van Karen Lammers:

Meer aandacht voor intuïtieve
kant van medisch onderzoek
Door Dirk Visser
“In het wetenschappelijk onderzoek zijn
er twee soorten onderzoekers”, schreef
Nobelprijswinnaar Albert Szent-Györgyi
in 1972 in het vooraanstaande tijdschrift
Science. “Degenen die heel systematisch
stap voor stap dingen uitwerken, en
degenen die intuïtief te werk gaan. Ik
herken me in het tweede type”, zegt
Karen Lammers, als onderzoeker werkzaam aan de medische faculteit van de
VU. “Soms heb je ingevingen die vrij
weinig met het rationele te maken
hebben, maar dan heb ik wel het idee
welke kant het op moet.”
Lammers, in 1985 door Jaap Gulmans
gedoopt, studeerde medicijnen (vrij
doctoraal) aan de UvA en werkte vervolgens aan de universiteiten van Bologna,
Baltimore en Boston. Tussendoor promoveerde zij in 2004 aan de VU op een
onderzoek over chronische darmziekten
en de effecten van goede bacteriën voor
de darmflora. Sinds drie jaar is ze weer
in Amsterdam werkzaam.

“In Baltimore heb ik vrijwilligerswerk in
het ziekenhuis gedaan in het kader van
een Reiki programma, opgezet door
verpleegkundigen die met Reiki bezig
waren. Dat kreeg een vervolg in Boston
waar een programma werd begonnen
in het MGH Benson-Henri Institute for
Mind Body Medicine.
Vanaf het moment dat ik met Reiki in
aanraking ben gekomen, is Reiki heel
belangrijk voor me. Reiki is een complementaire geneeswijze waarbij de
gedachte is dat de Universele (‘Rei’)
levensenergie (‘Ki’) de harmonie in het
lichaam helpt herstellen en helend kan
werken. Ik zou heel graag de effecten
van Reiki willen onderzoeken. Dat is een
uitdaging die mij drijft.
Mijns inziens zijn intuïtie en creativiteit
drijvende krachten in het onderzoek.
Er moet wel ruimte zijn om die ingevingen
te onderzoeken. Je kunt wel alles van
tevoren bedenken, maar uiteindelijk volg

Karen Lammers met haar schilderijen
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je toch je waarnemingen. In het huidige
klimaat is het moeilijk subsidie voor dergelijk
onderzoek te krijgen. Alles is gestroomlijnd.
Er wordt van je verwacht dat je weet waar
je onderzoek op uitdraait, terwijl je dat
eigenlijk niet weet. Je bent altijd bezig met
het onbekende.
In Amerika bestaat de term ‘integrative
health’. Daarbij wil men de reguliere en
complementaire benaderingen, waar mind
body oefeningen en natuurlijke producten
onder vallen, bij elkaar brengen. Daar is men
echt bezig met het opzetten van onderzoek
op dit gebied. Die uitbreiding zou ik graag
in mijn onderzoek willen maken. Dat is een
belangrijke droom van me. Hier gebeurt
dat aarzelend, hoewel er mensen zijn die
het belang ervan inzien.
In het Benson Mind Body Institute in
Boston wordt veel onderzoek gedaan
naar de ‘relaxation response’, een mechanisme van het lichaam om te ontspannen.
Vooral Herbert Benson, de ontdekker,
heeft hier veel onderzoek naar gedaan.
Je kunt de response opwekken door een
soort meditatie. Mind is heel krachtig.
Reguliere geneeskunde kan hier enorm
bij winnen. Naast geneesmiddelen en
chirurgie kun je je de vraag stellen: Wat
zou je zelf met je eigen kracht kunnen doen
om jezelf sterker te maken? Mind Body
methoden vormen gereedschappen om dicht
bij jezelf te komen. Naast yoga houd ik me
veel met Reiki bezig, zelfs dagelijks. Net als
alle oosterse methoden begint ook Reiki bij
jezelf. Ook tussen de bedrijven door doe ik
tien minuten Reiki of mediteer ik. Je moet
de tijd nemen om jezelf op te laden.
Spiritualiteit is heel wezenlijk in mijn leven.
Ik voel me echt een spiritueel wezen.
Toen ik op 20-jarige leeftijd werd gedoopt,
had mijn geloof een heel sterke maatschap-

