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Ingang stadion Olympia

Paulus en de Spelen
Door Mieke Krebber

In deze maand van de Olympische
Winterspelen denken we even terug
aan Paulus die in zijn eerste brief aan
de Korinthiërs en zijn brief aan de
Filippenzen het beeld van de strijd
in de sport als voorbeeld gebruikt.
Hij wijst de geadresseerde gemeenten
erop dat ze standvastig moeten zijn
en hun geloof niet moeten verzaken.
Zo schrijft hij aan de Korinthiërs
(I Kor. 9.25 e.v.): ‘iedereen die aan
een wedstrijd deelneemt, beheerst zich
in alles; atleten doen het voor een
vergankelijke erekrans, wij echter voor
een onvergankelijke. Daarom ren ik
niet als iemand die geen doel heeft,
vecht ik niet als een vuistvechter die
in de lucht slaat. Ik hard mezelf en
oefen me in zelfbeheersing …’.
Het is niet zo vreemd dat Paulus
refereert aan wedstrijden. In de tijd
dat hij deze brief schreef – het jaar 55 –
waren er nog elke vier jaar spelen in

Olympia, waar zowel hardloopwedstijden als ‘pankration’ – een
combinatie van boksen en worstelen,
waarbij bijna alles geoorloofd was –
op het programma stonden.
In zijn brief aan de Filippenzen
(Fil. 2.12 e.v.) dringt hij er bij de
gelovigen op aan ‘zich te blijven
inspannen voor [hun] redding’, ook
nu hij niet meer bij hen is. ‘Dan kan
ik trots zijn … omdat ik me niet voor
niets heb ingespannen en afgemat.’
Helaas is in de vertaling de notie
‘rennen’ weggevallen. Ik zou vertaald
hebben ‘niet vergeefs heb gerend en
vergeefs doodmoe ben geworden.’
Paulus vergelijkt dus zichzelf met een
sporter die er alles voor overheeft
om zijn doel te bereiken. Diezelfde
inspanning verwacht hij ook van de
gemeente. Volharding, standvastigheid
en daar hoort ook bij: geduld. Er kan

Renbaan stadion Olympia
maar een de prijs winnen, maar
het doorzettingsvermogen en de
volharding die daarvoor nodig zijn,
worden van alle sporters verwacht.
Geduld is dus niet: ‘stil maar, wacht
maar, alles wordt nieuw, …’ of ‘blijf
zitten waar je zit en verroer je niet,
houd je adem in en stik niet’. We
spelen immers geen verstoppertje.
Laten we met de woorden van Paulus
in ons achterhoofd kijken naar de strijd
om de lauwerkransen die te winnen
zijn in Pyeongchang.
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Aan de winnende hand

Sjoukje Halbertsma en haar strijd
tegen storende afleidbaarheid
Door Dirk Visser

Sjoukje Halbertsma, lid van de idAredactie, heeft al vele jaren last van
ADD (vertaald: aandachtstekortstoornis). Deze neurobiologische
stoornis uit zich vooral in concentratieproblemen. “De gedachten gaan
voortdurend heen en weer, waardoor
je heel onrustig in je hoofd wordt.
Het gevolg daarvan is dat je heel
ongeduldig bent”, zegt Halbertsma.
“Het wordt veroorzaakt door een
tekort aan dopamine in bepaalde
hersendelen en op bepaalde
momenten. Dat leidt tot afwijkend
functioneren van deze hersendelen.
Het functioneren is dan niet zoals
het zou moeten gaan. Rustig zijn
om langzaam en stukje bij beetje je
werk te doen is mentaal niet mogelijk.
Ik moet steeds aan andere dingen
denken zodat ik word afgeleid en
niets kan afmaken.
Het is heel chaotisch in je hoofd.
Je kunt geen prioriteiten stellen.
Dan doe ik dit, dan doe ik dat.
De angsten gieren dan door m’n
keel. Want een mens in chaos wordt
angstig. Dat heb ik heel erg. Het
gevolg is dat ik m’n aandacht niet
kan vasthouden. Het werk komt niet
af terwijl ik de hele dag bezig ben.
Ik ben overal aan begonnen maar
heb niets afgemaakt. Op het eind van
de dag ga je moedeloos naar bed.
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In mijn leven ben ik heel erg depressief geweest. Je wilt iets wel, maar je
begrijpt niet waarom het niet lukt.
In 2014 werd bij mij de diagnose ADD
vastgesteld door het PsyQ-instituut
voor psychodiagnostiek. Omdat ik
nu weet wat er aan de hand was, was
dat een grote opluchting. Ik begrijp
nu waarom bijna alles in mijn leven
mislukte. Studies werden afgebroken,
relaties gingen kapot, vrienden
keerden zich af. Omdat je niets rustig
doet, gaan mensen zich irriteren.
Het is voor jezelf irritant. Ik heb
tweemaal een burn out gehad en had
voortdurend problemen op het werk.
Ik had geen rust in mijn hoofd en had
geen geduld. Dat is zo frustrerend en
vermoeiend.

