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Illustratie uit Parshiot – commentaar op
hoofdstukken uit de Tora, door Rob Cassuto.
Op het feest van Simchat Tora (Vreugde der
wet) wordt deze passage over de dood van
Moshé gelezen. (Dt. 34:4b ‘Ik laat het je nu
zien, maar erheen oversteken zul je niet’)

Genieten in de breedste zin
Door Essemie van Dunné
We zijn niet gewoon te vasten in de
veertigdagentijd. Vorig jaar heb ik met
mijn zoon veertig dagen geen chocola
gegeten. Hij vond het leuk om dat op
school te vertellen, en we voelden ons
een beetje stoer. Echt afzien, konden
we. Het viel ons op dat we op de
zondagen, en ná Pasen meer dan ooit
van onze chocola genoten. En daarover
door-filosoferend, over genieten,
kwamen we in de IdA-redactie te
spreken over een wat bredere zin van
genieten. Ik noem het voor nu maar
levenszin. Misschien niet altijd zin in
het leven, maar bij tijd en wijle de zin
van het leven aanvoelen. Van je eigen
leven. Onder dat je weet waar het
heengaat.
Laatst was in het Meerpadkerkje
het verhaal van de dood van Mozes
aan de beurt om verteld te worden.
Na alle verhalen over de Hebreeërs

in Egypte, over de bevrijding, de tocht
door de woestijn, en daartussen steeds
het wat droevige, eenzame leven van
Mozes, is dit op het eerste gezicht wel
het meest zinloze gebeurtenis uit het
hele verhaal.
In het verhaal laat God hem van een
bergtop het land zien waar ze naar op
weg zijn, die veertig jaren. Ik laat het
je nu zien, maar erheen oversteken
zul je niet. Iedereen zal er aankomen,
maar niet Mozes. Mozes is 120, hij kan
kennelijk niet 121 worden, zo vlak voor
het eind van de Tora.
Ik heb geleerd dat waar je aan begint,
dat je dat moet afmaken. Dat vertel
ik mijn kinderen ook weer. Het zit in
de mens, dat is wat vooruitgang is,
daarom vinden we dingen uit, ontwikkelen we ons, komen we op plekken
waar nooit iemand was, kunnen we

ziektes genezen, kunnen we in kerken
zitten, naar muziekstukken luisteren,
maar ook wapens gebruiken, de zee
leegvissen, het gaat maar door. Het
komt allemaal door afmaken waar je
aan begon. We lezen bij Mozes niets
van wrok. Hij weet niet eens zeker of
het volk aan komt in het beloofde land.
Hij blijft bij het visioen. En de rest is
vertrouwen.
En het volk, dat wél zal aankomen in
dat prachtige land komt ongelofelijk
tekort in de verhalen tot hier. Mozes
zal, bij het uitblazen van zijn laatste
adem, niet vol zijn van vertrouwen
in hen. Zijn vertrouwen gaat naar
diegene die zo vertrouwelijk met
hem was. Die hem, bij dat braambos,
ondanks al zijn tekortkomingen, een
bijna onmogelijke levensopdracht
toevertrouwde.
Lees verder op pagina 2
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Vervolg van pagina 1

Als we niet altijd vertrouwen op
elkaar. Op de toekomst in mensenhanden. Dan is er kennelijk de ik-zaler-zijn zie in ons vertrouwt.
En als het niet afkomt, dan is dat zo.
En dát is dan die levenszin.
En daarbij moest ik aan een stukje van
een gesprek tussen Dominee Beyers
Naudé en Dorothee Sölle denken
Dorothee Sölle en Beyers Naudé in een
gesprek, in 1985 uitgezonden door de
Ikon. Dorothee Sölle, een Duitse
theoloog die politiek en Theologie
onlosmakelijk verbonden zag. En daar
voor veel aanhang, maar ook veel
kritiek kreeg. En Beyers Naudé,
predikant in Zuid-Afrika, ooit vóór
apartheid tot er bij een vreedzame
demonstratie 69 zwarte demonstrante
werden neergeschoten. Hij besloot
Apartheid af te wijzen was de eerste
vooraanstaande Afrikaner die dat

deed. Het gesprek ging over hun strijd
tegen het leed door mensen in de
wereld. Allebei als theoloog, en
allebei van mening dat God en kerk
vaak gebruikt werd waarvoor ze niet
bedoeld waren.
Dominee Beyers Naudé:
‘De vraag die ik je zou willen stellen
is deze: Vind je in jezelf de kracht
om alles te doorstaan wat er op je
af zal komen aan teleurstelling, aan
afwijzing, aan miskenning... misschien
zie je er je hele leven naar uit en zul
je toch geen deel hebben aan de
overwinning van de waarheid, waar
je voor staat? Geloof je dat je jezelf
trouw kunt blijven, door al deze
jaren heen, tot het eind toe?
Dorothee Sölle:
Ik moet nu denken aan het antwoord
van een vriend die, toen ik in een
stemming van hopeloosheid was en
het gevoel had dat het allemaal zinloos

was, dat we nooit iets zouden bereiken, mij vertelde van de kathedralen
die in de middeleeuwen gebouwd
zijn. De meeste zijn gebouwd in de
loop van tweehonderd, sommige
zelfs in driehonderd jaar. Dus de
bouwers aan die kathedralen hebben
in grote meerderheid nooit het gebouw
klaar gezien. Zij hebben er nooit in
kunnen bidden, zij hebben nooit
kunnen opkijken naar de ramen ervan
of naar de anderde schoonheden van
dat werk waar zij hun leven aan
besteedden.
Deze vriend zei mij toen: ‘Moet je
horen, Dorothee, wij bouwen een
kathedraal van vrede, maar misschien
zullen wij die ook niet zien. We zullen
streven vóórdat die voltooid is. En toch
gaan we door met hem te bouwen,
ook al zullen we nooit in dat gebouw
wonen’.’

Waar ik blij van word
Door Mark van ‘t Schip
Een van de vele zaken waar ik blij van
word is mijn vrijwilligerswerk op de
kinderboerderij in Amstelveen. Ik ben
daar op mijn elfde begonnen en ben

daar nu ruim 16 ruim actief. Op de
boerderij word ik steeds weer blij van
de kleine dingen. De aankomst van de
lente blijft ieder jaar een verrassing.