Column

Mijn medicijn
Door Joël Friso

pelijke component. Ik wilde de wereld
verbeteren. Met de tijd is voor mij een
ander aspect van het geloof heel belangrijk
geworden, de weg van het Licht. Hoe het
ook zij, het is wel de basis van hoe je in de
wereld staat.
Hoewel ik niet heel veel naar kerkdiensten
ga, koester ik de Doopsgezinde Gemeente
altijd in mijn hart. Als ik er ben, is dat
wezenlijk belangrijk voor mij. Dat gevoel
heb ik zowel op het Meerpad als in de
Singelkerk. Ik voel me er heel goed.
Muziek is ook heel wezenlijk voor mij,
vooral de klassieke muziek. Ik speel viool.
De partitas van Bach zal ik levenslang
blijven oefenen. Ik heb de viool altijd
meegenomen en ben altijd blijven spelen.
In mijn studententijd speelde ik in orkestjes,
waarbij we toernees maakten, tot in Italië.
Het waren goede amateurs, die bij ad hoc
projecten elkaar steeds weer tegenkwamen.
Mijn broer organiseerde die reisjes. Een
geweldige tijd.
Ook belangrijk in mijn leven is schoonheid
en zijn de kunsten. Ik ben gevoelig voor de
sfeer van de omgeving, die een beetje mooi,
fijn moet zijn. New England, het noordoosten van de Verenigde Staten, is heel
mooi: de natuur, de sfeer, de kleuren.
Ik schilder en houd me bezig met keramiek.
In Boston hebben schilderijen van mij in
een galerie gehangen (zie foto). Alles wat
het leven mooi kan maken en verdiepen,
vind ik belangrijk.
Nog even over mijn werk. Na mijn studie
aan de UvA deed ik stage in het AMC. Daar
hoorde ik van een vacature in Bologna. Ik
wilde altijd naar Italië. Dat onderzoek werd
mijn promotie-onderzoek. Bologna is een
soort openluchtmuseum van schoonheid.
Daar had ik een heel fijne tijd.

Vervolgens werd mij een positie aangeboden in Baltimore, waar ik onderzoek zou
doen naar het effect van gluten op het
immuunsysteem. Ik had altijd een weerstand
tegen de Verenigde Staten. Toch heb ik die
plek aanvaard omdat het in eerste instantie
maar om twee jaar zou gaan. Dat was
te overzien. Bovendien is Amerika het
Walhalla voor onderzoekers. Dat was ook
een overweging. Ik heb er heel veel geleerd. Maar ik kon er heel moeilijk aarden.
Amerika is een harde samenleving.
Baltimore is een stad met heel veel leed:
veel armoede en bestuurlijke problemen.
Er heerste een soort grimmigheid. Het was
bepaald geen veilige stad. Ik had er geen
auto en deed alles met het openbaar
vervoer. Maar ‘s avonds nam ik de taxi.
In totaal heb ik er zeven jaar gewerkt.
In 2012 werd het hele laboratorium waar
ik werkte, overgeplaatst naar Boston.
Dat is een heel fijne stad, een beetje zoals
Europese steden. Er zijn winkelstraten,
er wordt gewandeld. Het is een echte
studentenstad. Die sprankelende sfeer
voel je wel. Een bijzondere energie.
Na zestien jaar in het buitenland vertoefd
te hebben ben ik teruggekeerd naar
Amsterdam. Inherent aan onderzoek doen
is dat je er helemaal induikt. Je bent er
heel intensief en gepassioneerd mee bezig.
Dat wordt dan een manier van leven.
Maar het was te ver weg. Ik miste heel
erg mijn familie. Bovendien zag ik mezelf
niet oud worden in de VS. De wens om
terug te keren, werd steeds sterker.
Eind 2014 overleed mijn vader. Gelukkig
was ik die laatste week bij hem. Ik mis
hem heel erg. Nu ben ik weer dicht bij
mijn familie en mijn moeder. Dat voelt
heel goed.”