“Geduld en rust
in het hoofd zijn
zo belangrijk.”

Ongeduld en faalangst hebben veel
invloed gehad in mijn leven. Na de
diagnose ben ik twee jaar in therapie
geweest voor behandeling van de
ADD. Ook krijg ik hiervoor medicijnen.
Er komt nog een therapie tegen
faalangst.
Sindsdien is het rustiger in mijn hoofd
en heb ik meer geduld. Ik vind nu het
leven ook mooi, wat jarenlang niet
het geval was. Geduld en rust in het
hoofd zijn zo belangrijk. Ik probeer nu
met behulp van de medicijnen meer
aandacht te krijgen voor alles om me

Sjoukje Halbertsma

heen. Hierdoor voel ik me sterk.
Kortom, ik ben gelukkiger en rustiger.
Het is alleen jammer dat ik dit pas op
mijn 53e heb mogen ervaren.

Column

Geduld met God

De Monen en
Legi Oenen

Door Tomáš Hálík

Door Bart Admiraal

In het februarinummer van 2016 publiceerden we een persoonlijke
reactie van Helene Nauta-van Gelder op het boek van Tomáš Hálík,
Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven.
U kunt dit artikel nog nalezen via onze website
www.doopsgezindamsterdam.nl (Gemeente, lees meer, maandblad).

Met engelengeduld zitten wachten. Mensen
zijn geen engelen. Geduld niet eeuwig maar
eindig, snel kwijt, verloren of het raakt op.
Zeker als je wacht op de vonk, de Inspiratie
om letters te laten vervloeien uit de lekkende
pen of printer. Dan loert het ongeduld, de
toorn, ergernis. Als letters de woorden niet
willen vormen wegens wegwaaiende
gedachten komt er niets op papier,
buikschrijven. Oen. Terreur van deadlines.
Zenuwen gaan tintelen. Geduld is daar
waar Hoop is. Achter de horizon, nog verder
dan mogelijk lijkt voor de geduldige mens.
Op naar de markt, voedingsbodem voor
keuzestress, rondgierend kooplustgif,
pijnlijke etalagebenen en kraamkoorts.
Temidden van scharrelende en over elkaar
struikelende Jeroen Bosch personages,
starend naar de verleidelijke koopwaar,
blind voor de andere kraamgraaiers, de
ellebogen in de prikstand, rolkarretjes als
struikelwapen.

Helene van Gelder eindigt haar artikel met de woorden: “Ten slotte
wil ik eindigen met de woorden, die mij ontspanning brachten:
Breng geduld voor God op, want zo kan zijn liefde binnen stromen.
Geen krampachtig zoeken meer. Wie weet gebeurt er dan wat …”

Februari
De keuze, zegt hij, is niet groot, er is verdriet
om bij te blijven, of kies je voor het leven.
Zo makkelijk klinkt hij, lacht moeilijk
en wenst geloof ik alle dingen nieuw.
Achter het raam zit het huiselijk leven
onder de lamp bij de hagelslag
luistert slordig naar elkaar en de muziek;
vier jaargetijden, eerste deel. Hoor de lente.
Wat al ruikbaar is moet nog te voorschijn komen
het kan eenvoudig toegevroren, februari,
verijsde rietpluimen aan metalen water.
Toch doet een reeds vergeten geur geloven
dat het komen zal. De dolle pimpelmees
weet er al van, net als de vlier aan het diepje
dat zich een weg slingert door modderig gras.
Het is zo ver weg, wij zijn zo stram vertederd
het huiverig oog stuit op de kerktoren
in de verte tussen onzichtbaar bezige bomen.
Gehoorzaam halen wij onze adem in en
als koolzuur in de Spa zo onbedwingbaar

Geduldig op de beurt wachten, tussen de
dringende hordes met priemende ogen.
Schelle stemmen kraaien haantje de voorste,
lossen geduld op, verhogen irritatie.
Geduld en eerlijkheid, beide virtueel,
tuimelen richting hongerig en pijnlijk einde.
De vreselijkste visioenen nemen het hoofd
in bezit. De drammers en duwers grijnzen
elkaar vals toe, met krijsende kreten,
onrustige nerveuze varkens. Roedels
schuifelen van niets naar nergens..”Rot op,
ik sta hier het eerst, jij komt pas net Oen
”De kisten raken leeg, er is nog een restje
verdrukt geduld. Vruchtenpulp, lege schillen.
Waar is de mens, de hoffelijkheid, “na u
mevrouw”?

groeit alles zich een weg naar boven
feestelijk bereid tot bijna niets.