Dat moment dat je aan het werk bent
en opeens bedenkt dat je dat ook
zonder jas kan doen. Vaak is het dan
nog te koud om zonder jas over straat
te gaan, maar tijdens de werkzaamheden kan het geen kwaad. Een ander
mooi voorbeeld is de geboorte van een
lammetje of kalfje. Dat moment dat
het dan in het stro ligt en na een
fractie bedenkt dat het leeft en begint
te bewegen, is onbeschrijfelijk.
Vervolgens draait het moederdier zich
om en ontfermt zich over het jong.
Dit brengt mij dichter bij de natuur en
misschien ook wel waar het allemaal
om gaat in het leven. Ik ben blij dat het
voorjaar er bijna aan komt en ik deze
momenten hopelijk weer mee mag
maken. De eerste lentedag is niet te
missen, maar het moment waarop een
dier geboren wordt blijft toch altijd
buiten de controle van de dierverzorger.
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Column
Goede film?
Door Joël Friso

Vlnr: Jeffrey Harris, Frederick Clay, Lisa Kavanaugh

‘Ik ga genieten van
een heerlijke steak’
Door Dirk Visser

BOSTON – De 53-jarige Frederick Clay zat 38 jaar gevangen
op verdenking van een moord op een taxichauffeur in
Boston die hij niet had gepleegd. Veertien dagen na zijn
16e verjaardag werd hij in 1979 gearresteerd. Twee jaar
later werd hij veroordeeld tot levenslang. Hij heeft altijd
volgehouden dat hij onschuldig was. Op 8 augustus vorig
jaar werd het vonnis nietig verklaard en kon hij als vrij
man de rechtszaal verlaten.
Lisa Kavanaugh, directeur van het ‘Onschuldprogramma’
van de sociale advocatuur in de staat Massachusetts, had
om herziening van het vonnis gevraagd. De rechtbank
erkende dat Clay geen faire behandeling had gekregen.
De wijze waarop het bewijs tegen Clay was verkregen, zou
nu in geen enkele rechtbank als overtuigend bewijs
worden geaccepteerd. “Ik wil met mijn vrienden allereerst
van een heerlijke steak genieten. Die heb ik in 38 jaar niet
gehad”, zei een overgelukkige Frederick Clay na zijn
vrijlating. “Verder ga ik me focussen op een leven dat ik in
bijna veertig jaar niet heb gekend. Maar eerst genieten.”
Het bericht over de vrijlating van Frederick Clay las ik op
8 augustus in de Headlines van de Boston Globe. Ik zocht
naar een mogelijkheid om hierover te schrijven. Dat lukte
in het kader van het thema Genieten. Want als iemand
recht heeft op genieten, dan is het wel Frederick Clay.
Lisa Kavanaugh sprak van ‘een van de beste dagen in mijn
leven’. Zij noemde Clay ‘a truly remarkable human being’,
een werkelijk zeer bijzonder mens.

Ik kan zeer genieten van een goede film.
Laatst nog, tijdens het Film Festival van
Rotterdam, zag ik een film over de inwoners
van de sloppenwijken in Rio de Janeiro.
De sloppenwijken moesten wijken voor
de nieuwbouw die nodig was voor de
Olympische Spelen van 2016. De sfeer is
bedrukkend in de stad, zo erg zelfs dat
hoofdpersonage Ana, een jonge ambitieuze
advocate die de bewoners bijstaat, letterlijk
uitslag krijgt op haar lichaam. Nee, het
Braziliaanse Sultry, met zijn strijd tegen
hebzucht en corruptie, is zeker geen
vrolijke film. En toch liep ik met een enorme
glimlach op mijn gezicht de bioscoop uit.
Het is gewoon een hele goede film, en hier
naar kijken, daar beleef ik plezier aan.
Genieten van goede films staat sinds de
reeks #MeToo onthullingen onder druk.
Kranten en tijdschriften schrijven pagina’s
vol over de vraag of we nog wel mogen
genieten van het werk van beschuldigde
artiesten. De Volkskrant schreef: “het
afgelopen jaar lijkt het consumeren van
popcultuur een mijnenveld geworden”.
Voor je het weet zap je langs een film
met een acteur die van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is beschuldigd.
Of je zit in de bioscoop. Om misverstanden
te voorkomen: de film die ik in Rotterdam
zag, daar is zover ik weet niks mis mee.
Maar daar zit misschien wel de crux in
dit debat over werk van beschuldigde
artiesten, waarop, denk ik, geen bevredigend
antwoord te geven is. Het is een persoonlijke
afweging welke film of serie je wel of niet
(meer) wilt kijken. Valt het vergrijp samen
met het werk, is in ieder geval een belangrijke vraag om jezelf te stellen. Ik heb
veel moeite nu met het kijken naar de
beschuldigde Kevin Spacey als manipulatieve president in House of Cards. Maar
ik heb nog zeker geen afscheid kunnen
nemen van zijn rol als gefrustreerde vader
met een mid-life crisis in American Beauty.
Het is een beetje zoals de vraag die het
sociaal-realistische drama Sultry stelt:
wanneer is het genoeg? Laten we vooral
niet ophouden om hierover met elkaar
te spreken.
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Wilfred Thesiger: Woestijnen in Arabië
Door Mieke Krebber
Meestal lees ik boeken over een onderwerp dat me interesseert, zoals de
Bijbel, geschiedenis of archeologie.
Een boek dat ik jaren geleden las, maar
me altijd is bijgebleven is het reisverslag
van Wilfred Thesiger. Hij beschrijft hoe
hij van 1945 tot 1950 in vermomming
reisde door het ‘Lege Kwartier’ van het
Arabisch schiereiland. Hij beschrijft de
natuur, het leven van de nomaden en
weet een band op te bouwen met de
bewoners van dit gebied.
Waarom mij een dergelijk verhaal zo
intrigeert weet ik niet. Is het een soort
nostalgie, een verlangen naar een
eenvoudig bestaan? Een besef dat de
wereld verandert en dat het verleden
nooit terugkomt? Het boek bevat een
aantal prachtige foto’s van de natuur en
de bewoners. Zo zal de toerist van
vandaag die wereld nooit meer te zien
krijgen.