Vrijdag 1 december zou het nieuwe album
van U2 met de post bezorgd worden.
Dat is zoiets waar ik echt naar kan uitkijken.
Het vroeg dan ook veel van mijn geduld
toen PostNL, vermoedelijk als gevolg van
de Sinterklaasdrukte, het pakketje pas na
het weekend afleverde. Maar eind goed,
al goed. Ik heb het album inmiddels menigmaal beluisterd. Misschien ben je, na alle
berichten over belastingontwijking door
Bono en zijn bandleden, al afgehaakt bij
alles wat U2 heet. Vergeef me dan, dat ik
toch een pleidooi ga houden voor hun werk.
Het fascineert me namelijk hoe hun muziek
me steeds weer raakt. Neem bijvoorbeeld
het lied ‘Summer of love’. Een heerlijke
popsong die niet zou misstaan tijdens een
prachtige zomeravond op het strand. Zo’n
avond met een rode gloed aan de hemel.
Zo’n avond dat je in staat bent om de
wereld om je heen even helemaal te
vergeten. Bono zingt dat hij denkt aan de
Westkust, en je stelt je al de Californische
stranden voor. Ik ben er geweest tijdens
mijn huwelijksreis en kan je verzekeren:
die zijn prachtig! Maar nee, de zanger
denkt niet aan het strand dat iedereen
wel kent. Hij zingt over de kust van Syrië,
waar het avondrood dreigend is.
Bij het schrijven van dit nieuwe album liet
Bono zich uitdagen door dichter Brendan
Kennelly, die stelt dat om werkelijk tot de
kern te komen, je zou moeten schrijven
alsof je dood bent. Het maakt je als artiest
natuurlijk enorm kwetsbaar om je van
zo’n persoonlijke kant te laten zien. Het
resultaat grijpt me aan. Een zoektocht naar
werkelijk doorleefde liefde. Het enige wat
echt overeind blijft.
Dit heeft voor mij alles met spiritualiteit
te maken, en voor Bono trouwens ook.
Met onze relatie met God. Het is een zoektocht die me brengt daar waar ik met
mijn belevingswereld wil zijn. Niet daar
waar ik heen getrokken wordt door het
cynisme, die steeds vaker de kop opsteekt
bij mezelf en in mijn omgeving. Het album
van U2, dat ‘Songs of experience’ heet, is
mijn medicijn.
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Collectebestemmingen Januari
De collecte in de blauwe/zwarte zak is altijd voor de
eigen gemeente. De collecte in de rode zak is voor:

Het team

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

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

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

• 7 januari – Stuwkracht 10
Stuwkracht 10, een doopsgezind initiatief, krijgt
verzoeken om financiële hulp uit alle hoeken
van de wereld en helpt onmiddellijk in plotseling
ontstane noodsituaties, ‘stil’ en eenmalig.
Tijdens het Doopsgezind Wereldcongres in
Amsterdam (1967) werd een oproep gedaan om
10% van het inkomen te bestemmen voor het
lenigen van de nood in de wereld. Bijna honderd
doopsgezinden gaven gehoor aan deze oproep
en zo ontstond de Stichting Stuwkracht 10.
Rekeningnummer: NL30INGB0001211010
St. Stuwkracht, Oostzaan
• 14 januari – Jeanette Noëlhuis
Het Jeannette Noël Huis is een leefgemeenschap in
Amsterdam Zuidoost. Hun levensstijl is gebaseerd op
eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor
een betere samenleving. De gemeenschap is
ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging in de
Verenigde Staten. De Catholic Worker is een
beweging van radicale christenen en is pacifistisch
en anarchistisch ingesteld: De loyaliteit aan het
Koninkrijk van God is groter, dan de loyaliteit aan
het Koninkrijk der Nederlanden. Het is hun streven
om het evangelie handen en voeten te geven door
vreedzame getuigenissen op plekken waar het
wringt en door concrete hulp aan de armsten.
Rekeningnummer: NL91INGB0002725828
Jeannette Noël Huis, Amsterdam
• 21 januari – Wereldbroederschapsdagcollecte
t.b.v. het werk van Mennonite World Conference
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 t.n.v.
Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam, inzake MWC

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

Liliane van der Steur
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44
l.vandersteur@vdga.nl
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• 28 januari – Oudezijds 100
Mensen uit alle hoeken van de samenleving
vormen samen Communitaire Gemeenschap
Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam
proberen zij in leven en werken het evangelie
van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds
100 biedt concreet hulp door inloop,
maatschappelijke opvang, begeleid wonen,
medisch maatschappelijke werk en medische
zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap
functioneert hierin als groot gezin en
oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.
Rekeningnummer: NL80INGB0000056295 St.
Vrienden van Oudezijds 100, Amsterdam
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.

Curator
Amsterdam Museum
Tom van der Molen over oud
worden en cultuur

“Als voor een ouder iemand
de fysieke wereld zo klein wordt
als gevolg van beperkte mobiliteit,
kan een culturele vorming levensreddend zijn. Het geeft je de kans
om in je hoofd je leven rijk
en spannend te
houden.”