uit: 'Zeehond graag', G.A. van Oorschot, 2000.
schrijver: Marjoleine de Vos.
Zij is redacteur bij NRC Handelsblad

Hoi, een vriend ,”wat sta je hier te staren
in gedachten verzopen. “Kom, koffie, hier
op het bankje.” Hete zwarte koffie verwarmt
lijf en hart. De Monen waggelen een voor
een weg. Uitgedreven. Opgeduveld. Het
geduld stroomt langzaam weer terug. Neem
ze zoals ze zijn. Je kunt ze niet veranderen.
Intussen hebben we als mens toch mooi
gezwijnd dankzij al die mooie metaforen
en verhalen, met dank aan Marcus 5:1-20
en ds Nico ter Linden.
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Vele gezichten
In de komende tijd willen we
verschillende leden, vrienden en
belangstellenden, zowel jong als oud,
aan het woord laten in de nieuwe
rubriek: Vele gezichten. De keuze
wordt gemaakt door de redactie.
Deze maand Hermine Denz.

Hermine Denz reisde veel en werkte lang

“De bouw van de Muur in Berlijn
was voor mij geen verrassing”
Door Dirk Visser
Hermine Denz, afstammeling van een
slavin in Suriname, was vlak voor de
bouw van de Muur in 1961 in Berlijn.
“Voor het MCC (Mennonite Central
Committee) deed ik sociaal werk in
een tehuis waar vluchtelingen uit het
Oosten van Duitsland werden opgevangen. In die tijd kwamen er heel veel
vluchtelingen naar het Westen. Ik was
niet verbaasd dat de Muur er kwam.
Heel Oost-Duitsland dreigde leeg te
lopen.
Er was in die tijd een heel grote spanning in Berlijn, dat toen verdeeld was in
een door Russen bezet deel (het Oosten)
en door de geallieerden (het Westen).
Op een normaal weekend kwamen er
ongeveer 400 vluchtelingen. Maar in dat
jaar met Pasen en Pinksteren meer dan
duizend. Ze werden opgevangen in het
Notaufnahmelager (eerste opvanghuis)
in Marienfelde.
Op een keer stapte ik in de S-Bahn naar
Oost-Berlijn wat was toegestaan. Maar
ik stapte verkeerd uit en kwam uit in
Oost-Duitsland. Daar heb ik een tijdje
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vastgezeten. Ik moest zeggen wat ik
in West-Berlijn deed. Ik ging niet
vertellen dat ik onder vluchtelingen
werkte. Dat kon je beter niet vertellen.
‘k Zei dat ik administratief werk voor
de Kerk deed; geen leugen want daar
was ik in eerste instantie ook voor
aangenomen. Toen mocht ik terug
naar het Westen.
Ook heb ik in een MVS-kamp
(Mennonite Voluntary Service) in
Enkenbach (Pfalz), Warga en Berlijn
gewerkt. Daar werkten we samen met
PAX-boys, doopsgezinde dienstweigeraars uit Amerika. Met een van hen
wissel ik nog steeds Kerstkaarten uit.
Begin deze eeuw was er nog een
reünie van het MVS-kamp in Warga.
Ik ben ook een jaar trainee geweest.
Ik heb een half jaar in Colorado
gewerkt en een half jaar in Kansas.
In Colorado werkte ik in het Mennonite
Hospital in een heel klein plaatsje,
La Junta. In Newton, Kansas, heb ik
in het Bethel Deaconess Hospital
Karen Lammers met haar schilderijen
gewerkt.

Voor het MCC heb ik in Periklia, in de
Griekse provincie Macedonië gewerkt.
Onderwijzers die iets in de grote steden
hadden misdaan, werden als het ware
daarheen verbannen. Die waren niet
erg enthousiast. Ik was verpleegster
met als opdracht hygiëne en moederen kindzorg.
Mijn opleiding heb ik in het toenmalige
Stads- en Academisch Ziekenhuis Utrecht
gehad. De tweede aantekening kreeg ik
in Rotterdam en de wijkopleiding deed
ik in Amsterdam. Ik heb veel in de wijk
gewerkt, ook buiten Amsterdam, zoals
Medemblik en Leeuwarden, waar mijn
dochter Frederiek is geboren. Later ben
ik nachthoofd geworden in een
verpleeghuis en ben ik ook werkzaam
geweest in de terminale thuiszorg.
Ik ben een Amsterdamse, geboren in
1932. Mijn moeder was doopsgezind.
Ik ging midden in de oorlog naar
zondagsschool. In die tijd ben ik een
week naar het doopsgezind Broederschapshuis (het huidige Mennorode)
in Elspeet geweest, waar kinderen uit

“Voor het MCC (Mennonite
Central Committee)
deed ik sociaal werk in
een tehuis waar vluchtelingen
uit het Oosten van Duitsland
werden opge-vangen.”