Vorig jaar was ik met een reisgezelschap
in Oman. Tot mijn verbazing lag het
boek daar vooraan in de etalage van
een boekwinkel in een straat met
souvenirwinkels. Het contrast tussen
een straatbeeld met grote auto’s en
het reizen op een kameel door de
woestijn is gigantisch. Wij reisden door
de woestijn met een fourwheeldrive.
Het boek heb ik aan een reisgenote
uitgeleend. Zij was ook zeer geboeid.
Van Nineve naar Nazareth
Thesiger schreef ook een boek over de
Moeras-Arabieren in het zuiden van Irak,
waar hij in de jaren 1951-1957 regelmatig
een aantal maanden verbleef. Saddam
Hoessein heeft dat gebied ingepolderd,
maar het is de laatste jaren weer
teruggebracht tot moeras. In de TV-serie
‘Van Nineve naar Nazareth’ bezoekt
Kefah Allush het gebied. Uitgezonden
op 8 augustus 2017; nog te bekijken
bij NPO op internet.

‘Van de Schoonheid en de Troost’
Door Karen Lammers
Ik beleef veel plezier aan het genre
‘interviews’. Ik houd van de overdenkingen, het aftasten van een begrip.
Het delen in de gedachten en het
gewezen worden op dingen die tot

dan toe aan je aandacht ontglipten. Het
ontvankelijk luisteren en het innerlijke
overdenken van al die rijkdom aan
gedachten die je zojuist ten deel is
gevallen. Mijn keuze is gevallen op een
serie interviews ‘Van de Schoonheid en
de Troost’, die aanvankelijk werd
uitgezonden op televisie en waarvan
later ook een dvd-set en een boek
werden uitgegeven.
Aan een gemêleerd gezelschap van
filosofen, kunstenaars en wetenschappers werd de vraag voorgelegd ‘wat
dit leven de moeite waard maakt’.
Ik citeer verder: ‘waarin vinden we
schoonheid en waardoor worden we
getroost? Wat zijn de herinneringen
of verwachtingen die groter zijn dan
ons verdriet?’ Het is een thema dat mij
althans bijzonder aanspreekt. Wellicht
omdat het pogingen zijn om iets te
zeggen over het mysterie van het leven,
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iets te duiden van wat cruciaal is in het
leven? Zo passeren, om maar een wilde
greep te doen, ethologe Jane Goodall,
schrijfster Tatjana Tolstaja, theoretisch
natuurkundige Edward Witten, schrijver
György Konrad, schilder Karel Appel,
violist Yehudi Menuhin de revue. Het
leverde een prachtige serie gesprekken
op, stuk voor stuk juweeltjes, met
persoonlijke inbreng. Tegelijk werd het
thema ook vanuit de verschillende
vakinhoudelijjke perspectieven
beschouwd.
Het boek reisde met mij mee naar de
diverse plekken op aarde waar ik
vertoefde. Het is een boek dat ik met
regelmaat herlees. Iedere keer fonkelt
er weer een ander facet op, zie je weer
een andere kleurschakering, ontwaar je
een andere, diepere laag. Over genieten
gesproken… recent schafte ik de dvd
serie aan om de reeks te herzien.

Kunst: een beschouwing over Genieten
Door Nina Schroeder
Er zijn zo veel dingen die je in het leven
vreugde brengen: vrienden, geliefden,
zinvol werk, lekker eten, het lezen van
een goed boek in het park op een
zonnige namiddag… Waar ik het
meeste van geniet, is kunst. Volgens
mijn moeder leerde ik lopen in de
gangen van de National Gallery, een
van de musea in Ottawa. Nu bezoek ik
galeries voor mijn plezier en om me
voor te bereiden op mijn promotie.
Zowel kijken naar kunst als ook zelf
creatief bezig zijn, vind ik inspirerend
en geeft mij veel energie. Op school
was kunstgeschiedenis mijn lievelingsvak en op zaterdag volgde ik verschillende cursussen. Nog steeds is tekenen
en schilderen mijn hobby. In elke stad
waar ik kom bezoek ik de musea en

ga ik naar de dichtstbijzijnde winkel
om een nieuw schetsboek te kopen.
Het maken van kunst is een fantastisch
proces: een combinatie van hoofd, hart
en handen. Ik geniet van het proces
van het kijken naar vormen, kleuren en
hun wisselwerking. Zo kom je ook in
andere sferen dan in het dagelijks leven.
Wat heeft genieten, en dan in het
bijzonder van kunst, te maken met
geloof? Het kijken dat hoort bij het
schilderen, leert me de complexiteit van
het leven op macro en micro niveau.
Tijdens het schilderen kan er ruimte
ontstaan voor biddend overdenken.

‘Er zijn zo veel dingen die
je in het leven vreugde
brengen: vrienden,
geliefden, zinvol werk,
lekker eten, het lezen
van een goed boek in het
park op een zonnige
namiddag… Waar ik
het meeste van geniet,
is kunst.”

Voor mij is genieten (van kunst en
andere zaken) verbonden met
dankbaarheid en verwondering.
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Genieten van Karrevrachten
pennevruchten van Kees van Kooten
Door Dirk Visser

Het mooiste boek dat ik in jaren heb
gekregen, overigens van mezelf, is
Karrevrachten pennevruchten van Kees
van Kooten. Al op vijfjarige leeftijd
schreef hij in een kattebelletje aan
zijn vader: ‘Ik bleif aan de gang met
sreiffen’. Hij heeft woord gehouden.

krantenartikel, maar zonder tussen-n
gedachtegang, waardebepaling,
groentesoep ‘enzowoord enzowoord’.
Het is duidelijk dat Van Kooten voor
deze terreur niet buigt.