Agenda
Januari 2018
(kerkdiensten: zie achterkant)

• Do 4 jan

Gesprekskring o.l.v. Ewoud Roos

Singelkerk

14.30 uur

• Zo 7 jan

Concert: Vivaldi

Singelkerk

13.30 uur

• Ma 8 jan

Zon’shofgroep/20+

Rijpenhof

20.30 uur

• Di 9 jan

Mennomaal; Oman: reisverslag

Singelkerk

18.00 uur

• Di 9 jan

020 11 Tieners

Singelkerk

18.00 uur

• Wo 10 jan

Vredesgroep

Singelkerk

20.00 uur

• Wo 10 jan

Zon’shofgroep

Zon’shofje

20.00 uur

• Za 13 jan

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 14 jan

Wake Schiphol*

Schiphol

14.00 uur

• Di 16 jan

Boeken rond de Bijbel

Singelkerk

15.00 uur

• Do 18 jan

Open kring Menno Simons:
Thijs van Hoogstraten: China

Men. Simonsh. 14.30 uur

• Za 20 jan

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Wo 24 jan

Rondom groep

Singelkerk

19.30/20.15

• Do 25 jan

Bijbelaars

Singelkerk

10.30 uur

• Za 27 jan

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

Kopij voor het volgende
nummer vóór 10 januari 2018
sturen aan Mieke Krebber
Mail: m.krebber@chello.nl
Adres: Europaplein 89, 1078 GZ
Amsterdam (telefoon 020-6731926).
De redactie behoudt zich
het recht voor artikelen in te
korten of niet op te nemen.

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

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

Kring op dinsdag
Gesprekskring o.l.v. Ewoud Roos in januari op donderdag 4 januari, 14.30 uur.

Concert
Het Bach Ensemble Amsterdam geeft een koffieconcert in de Singelkerk
op 7 januari om 13.30 uur. Op het programma staan: Vivaldi celloconcert
en dubbelkorige motetten. €12,50; Gemeenteleden €10,–.

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

Mennomaal
Op dinsdag 9 januari 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: Mieke Krebber: Oman, een reisverslag.
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 op 14 januari in de Singelkerk door Dick Klomp.
Toccata [ca 4 min], Eugène Gigout (1844-1925).
Een mechanisch bewegend, virtuoos werk dat van zacht
naar luid evolueert.

Open Kring Menno Simons
op 18 januari: Thijs van Hoogstraten: "China, anno 2017, een reisverslag".

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.
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Amsterdam Centrum
Amsterdam Noord
Amsterdam Buitenveldert

Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88
Meerpad – Meerpad 9 – t 06 53 77 06 01
Menno Simonshuis – Noord-Hollandstraat 17a – t (020) 517 10 10

KERKDIENSTEN
Singelkerk

Meerpad

Menno Simonshuis

Centrum 10.30 uur

Noord 10.15 uur

Buitenveldert 10.00 uur

7 januari

Ds E.C. Roos

E.M.L. van Dunné**

14 januari

Ds H. Leegte*

21 januari

Ds J. van Woerden-Surink

28 januari

Ds E.C. Roos***

4 februari

Ds H. Leegte

* = Kinderkerk en Kom-in-de-kring

Ds E.C. Roos
Ds H. Leegte
Ds L.C.M. Blomjous-Maillette
de Buy Wenniger
E.M.L. van Dunné**

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

Lied van de maand
Keuze van Grietje Gerringa
Het lied van de maand is deze keer gekozen door zuster
Grietje Gerringa. Zij heeft gekozen voor lied 216 uit de
Doopsgezinde bundel, samengesteld in samenwerking
met de Nederlands Protestantse bond, 1944.
Zij heeft thuis namelijk erg veel liedboeken staan;
“beroepsdeformatie, met een man als organist!”
“Dit lied heeft me van begin af aan geraakt”. Helaas is
het nu niet opgenomen in het nieuwe liedboek, het is
– zoals u kunt zien – ook een lied met zeer ouderwets
taalgebruik. Desalniettemin is het de favoriet van
Grietje: “Ik vind het een gouwe ouwe, het raakt echt
aan wat God voor mij betekent. Als de dominee
langskomt en we praten over ‘wat is God voor jou’ moet
ik steevast aan dit lied denken”. Andrea Wieffering

Wie levert
voor de volgende
idA een lied in?
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