Hermine Denz
met Frederiek

heel Nederland kwamen. Een jaar
later, in 1943, werd heel Elspeet
geconfisqueerd door de Duitsers.
In 1945 was ik van februari tot half mei
ondergebracht in de Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer. Mijn ouders
hebben me één keer opgezocht; ze
waren te voet.
Op 19 oktober 1950 ben ik gedoopt
door ds. H. Bremer. Mijn dooptekst
was Johannes 8 vers 12: ‘Ik ben het
licht der wereld. Wie mij volgt, zal
in de duisternis niet wandelen’. In de
doopdienst, de tweede van dat jaar,
waren we met zijn veertigen. De dienst
duurde tot half twee. In die tijd gaven
vier dominees catechisatie. Nu zijn we
al blij als er af en toe één dopeling is.
Ik ben blij dat ik in God geloof. Ook
al praat je in jezelf, het is toch alsof je
tegen iemand spreekt. Als je vroeger
problemen had, ging je met de
dominee praten. Dat is nu de psychiater.
In Leeuwarden had ik een burn out.
Door met dominee R. Gaaikema te
praten ben ik daar overheen gekomen.

Ik ben mijn leven lang actief ik de
kerk geweest. In Oost zat ik in de Wijkcommissie en later in de Evenementencommissie (met onder anderen Willem
Jan Reitsma). In de jaren van de Kerstkom-erin kon het gebeuren dat ik
‘s nachts werkte, overdag sliep en aan
het eind van de middag en ‘s avonds
weer in de kerk te vinden was.
Er was altijd wel wat te doen: koffie
schenken, meehelpen met de Kerstkom-erin enzovoort. Dat hoorde erbij.
Nu heb ik nog eens per maand de
Zusterkring. Al weer enige tijd geleden
ging ik naar de jaarlijkse bijeenkomst
in Elspeet van de LFDZ, de Landelijke
Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen. Ik was vaak met Grietje
Gerringa, van Friese afkomst. Doordat
ik acht jaar in Leeuwarden had
gewoond, verstond ik ook Fries.
Wij konden de zusters uit Friesland
verstaan. Die begrepen er niets van.
“Jullie komen toch uit Amsterdam?”
Ook heb ik in de leiding gezeten van
de seniorenreis naar Fredeshiem. Die

was toen onder leiding van ds. Jaap
Klanderman. Wegens mijn ziekte
(COPD en sarcoïdose) is voor mij vroeg
opstaan niet meer weggelegd. Daarom
ga ik nu zelf niet mee als deelnemer.
Deze ziekte werd ontdekt toen ik 55
was; dertig jaar geleden dus. Pas na
mijn zeventigste kreeg ik er last van.
Toen ben ik eindelijk opgehouden
met werken, ook omdat ik last had
van staar maar dat is met een operatie
verholpen. Ik weet niet hoeveel
medicijnen ik heb geprobeerd. Na
enkele ziekenhuisopnames hebben
we de juiste medicijnen gevonden.
Ik heb al meer dan twee jaar niet in
het ziekenhuis gelegen.
Ik weet niet waar de naam Denz
vandaan komt. Mijn vader is uit
Suriname. Ik denk dat de naam
verzonnen is door een ambtenaar.
Oorspronkelijk waren er twee zusjes
die als slavinnen op een plantage
werkten. Een van die zussen was
mijn overgrootmoeder. Zij kreeg de
naam Denz.
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Uit de kerkenraad

Diaconale bestedingen

Collectie Fontein

Ineke Voncken heeft toegelicht hoe het bedrag wordt
vastgesteld dat wij schenken aan diverse goede doelen en
hoe we dit verdelen. Het bedrag bestaat uit twee
componenten namelijk 5% van de opbrengst van rente en
dividenden, gemiddeld over de afgelopen drie jaar en de
schenking die wij ontvangen van het fonds Bilthoven.
Vervolgens is er een systematiek van verdelen naar Doopsgezind, binnen de stad Amsterdam, binnen Nederland en
Internationaal. Binnen deze verdeling wordt er ook nog
verdeeld naar internationaal vredeswerk, rentmeesterschap
en diaconaat in het algemeen. Binnen deze systematiek
was er ruimte om een organisatie toe te voegen.
Gekozen is voor Dokters voor Malawi.

In 2017 hebben we bericht ontvangen dat er sinds 1968
geen bruikleenovereenkomst is voor de Collectie Fontein.
De Collectie Fontein is een legaat uit 1768, bestaande
uit 1.400 titels niet-Nederlandse boeken, dat in 1919 in
bruikleen is gegeven aan de Universiteitsbibliotheek.
In overleg met de Stichting is besloten dat deze situatie
nu eindelijk moet worden opgelost. Chris van Eeghen
en Thijs van Hoogstraten gaan hierover in gesprek met
de Universiteitsbibliotheek.