Dat Van Kooten een van de geestigste
landgenoten is, weten we al jaren.
Tijdens de eerste vijfenzeventigjaarlijkse Dat hij zo’n omvangrijke productie had,
balansopruiming selecteerde Van
was althans mij niet bekend. Hij heeft
Kooten het leukste en het mooiste van heel veel gepubliceerd in het Belgische
het sterkste en het beste van zichzelf.
blad Humo, maar bijvoorbeeld ook
Wie anders dan Piet Schreuders tekende in het Bulletin municipal de Moissac,
voor de vormgeving. Een naar inhoud
waarbij burgemeester Jean Clutier bij
en uitvoering schitterend boek, dat
de vertaling hielp.
vorig jaar september verscheen.
Zelden heb ik zoveel plezier gehad aan
Dr. E.I. Kipping, Neerlandicus, in wie we het lezen van een boek. In 1998
Kees van Kooten herkennen, schreef
besloten van Kooten en De Bie hun
voor het boek ‘Geen Voor- maar een
radio- en later tv-satire Koot en Bie
Tegenwoord’. Daarin keert hij zich
te beëindigen. Ik weet nog hoe droef
tegen de nonsens van het Genootschap ik van dat (begrijpelijke) besluit werd.
Onze Taal om karrenvracht en pennen- Met Karrevrachten pennevruchten,
vrucht met een tussen-n te schrijven,
dat bijna 500 bladzijden telt, kan ik de
net zoals apenkop, hanenpoot en
schade inhalen.

Kees van Kooten, Karrevrachten
pennevruchten. Uitgeverij De Harmonie.
ISBN 978 94 6336 016 6. Zeer rijk
geïllustreerd. € 39,90.

Serie: als de dijken breken
Door Andrea Wieffering
November 2016 zat ik elke zaterdag
om half negen voor de televisie want
de serie “als de dijken breken” was op
tv! Even geen etentjes of afspraken
voor mij, maar thuis voor de buis!
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Ik was verbijsterd dat niet al mijn
vrienden naar deze serie keken, want
deze is geweldig! Wat een natuurgeweld, wat een impact op Nederland,
wat een mooie verhaallijnen...

De serie gaat over verschillende
mensen, die zich staande proberen te
houden in de storm, als letterlijk de
dijken breken in Nederland. Zo verliest
een man zijn maîtresse in de storm en
probeert hij de schijn op te houden
tegen zijn vrouw en twee tienerdochters als zij met hun gezin vluchten.
Een meisje van een jaar of tien komt
vast te zitten en wordt in huis genomen
door een oudere man (mooie rol van
Aart Staartjes). De rollen worden goed
uitgediept in de zes afleveringen, die
alle elementen van een spannende
serie in zich bergen: actie, spanning,
romantiek, zelf-ontplooiing, goed en
fout, keuzes... Echt het kijken waard:
zeker als het buiten stormt!

Doopsgezinde Stoïcijn?
Door Bart Admiraal

In Trouw een recensie gelezen van
“Hoe word je een stoïcijn“ van de
Italiaanse filosoof Massimo Pigliucci.
De nieuwsgierigheid werd geprikkeld
en wat een vreugd, gelezen en
herlezen, onderstreept en uitgetrokken om ook op de smartphone bij de
les te blijven, ook onderweg. Dat gaat
ook nog gebeuren met de Bergrede
en het gebed van Franciscus. Voor
onderweg. De subtitel ”oude filosofie
voor het moderne leven” raakt aan
mijn keuze toe te treden tot deze
gemeente waar zondagse Verhalen
mij een praktisch advies geven.
Hoezo sprookjes? Geloof is voor mij
een attitude, persisterend streven.
“Alle culturen die we kennen, seculier
of religieus, etnisch divers of homogeen, houden zich bezig met de vraag
hoe we ons leven moeten leiden.
Hoe bieden we de uitdagingen en
wisselvalligheden van het leven het
hoofd? Hoe moeten we in de wereld
staan en ons jegens anderen
gedragen? Voor een stoïcijn maakt
het uiteindelijk geen verschil of we
Logos nu als God of als de natuur
opvatten, zolang we maar erkennen
dat het in een fatsoenlijk mensenleven
draait om cultivering van je karakter
en zorg voor andere mensen en dat
we het meest van het leven genieten
door een gepaste reserve tegenover
aardse goederen te bewaren.
Soberheid?
De auteur gaat terug in de tijd van
Epictetus (55 na Chr.). Geen trendy
zelf-hulpboek, geen eindeloos
getheoretiseer, maar praktisch. Een
doenersboek “in het streven te
voorkomen dat je niet bereikt waarnaar je streeft en terechtkomt in wat

je wilt vermijden”. Bewust worden dat
sommige zaken in je macht liggen en
andere gewoon niet. Soit, het zij zo,
laat maar gebeuren. Het zijn onze
overtuigingen, ons streven, onze
impulsen, onze reacties op prikkels.
Waarom stressen over zaken buiten
onze invloedsfeer?
In het boek wordt verwezen naar
het handboekje (Encheiridion) van
Epictetus, boordevol leerzaams
waaronder twaalf levensoefeningen
in de stoïcijnse deugden: Wijsheid,
Moed, Rechtvaardigheid en Matigheid.
Voor de impulsieven onder ons: van
buiten op ons afkomende narigheden,
meningen, ellendige labelen dat zo.
En laten onze percepties nu net in het
gebied liggen waar we wel aan de
knoppen kunnen. En stel je in benarde
situaties het “ergst voorstelbare voor”,
(premeditatio malorum) het helpt
enorm, het zal zich zelden voordoen,
en zo ja, je hebt het in overweging
genomen.

nieuwe moderne sprookjes. Het boek
is een aanrader, goed toegankelijk,
geen hoog-dravende taal, ook
Epictetus hedendaags, net als de
zondagse Overdenking.

“Alle culturen die we
kennen, seculier of religieus,
etnisch divers of homogeen,
houden zich bezig met de
vraag hoe we ons leven
moeten leiden.”

Besef dat alles tijdelijk is, dus hecht
niet aan spullen en houd veel van je
dierbaren, ze kunnen je elk moment
ontvallen. Beschouw beledigingen
maar als een vorm van (misschien
wat ongelukkig geformuleerd) advies
waar je wat van kan leren, vooral
van vrienden of van mensen naar
wie je opkijkt.
Evalueer je dag: welk van je zwakke
punten heb je vandaag verbeterd?
Aan welke verkeerde neiging heb je
vandaag weerstand geboden? In welk
opzicht ben je beter geworden? Al
lezende ervaar je de parallellen met
Bijbelteksten, waar de moderne mens
niets meer van wil weten op zoek naar

Hoe word je een stoicijn. Massimo
Pigliucci, ISBN 9789025905675
Encheiridion: http://www.arsfloreat.nl/
documents/encheiridion.pdf

I N DIT AMSTERDAM MA ART 2018 – 7

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 Hans en Mariatou Bouma.

Hans en Mariatou Bouma:

“De een keek naar links en de
ander naar rechts. Zo vonden
wij elkaar”
Door Dirk Visser

AMSTERDAM – Na twee dagen filmen in
het oerwoud van Kameroen was
cameraman Hans Bouma in 2007 op de
terugweg naar de hoofdstad Yaoundé
toen hij en zijn metgezellen bleven
steken in de stad Ebolowa. Een van hen,
een VN-medewerker, mocht niet na
zonsondergang reizen. Na vijf keer was
dit de laatste reis naar Kameroen waar
ze een documentaire over
ontwikkelingssamenwerking opnamen
voor de Humanistische Omroep.
Zijn vrouw Mariatou, geboren en
getogen in Ebolowa, vertelt. “We
kwamen elkaar tegen in een restaurant
waar een blues festival was. Hans keek
naar links en ik keek naar rechts. Die
blik.” Hans vervolgt: “Er was geen
sprake van dat ik ooit naar Kameroen
terug zou gaan. Het geld om te filmen
was op. Wel bleven we met elkaar in
contact; af en toe bellen of met sms’jes.”
Maar, zegt Mariatou, “ik had echt niet
gedacht dat we elkaar weer zouden
ontmoeten.”
Enkele maanden later kon Hans toch
nog een keer naar Kameroen. De
regisseuse van de documentaire had
van een houtbedrijf een opdracht voor
een film gekregen. Mariatou: ”Het was
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‘s avonds elf uur. Ik sliep al toen de
telefoon ging. Dat was Hans: ‘Ik ben
hier op het vliegveld.’ We zijn toen
enkele dagen met elkaar opgetrokken.
Het was uitgesloten dat Hans zich in
Kameroen kon vestigen. OK, dan ga ik
naar Nederland. Maar het was heel
moeilijk om aan een toeristenvisum
voor Nederland te komen.”
Hans: “De enige reden dat het lukte,
is dat ze mij op de Nederlandse ambassade kenden. Ik had de ambassadeur
geïnterviewd. In die tijd zat Europa al
bijna op slot. Bovendien ging de
ambassade in Kameroen dicht. Ik was
toen in Egypte aan het draaien, een
half jaar na de revolutie. Daarvandaan
kon je niet naar Kameroen bellen.
Een advocaat in Nederland heeft het
uiteindelijk voor elkaar gekregen.”
Mariatou: “Aan de ene kant ben je blij,
maar aan de andere kant moet je je
familie achterlaten. De familie moest
mij aan Hans meegeven. Hij maakte
wel grapjes over de bruidsschat:
‘Hoeveel kamelen moet ik meenemen?’
Mijn opa, die de leider van de stam was,
was moslim, mijn oma protestants. Ze
waren vooruitstrevende mensen. Mijn
Karen
met haar
schilderijen
oma
wasLammers
van mening:
‘Als Mariatou
van

deze man houdt, dan moet zij deze
stap zetten.’ Voor mij was het duidelijk:
Ik hou van hem en ik wil bij hem zijn.”
Hans: “De familie gaf haar oogappel
aan een vreemde. Mariatou’s grootouders zijn van vier verschillende
stammen. Elke stam heeft zijn eigen
traditie, die je moet respecteren. Anders
zijn de geesten of de voorouders niet
blij. Zo’n proces moet je goed afsluiten.
Dan ben je beschermd. Voor ons was
het zonneklaar dat wij van elkaar
houden. In Kameroen hebben we de
huwelijkstraditie met een imam erbij
gevolgd. Dat was de beste garantie dat
iedereen zich erachter zou scharen.”
Mariatou vat samen: “De liefde heeft
gewonnen.” Op 5 september 2014 werd
hun huwelijk in de Singelkerk door
ds. Henk Leegte ingezegend. Hans
was in 2012 lid van de Doopsgezinde
Gemeente geworden.
“Ik kom uit een remonstrants nest”, zegt
Hans. “Mijn moeder is remonstrants,
mijn vader is wetenschapper. We gingen
in Rhenen naar de NPB. Het was de
jaren ‘70. We speelden met de kinderen
de gelijkenissen na tijdens de kerkdienst.
In mijn jeugd bezocht ik de Vrije Jeugd-

kerk-kampen in Ommen. In mijn
studententijd kwam ik een oude
kampgenoot tegen tijdens een
demonstratie in Den Haag tegen de
plannen om de studiebeurzen af te
schaffen. We werden een portiek in
gedreven om aan de ME te ontkomen.
‘Hee! Arnout!?’ Hij vroeg me of ik zin
had om weer eens kamp te doen, dit
keer als leider. Henk Leegte was
hoofdleider van dat kamp. Zo ben ik
met Henk bevriend geraakt.
Veel later gaf Henk een bijbelklasje.
Dat was na de Filmacademie, toen ik
al werkte en deeltijd filosofie studeerde.
Ik wilde meer weten over de Bijbelse
verhalen. Het ging me toen niet om de
geloofskant, meer algemene vorming.
Zo werd ik langzamerhand de wereld
van de religieuze betekenissen
ingetrokken. Pas na een jaar of vier,
vijf kwam de gedachte op om lid van
de kerk te worden. Toen Mariatou naar
Nederland kwam, zochten we een plek
om samen naar toe te gaan. Dat werd
de Singelkerk waar we ook getrouwd
zijn.

Hans is sinds jaren freelancer cameraman. Hij heeft opdrachtgevers, zoals de
VPRO en HUMAN en filmt daarnaast
vooral langere documentaires.