The Passion
Dit jaar is The Passion in de Bijlmer. In januari was er een
eerste bijeenkomst waarbij alle kerken van Amsterdam
waren uitgenodigd. Een afvaardiging van Doopsgezind
Amsterdam was hierbij aanwezig. Omdat The Passion dit
jaar in onze stad plaats vindt wordt gekeken of we met
een activiteit hierbij aan kunnen sluiten. Suggesties zijn
altijd welkom!

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 leden ons een opname laten weten?
Wij zullen de opgave dan doorgeven aan de desbetreffende
bezoekster. Mieke Hoogvliet, mieke.hoogvliet@gmail.com
06-533 804 45, of Martina Simons tel. (020) 662 19 34.

Opbrengst collecten in euro’s
2017 (kwartaal 1+2+3+4)
Gemeente
Projecten
– Singelkerk
– Menno Simonshuis
– Noord Meerpad
Totaal

6.291,12
500,65
1.041,87
7.832,64

Eigen gemeente + projecten

7.627,07
665,00
1.201,15
9.993,32

2016 (kwartaal 1+2+3+4)
Gemeente
Projecten
7.053,35
644,75
983,51
8.681,61

17.825,96

7.970,56
815,75
1.014,40
9.800,71
18.482,32

Opbrengsten collecten t.b.v. projecten 4e kwartaal 2017
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ADS, projecten . Gemeenteopbouw
St. Vrienden Oudezijds 100 Amsterdam
Jongerencultuurfonds
Doopsgezinde Zending Amsterdam
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
Rampen wereldwijd collecte 29/10
Paraquay t.b.v. Hospital Mennonita KM 81
Stichting Kruispost Amsterdam
Broederschapscoll. t.b.v. Inloophuis Almere
Voedselbank Amsterdam
Karen
Lammers
met haar schilderijen
Jeannette
Noël
Huis Amsterdam
Stoelenproject Amsterdam
PAX Christi
Totaal
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121,45
172,34
491,94
110,95
138,55
146,25
232,76
168,15
176,67
216,28
568,96
756,53
87,20
3.388,03

In Memoriam

Mennomaal
Op dinsdag 13 februari is iedereen
welkom op het Mennomaal. Singelkerk,
Singel 452. tel. (020) 6234588. Ontvangst
met drankje vanaf 17.30 uur. Begin maaltijd: 18.00 uur. Tussen hoofdgerecht en
toetje: Het boek Tobit en hoe het kunstenaars inspireerde. Van tevoren opgeven
is niet nodig. Opgeven wel nodig bij een
speciaal dieet of vegetarisch.
Kosten: € 5 per maaltijd. Opgave en
informatie via Ina Drukker (020) 6423464
of Mieke Krebber (020) 6731926.

OrgelExtra
Na de dienst op 18 februari in de
Singelkerk door Dick Klomp.
Fuga 1 Henrik Philip Johnsen (1717-1779)
Een vrolijke, ongecompliceerde
3-stemmige fuga in C groot. (3 min.)

Baba Mondi in Beverwijk
Op 24 februari om 14 uur houdt de Baba
in de Doopsgezinde kerk te Beverwijk
een openbare lezing, georganiseerd
door de Europese afdeling van the
International Association for Religious
Freedom, in samenwerking met de
Verenigde Doopsgezinde Gemeente
IJmond. Baba Mondi is de leider van
een Soefi-beweging, de Bektashi Order,
die gevestigd is in Tirana, Albanië.
Vorig jaar ontving hij de ‘World
Peace Icon 2017’ in New York.
Meer informatie en tevens de
mogelijkheid om tickets te kopen:
https://www.ticketkantoor.nl/shop/
bektashi