(gemeenschap) in het Friese dorp
Easterlittens. In het kader van
Leeuwarden-Fryslân-Culturele-Hoofdstad 2018 zijn voor vier documentaires
buitenlandse regisseurs aangetrokken
die met een frisse blik naar Nederland
kijken. Ik had een Spaanse regisseur.
Omdat mijn vader een Fries is, versta
ik zijn memmetaal en kon ik voor de
regisseur het Fries van de bewoners
in het Spaans vertalen.

“In het begin is het heel moeilijk om
opdrachten te krijgen. Uiteindelijk gaat
dat steeds beter. Maar je moet jezelf om
de zoveel jaar weer opnieuw uitvinden.
Ideaal aan mijn werk vind ik de combinatie van een actief en contemplatief
leven. Dus het fysieke filmen maar ook
inhoudelijk overleggen met de regisseur
over de opzet van een documentaire.
Een voorbeeld. Ik werk momenteel mee
aan een documentaire over mienskip

We hebben er twee dagen gedraaid.
Terwijl er een noordwesterstorm
woedde, filmde ik de Krystkuier
(Kerstwandeling) vlak na Kerst. Na
afloop was er een gezamenlijk feest.
De vraag was wat de betekenis van
mienskip in het plaatselijk leven is.
Daarvoor heb ik onder anderen de
plaatselijke predikant in een kerk uit
1430 geïnterviewd en verder andere
bewoners. Een heel leuk project.”

Al sinds haar eerste bezoek aan
Nederland heeft Mariatou haar uiterste
best gedaan Nederlands te leren zodat
ze nu de taal bijna vloeiend spreekt. Ze
is bezig met de vierjarige Hbo-opleiding
2e graads leraar Frans.

In bredere zin had ik behoefte om
meer afstand van het werken te nemen.
De wereld van het filmen is een zeer
competitieve wereld. Bovendien kun je
zo in je werk opgaan dat het gevaar
ontstaat dat je opbrandt. Je dreigt ook
het contact met andere belangrijke
dingen in het leven kwijt te raken. De
economie draait altijd door. Dat er één
dag in de week is waarop je stil staat,
waarop je je niet alleen laat leiden door
de naakte wetten van het liberalisme,
dat vond ik wel een prettige gedachte.
Uiteindelijk ben ik lid van de Doopsgezinde Gemeente geworden.”
Mariatou: “We komen niet elke zondag
in de kerk. We slapen ook wel eens uit.
We vinden het prima in de kerk. Met
mensen praten, koffie drinken na de
dienst; fijn om mee te maken.” Zij
verbaast zich over één ding. De laatkomers, waartoe Hans en Mariatou
behoren, moeten om half elf soms tien
minuten voor de gesloten deur wachten.
“In Kameroen staat het huis van God
altijd open.”
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Uit de kerkenraad

Kerkdienst on demand

Bereikbaarheid Singelkerk

In de kerkenraad is gesproken over de diverse mogelijkheden die er zijn voor het op afstand meebeleven van een
kerkdienst. Te denken valt o.a. aan de mogelijkheid van het
meebeleven van de kerkdienst d.m.v. een webcam of via
een audioverbinding. De voor- en nadelen van de digitale
mogelijkheden zijn besproken. Vooralsnog is afgesproken
dat we geen koppeling maken met de website maar dat er
in individuele gevallen gekeken wordt wat er mogelijk is.
Zou u graag de kerkdienst willen meeluisteren omdat u aan
huis gebonden bent? Geef dit dan aan bij een van de predikanten, dan wordt er gezocht naar een oplossing op maat.

De bereikbaarheid van de Singelkerk is enigszins verbeterd
doordat de bewegende paal die de Herengracht afsloot is
verwijderd. Dit betekent dat u met de auto weer gewoon
bij de achterzijde van de Singelkerk kunt komen.

Leerhuis
Het Leerhuis is al jaren een vaste activiteit in het voor- en
najaar in de Singelkerk. Rimke van der Veer heeft met diverse
leden gesproken over een doorstart van het Leerhuis en hier
een voorstel voor gedaan. De kerkenraad is enthousiast over
de voorgestelde plannen. Een eerste suggestie is reeds uitgevoerd, namelijk een bezoek aan de tentoonstelling Nineveh
in Leiden. Dit bezoek krijgt nog een vervolg in het Leerhuis.

Tussenstop
De kerkenraad ontving een voorstel voor een nieuwe activiteit
namelijk een meditatief moment in de Singelkerk op een
doordeweekse dag. Bestemd voor studenten, jonge ouders
en/of werkenden. Een moment van rust en inspiratie in de
rush van het dagelijks leven. Deze activiteit gaat medio april
van start.

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.

Rondom Pasen
Singelkerk
25 maart, Palmpasen

Meerpadkerk
25 maart, Palmpasen

10.30 uur

10.15 uur

Palmpasen kerkdienst
ds Ewoud Roos, Kom in de kring en Kinderkerk
Door de kinderen worden Palmpasenstokken
gemaakt. Aanmelden bij Liliane van der Steur,
l.vandersteur@vdga.nl

29 maart, Witte donderdag

31 maart

20.00 uur

20.00 uur

Kerkdienst
ds Henk Leegte, Avondmaal

30 maart, Goede vrijdag
20.00 uur

"Die sieben letzten Worte" van Joseph Haydn,
uitgevoerd door het Stanislavski Strijkkwartet
ds Henk Leegte

Palmpasen kerkdienst
Essemie van Dunné, dienst voor jong & oud.
De kinderen maken Palmpasenstokken.
Aanmelden bij Essemie van Dunné,
e.vandunné@vdga.nl
"Die sieben letzten Worte" van Joseph Haydn,
uitgevoerd door Het Nieuwe Leliekwartet
Essemie van Dunné

1 april, Pasen
10.15 uur

Paasmorgen kerkdienst
Essemie van Dunné, Kinderkerk en Tienertuin

1 april, Pasen
10.30 uur

Paasmorgen kerkdienst m.m.v. Chorale Amatys
Lammers met haar
Menno
schilderijen
Simonshuis
ds Henk Leegte, Kom in de kringKaren
en Kinderkerk

1 april, Pasen
10.00 uur
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Paasmorgen kerkdienst
ds Ewoud Roos, Avondmaal

Ontmoetingen met
Billy Graham
Mennomaal
Op dinsdag 13 maart is iedereen welkom
op het Mennomaal. Singelkerk, Singel 452.
tel. (020) 6234588. Ontvangst met drankje
vanaf 17.30 uur. Begin maaltijd: 18.00 uur.
Hoofdgerecht: een recept uit de Veertigdagenkalender. Tussen hoofdgerecht en
toetje: Henk Smit: Mozaïeken. 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 11 maart in de Singelkerk door
Dick Klomp: Cantilena Otto Olsson (1879-1964)
Een driedelig romantisch orgelwerk met lang
doorlopende melodische lijnen. In het middendeel een fraai weefsel van 5 aparte stemmen
dat uitmondt in het derde deel dat in feite een
herhaling is van het eerste. (4,5 min.)

Door Dirk Visser
De Amerikaanse evangelist Billy Graham, op 99-jarige leeftijd
overleden 21 februari jl., ontmoette ik voor het eerst in Moskou.
In mei 1981.Tot ongenoegen van een deel van zijn achterban
nam hij deel aan een conferentie van de wereldreligies over
de bedreiging van de mensheid door de kernbewapening.
De bijeenkomst was georganiseerd door de Russisch-Orthodoxe
Kerk op instigatie van het Kremlin. Vanuit Nederland deden
mensen uit de vredesbeweging en zgn. Derde-Weggers mee,
reden voor het ANP om mij als verslaggever af te vaardigen.
Op een persconferentie vroeg ik hem op welke wijze hij zijn
belofte waar ging maken dat zijn bezoek aan Moskou een
teken van solidariteit met de vervolgde christenen was. Ja ja,
hij was iets van plan maar kon er geen ruchtbaarheid aan geven.
Toen ik kort erna de zgn. Siberia Seven in het souterrain van
de Amerikaanse ambassade bezocht, werd duidelijk wat Graham
had bedoeld. Deze Pinkstermensen hadden het ambassadeterrein bestormd in de hoop dat zij daar toestemming zouden
krijgen voor emigratie naar het Westen. Ze hebben er bijna
vijf jaar op moeten wachten. Tijdens het bezoek van Billy
Graham moesten de gordijnen dicht en erna mocht er met
niemand over worden gesproken.
De tweede ontmoeting (zie foto) was in juli 1983 in de
Amsterdamse RAI, waar zijn evangelisatieorganisatie
evangelisten uit de hele wereld bijeen had gebracht. Graham
opende het congres met een oproep tot massale evangelisatie.
Hij begon zijn toespraak met het verzoek aan de deelnemers
gezamenlijk en luidop het woord Halleluja uit de spreken.
‘Say it again, maar dan een beetje luider.’ Pas na zijn derde
verzoek daverde het woord Halleluja door de RAI.

Werk maken van je inspiratie
“Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar
het kwam er nooit van”, dit is geregeld de
openingszin van mensen die naar een intakegesprek komen voor de opleiding Theologie
& Levensbeschouwing.
Werk maken van je inspiratie; dat is wat je
doet aan onze opleidingen aan de Christelijke
Hogeschool Windesheim te Zwolle. Wij leiden
– in deeltijd en voltijd – mensen op bacheloren masterniveau op voor verschillende beroepen:
Godsdienst-Pastoraal werker; leraar godsdienst
en levensbeschouwing eerste- en tweedegraad;
geestelijke verzorger.
Als je geïnteresseerd bent, meld je dan aan voor
een meeloopdag: http://www.windesheim.nl/
studeren/studie-kiezen/verzamel/meeloopdag/.
Je volgt die dag de lessen samen met de
studenten. Er is ook een informatiegesprek
met een van onze studiecoördinatoren, die je
informeert en aan wie je je vragen kunt stellen.
Wees welkom, we zien je graag tegemoet!

De truc met Halleluja probeerde ik in oktober 1983 bij een
volgend bezoek aan Moskou. Aleksej Bytsjkov, de secretarisgeneraal van de Russische Baptistenunie, vroeg mij of ik in
de zondagse dienst wilde preken. Om de stemming onder de
1.400 kerkgangers er in te brengen, riep ik de gelovigen op
het woord Halleluja hardop uit te spreken. Het viel helemaal
stil. Tja, Dirk Visser is geen Billy Graham, zo leerde ik.
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Gemeente in beweging

Retraite Voor vrouwen in de
Veertigdagenkalender 2018:

40-dagen tijd

de Bijbel, zit daar muziek in?

Thema: “Zo goed als nieuw”
Laat heb ik u lief gekregen,
o schoonheid,
zo oud en zo nieuw,
laat heb ik u lief gekregen!
En gij waart binnen en
ik was buiten,
en daar zocht ik u…
Augustinus

Het viel Joke van der Velden tegen dat er eigenlijk
maar zo weinig muziek voorkomt in de Bijbel.
Ze had anders verwacht en gehoopt.
In haar jaarlijkse veertigdagenkalender staat ze
daarom dit keer uitgebreid stil bij muziek.
‘Iedereen houdt van muziek alleen niet allemaal
van dezelfde klanken. Klassiek of modern, atonaal
of methal, soul of requiem… Muziek raakt in ons
allen een snaar die een bepaalde emotie oproept.
En dan heb ik het nog niet eens over de talloze
mensen die zelf muziek maken en daaraan plezier
beleven en daar anderen mee verblijden’, aldus de
auteur.
Ze bladerde door de Bijbel op zoek naar passages
over muziek. ‘Dat viel mij tegen’. Toch is het haar
gelukt om een hele kalender muzikaal samen te
stellen. ‘Daarom in deze kalender gedichten,
uitleg van bijbelteksten, gebeden, kinderverhalen
(door Jantine Heuvelink) en vertellingen, waar het
thema van deze 40dagenkalender op slaat: daar
zit muziek in!