Willem Jan Reitsma
1 september 1947 – 5 januari 2018
Op vrijdagmorgen 5 januari 2018 is
overleden ons gemeentelid Willem Jan
Reitsma. Waarschijnlijk werd hij
getroffen door een hersenbloeding.
Hij is 70 jaar geworden.
Geboren in Utrecht, werd Willem Jan
op 17 oktober 1965 in de Doopsgezinde
Gemeente aan de Oudegracht aldaar
gedoopt. Onze Gemeente diende hij als
secretaris van de Kerkenraad van 1991
tot 1996. Daarvoor was hij jarenlang lid
van de wijkcommissie ‘Oost’, toen onze
Gemeente daar nog een kerkgebouw
had . Verder was hij lid geweest van de
Doopsgezinde Zendingsraad en had hij
een bijzondere belangstelling voor de
Doperse geschiedenis en Mennonitica.
Zijn bibliotheek thuis getuigt daarvan,
net als zijn jarenlange lidmaatschap van
Doopsgezinde Historische Kring.
Willem Jan is zijn leven lang actief lid
gebleven van de Gemeente. Zo wij was
hij een geregelde gast op het Mennomaal, en kwam hij trouw naar het
groothuisbezoek bij Zr Landman op de
Churchilllaan. Ook bezocht hij regelmatig
de kerkdiensten. In september onderging
hij een heupoperatie, waardoor hij enige
tijd niet mobiel was en niet in de kerk
kon komen. Op kerstmorgen was hij
voor de laatste maal in de dienst.
Willem Jan is student aan het Doopsgezind Seminarium geweest. Die studie
heeft hij niet voltooid, maar hij heeft
later wel zijn doctoraal examen theologie gehaald. Hij preekte met enige
regelmaat in het Menno Simonshuis
en Gemeenten rondom Amsterdam.
De predikanten uit zijn studententijd
(ds J.J.G. Wuite, die toen presidentcurator van het Seminarium was, en
ds Carl Brüsewitz, ADS-voorzitter)
kende hij goed. Zijn vader was al goed
bevriend met deze Doopsgezinde
predikanten.

Op maandag 15 januari namen wij
afscheid van hem in crematorium
‘Den en Rust’ in Bilthoven. Zijn nichtjes
spraken een dierbare herinnering uit,
net als o.a. zijn studiegenoot en vriend
Dirk Visser. Tijdens de dienst lazen we
psalm 25 (de lievelingspsalm van
Menno Simons), over de weg die wij
door het leven en het geloof gaan.
De eerste verzen van deze psalm spreken
daarbij over de weg van God als een
geschenk, de laatste verzen hebben
het over de weg van God als probleem.
Beide kanten zal Willem Jan ook in zijn
eigen leven hebben ervaren. Dat hoort
kennelijk bij het leven, dat ìs leven.
De allerlaatste preek die Willem Jan
zelf gehouden heeft, ging over het
bijbelboek Job. Hij begon zijn overdenking zo: ‘Het leven is vol gevaar en
dreiging. Het kan elk moment misgaan.
Ziekte, ongeluk en dood zijn dingen,
waar wij mensen ons niet tegen kunnen
wapenen. Dat geeft een gevoel van
machteloosheid. (…) We kennen allemaal de verwarrende gevoelens, die
door je heen gaan bij een afscheid, als
je bij de baar van iemand staat, die niet
meer leeft en van de aarde verdwenen
is. Elk woord telt op zulke momenten,
de waardigheid van de mens is daar
in het geding.’
Zijn broer Reinier en schoonzusje
Nelleke, zijn nichtjes Hanneke, Petra
en Marlies wensen wij kracht en
nabijheid toe. En wij gedenken onze
broeder Willem Jan Reitsma in
dankbaarheid en verbondenheid.
Ewoud Roos
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Gemeente in beweging

Versterking Zonshofje

De jongen die met de dieren schaatste

Sinds 1 januari dit jaar heeft Jippe Kreuning een kleine
aanstelling als co-beheerder van het Zonshofje, waar
hij samen gaat werken met Jan-Willem Stenvers. Jippe
studeert Biological Science aan de UvA en hij werkt
daarnaast o.a. als free-lance molenaar bij oliemolen de
Bonte Hen in Zaandam. Jippe is geen onbekende voor
Doopsgezind Amsterdam; hij heeft in de afgelopen vier
jaar als beheerder op het Rijpenhofje gewerkt, waar
hij naast zijn beheerderstaken veel gemusiceerd heeft
met bewoners. Die laatste activiteit zet hij graag door
vanuit zijn nieuwe positie.

In 2006 deed topschaatser Beorn Nijenhuis mee aan de
Olympische Spelen. Zijn grote droom werd werkelijkheid. Die droom begon toen hij als achtjarige rondjes
schaatste op een bevroren meer vlakbij zijn huis in
Canada, waar hij opgroeide. Met als enige toeschouwers
de dieren uit het omringende bos. Edward van de
Vendel en Sanne te Loo maakten samen een prachtig
lees- en kijkboek over hoe Beorn een van Nederlands
beste schaatsers werd: De jongen die met de dieren
schaatste.
De jongen die met de dieren schaatste – Edward van de
Vendel & Beorn Nijenhuis – illustraties: Sanne te Loo –
€ 14,99 – 7+. https://www.queridokinderboeken.nl.
Marjolijn de Cocq in Het Parool (22/2/18): ‘Want wat
Nijenhuis … vooral wil meegeven … dat kinderen die
echt iets willen, … ook die kans moeten krijgen.’.

Jippe Kreuning

Op het Rijpenhofje is de
opengevallen plaats na het
vertrek van Jippe ingevuld
door Marnix Bilderbeek,
die aangesteld is per
1 februari 2018. Marnix
studeert sterren- en natuurkunde, recenseert klassieke
cd’s en speelt piano.
Samen met Wies de Jong
en Tanne Baas vormt hij
nu het team beheerders
van het Rijpenhofje.
Marnix Bilderbeek
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Serie lunchconcerten in de Singelkerk

Schipholwakes bij het grensgevang

Aanvang 13.00 uur. Toegang gratis; een vrijwillige
bijdrage wordt gevraagd.

Op wisselende dagen in de vastentijd wordt er door
groepen en kerken gewaakt bij het Justitieel Complex
Schiphol om hen te bemoedigen, ondersteunen
en troosten.

• Zaterdag 3 februari
Musici: Tiago Lageira & Armand van Wijck
Gitaar & Mondharmonica, Jazz/Geïmproviseerde Muziek
Programma: Jobim, Toots Thielemans & Eigen Composities
www.tiagolageira.com & www.armandvanwijck.com
• Zaterdag 10 februari
Musici: La Pícara
Programma: “Adiós, prenda de mi amor”
Spanish baroque arias, José de Nebra (1702-1768)
• Zaterdag 17 februari
Musici: Gerrie Meijers, piano; Suzanne Groot, viool
Programma:: Werken van Harke Jan van der Meulen,
minimal waltzmusic voor piano solo en piano/viool
www.harkejan.nl
• Zaterdag 24 februari
Musici/groep: Alexandre Prévert
Programma: Prévert, piano & poetry
“Which romantic are you?”
O.a. Schumann/F. Liszt, Chopin, Liszt, Bizet
www.alexandreprevert.com

Opsluiten is geen oplossing
Wakes in de Lijdenstijd 2018
–
–
–
–
–

woensdag 14 februari: Konferentie Nederlandse Religieuzen
zondag 18 februari: Jeannette Noëlhuis
zondag 25 februari: Kleiklooster & Sint Adelbertabdij
zondag 4 maart: Dorothy-gemeenschap
zondag 11 maart: Kerken uit de Haarlemmermeer
& Stem in de Stad Haarlem
– zondag 18 maart: Dominicuskerk & Keizersgrachtkerk
& Ekklesia Amsterdam
– zondag 25 maart 2018: Kerken uit Amsterdam Oost
– vrijdag 30 maart 2018: Franciscaanse Vredeswacht
De wakes zijn bij het JC Schiphol, Duizendbladweg 100,
Badhoevedorp van 14.00 - 15:30 uur. Dit gevang is per
openbaar vervoer bereikbaar: Connexion bus 185 vanaf Schiphol
Plaza, uitstappen halte Marechaussee. Gezamenlijk vervoer
per auto: vertrek 13.30 uur vanaf NS Station Amsterdam Zuid
(naast restaurant Wagamama, Zuidplein 12).

• Zaterdag 3 maart
Musici: Misaki Yamada & Mao Omori, 4-hands piano
Programma: Mozart, Fauré, Berceuse, Japanese music
celebrating Japanese girl’s day. www.misakiyamada.nl
• Zaterdag 10 maart
Musici: Stephanus Maximilian Harsono, pianist
& Sara Mazzarotto, violinist
Programma: Music by Debussy, Gershwin, Pärt
The Musician’s Corner
https://www.youtube.com > The Musician’s Corner
• Zaterdag 17 maart
Musici: Duo Romane - Marion Dumeige
& Aaron Ormaza Vera
Programma: Strauss & Rachmaninov lieder
facebook.com > Duo-Romane
• Zaterdag 24 maart
Musici: Duo Ebano (Marco Danesi, clarinet,
Paolo Gorini, piano)
Programma: Franz Danzi, Brahms, Petracca & Schreiner
www.duoebano.com
• Zaterdag 31 maart
Musici: Satomi Chicara (piano) &
Elizaveta Agrafenina (sopraan)
Programma: Romantische muziek,
werken van Gounod, Sibelius & Schumann.
www.agrafenina.com

Raad van Kerken Amsterdam

Kerkenpad langs lidkerken:
Koptisch Orthodoxe kerk
In het kader van elkaar beter leren kennen wordt
voor leden en andere belangstellenden door het DB
en enkele leden van de Algemene Vergadering drie
keer per jaar een bezoek georganiseerd voor het
bijwonen van een viering bij één van de lidkerken.
Op 18 februari brengen we in dit kader een bezoek
aan de Koptisch Orthodoxe Kerk, Mosstraat 2 in
Amsterdam Noord. De dienst begint om 9.00 uur en
is in het Nederlands. Na de viering, die ongeveer
twee uur duurt, is er een moment van ontmoeting
en een rondleiding. Vermoedelijke eindtijd 12.30 uur.
U bent van harte welkom.
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Het team

Collectebestemmingen Februari
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

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

• 4 februari – 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: NL49INGB0004237650
t.n.v. Voedselbank
• 11 februari – Broederschapscollecte t.b.v.
projecten van de Doopsgezinde Zending
De Doopsgezinde zending richt zich op toerusting
van mensen die zich in willen zetten voor de
kerkelijke gemeente. Zo willen we bijvoorbeeld
een bijdrage leveren aan het samen verstaan
van Bijbelverhalen en aan wat die voor ons en
anderen kunnen betekenen. Niet alleen overzee,
maar zeker ook in eigen land.
Rekeningnummer: NL91TRIO0338520058
t.n.v. Doopsgezinde Zending, Amsterdam
• 18 februari – Broederschapscollecte
t.b.v. project voor de begeleiding van het
landelijke jongerenwerk van het Doopsgezind
Centrum voor Gemeenteopbouw
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886
t.n.v. Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam,
inzake jongerenwerk
• 25 februari – 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

Liliane van der Steur
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44
l.vandersteur@vdga.nl
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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
• 4 maart – Broederschapscollecte
t.b.v. de Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling
Aan ons allen is de opdrachtgegeven zorg te
dragen voor mensen, dieren en aarde. We zijn
immers verantwoordelijk voor de duurzaamheid
van de Schepping in al haar facetten. Naast
een persoonlijke verantwoordelijkheid kan
deze zorg worden gedragen door en vanuit
de plaatselijke gemeente en binnen de kerkgemeenschap wereldwijd. De Stuurgroep
Duurzame Ontwikkeling (SDO) wil hier aan
haar bijdrage leveren. SDO is een landelijke
commissie van Nederlandse doopsgezinden.
Leefmilieu en gerechtigheid in economische
verhoudingen zijn de thema’s van de stuurgroep.
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886
t.n.v. Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam
inzake SDO
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.

Agenda

Kopij voor het volgende
nummer vóór 10 februari 2018
sturen aan Mieke Krebber
Mail: m.krebber@chello.nl
Adres: Europaplein 89, 1078 GZ
Amsterdam (telefoon 020-6731926).

Februari 2018
(kerkdiensten: zie achterkant)

• Za 3 feb

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Za 3 feb

Lunchconcert

Singelkerk

13.00 uur

• Di 6 feb

Gesprekskring o.l.v. Ewoud Roos

Singelkerk

14.30 uur

• Za 10 feb

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Za 10 feb

Lunchconcert

Singelkerk

13.00 uur

• Zo 11 feb

Wake Schiphol*

Schiphol

14.00 uur

• Wo 14 feb

Wake Schiphol (Aswoensdag)

Schiphol

14.00 uur

• Ma 12 feb

Zon’shofgroep/20+

Rijpenhof

20.30 uur

• Di 13 feb

Mennomaal; het boek Tobit

Singelkerk

18.00 uur

• Di 13 feb

020 11 Tieners

Singelkerk

18.00 uur

• Wo 14 feb

Vredesgroep

Singelkerk

20.00 uur

• Wo 14 feb

Zon’shofgroep

Zon’shofje

20.00 uur

• Do 15 feb

Open kring Menno Simons:
Thijs van Hoogstraten: China

Men. Simonsh. 14.30 uur

• Za 17 feb

Lunchconcert

Singelkerk

13.00 uur

• Zo 18 feb

Wake Schiphol

Schiphol

14.00 uur

• Di 20 feb

Boeken rond de Bijbel

Singelkerk

15.00 uur

• Wo 21 feb

Rondom groep

Singelkerk

19.30/20.15

• Do 22 feb

Bijbelaars

Singelkerk

10.30 uur

• Za 24 feb

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Za 24 feb

Lunchconcert

Singelkerk

13.00 uur

• Zo 25 feb

Wake Schiphol

Schiphol

14.00 uur

• Zo 4 mrt

Wake Schiphol

Schiphol

14.00 uur

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

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

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.
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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

4 februari

Ds H. Leegte

E.M.L. van Dunné**

11 februari

Ds E.C. Roos*

18 februari

Ds H. Leegte

25 februari

Ds J. Brüsewitz

4 maart

Ds G.J.J. van Hiele

* = Kinderkerk en Kom-in-de-kring

Ds H. Leegte
Ds E.C. Roos*
Ds E.C. Roos
E.M.L. van Dunné**

** = Kinderkerk en Tienertuin

Lied van de maand
Keuze van Jantine Ros (open kring Menno Simons)
Bij het verhaal van de zaaier, het zaad op de
steengrond en in goede grond, denk ik
onwillekeurig aan het mosterdzaadje. Zo van
klein beginnen en stug doorgaan.
Dat geeft dit lied uit Tussentijds mooi weer.

Wie levert
voor de volgende
idA een lied in?
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