Leiding – ds. Iris Hasselbach-Jongsma (Leiderdorp) en
ds. Margreet Eberwijn-Verveld (Moordrecht)
Tijd – Vrijdag 16 t/m zondag 18 maart 2018
Plaats: Buitengoed ‘Fredeshiem’ Eiderberg 2,8346 KJ
in Steenwijk-de Bult.
Maximaal aantal deelnemers – 15
Prijs – €185 tot 200 pp. (eigen kamer). De prijs is variabel
zo kan wie iets meer kan betalen het anderen mogelijk
maken ook deel te nemen.
Wie desondanks de deelnameprijs niet geheel op kan
brengen kan zonder schroom een beroep doen op het
Steunfonds van de Doopsgezinde Retraites.
Voor contact en vragen betreffende opgave kunt u terecht
bij: Marije Koettnitz-Worst, B. Venemastraat 11 B7,
9671 AA Winschoten. Tel. 0597-856220 / 06-15012674;
marijeworst@yahoo.nl

En zoals gebruikelijk vindt u ook enkele recepten
met deze keer vooral groene wintergroentes en
wie niet van broccoli houdt heeft pech of moet
creatief zijn.’

Kamer gezocht
De prijs bedraagt € 3,50, exclusief portokosten,
vanaf 10 exemplaren wordt de prijs € 3,00, vanaf
40 exemplaren € 2,75 en vanaf 100 exemplaren
€ 2,25. Bestellen bij uitgeverij Narratio,
http://www.narratio.nl/category/webwinkel.
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Has van Dooren, lid van de Doopsgezinde gemeente
Wageningen zoekt voor haar kleindochter een
kamer in Amsterdam. Eva Huisman (18 jaar, e-mail:
eeh1999@live.nl, tel: 06-47424996) studeert aan
het conservatorium in Amsterdam.
Ze moet op korte termijn haar huidige kamer
verlaten. Ze is al ingeschreven bij de Hofjes,
maar daar is op korte termijn geen plek.

Aan alle doopsgezinde zusters
en belangstellende vrouwen

Serie lunchconcerten

in Noord Holland

in de Singelkerk

Einde en/of Nieuw Begin
Op 1 juli 2017 viel na 65 jaar het doek voor de
Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen.
Houdt nu alles op? Zijn er binnenkort ook geen
zusterkringen meer?
Enkele zusters uit Noord Holland hebben het plan
opgevat een ontmoetingsdag te organiseren en wel
op 10 april 2018 op Dopersduin in Schoorl. Deze dag is
bedoeld voor alle zusters (dus niet alleen voor leden van
zusterkringen) en vrouwen die zich thuis voelen bij ons.
Thema – “Een ander verhaal? Vrouwen lezen de bijbel.”
Inleiding – ds. Hanneke v.d. Sluis- v.d. Korst; zij begeleidt
ook de nabespreking.
Ontvangst – Tussen 10.00 tot 10.30 uur en de dag
wordt besloten om ca. 15.00 uur. Prijs voor deelname,
inclusief lunch is € 15,-- p.p., te betalen bij aankomst.
Opgave – Uiterlijk 20 maart 2018 bij Gerda StievaAlderden, Roerdomplaan 72, 1431 WK Aalsmeer.
Tel: 0297 322 321; gerda@stieva.nl.

Schipholwakes bij het grensgevang
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.
Wakes in de Lijdenstijd 2018
– 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 kerk is vanaf 12.00 open. Het is mogelijk om
dan deel te nemen aan een rondleiding.
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage.

• 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

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).
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Het team

Collectebestemmingen Maart
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

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

• 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
• 11 maart – Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
De basis van het fonds is de publiek-private
samenwerking. Geldgevende fondsen en
particuliere donateurs, dienst- en hulpverlenende
organisaties, maatschappelijke organisaties en de
lokale overheid werken samen met als doel: hulp
verlenen aan cliënten in een financiële noodsituatie,
waarbij een voorliggende voorziening niet, niet
tijdig of onvoldoende beschikbaar is.
Rekeningnummer: NL49INGB0000294697 Fonds
Bijzondere Noden Amsterdam
• 18 maart – Broederschapscoll. t.b.v. projecten
van de Stichting Doopsgezind WereldWerk
Doopsgezind WereldWerk is een stichting voor
solidariteit en vrede. Duurzame ontwikkeling en
zorgvuldig gebruik van alles wat ons op deze aarde
gegeven is, staan centraal als wij de aarde willen
bewonen zoals God het heeft bedoeld. Met hun
partners proberen ze op een gelijkwaardige manier
om te gaan. Bij alle hulp die ze verstrekken en bij
al het vredeswerk dat ze doen, streven ze naar
wederkerigheid: ze stellen de situatie en de noden
van de anderen centraal.
Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 t.n.v.
de St. Doopsgezind WereldWerk te Deventer
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• 25 maart – Stoelenproject
Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige
avond- en nachtopvang van Amsterdam. De
opvang is sober, maar veilig, warm en gratis.
Elke avond en nacht verblijven er 45 daklozen
in de opvang aan de Marnixstraat. Van
15 september tot en met 30 april realiseren
ze sinds 1989 ieder seizoen weer 10.000 overnachtingen met 75 vrijwilligers.
Rekeningnummer: NL42INGB0001320598
Stoelenproject, Amsterdam
• 29 maart, Witte donderdag – geen collecte
• 30 maart, Goede Vrijdag – geen collecte
• 1 april, Pasen – Stichting 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
• 8 april – Broederschapscollecte t.b.v.
de Stichting Noorder Vermaning
De Stichting Noorder Vermaning (SNV) is
opgericht met als doel de doopsgezinde
Rijksmonumenten in Noord-Nederland in stand
te houden. Het streven is een groot deel van
de doopsgezinde Rijksmonumenten uit deze
regio in haar Stichting op te nemen.
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886
t.n.v. Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam,
inzake SNV
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 maart 2018
sturen aan Mieke Krebber
Mail: m.krebber@chello.nl
Adres: Europaplein 89, 1078 GZ
Amsterdam (telefoon 020-6731926).

Maart 2018
(kerkdiensten: zie achterkant)

• Za 3 mrt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Za 3 mrt

Lunchconcert**

Singelkerk

13.00 uur

• Zo 4 mrt

Wake Schiphol*

Schiphol

14.00 uur

• Di 6 mrt

Gesprekskring o.l.v. Ewoud Roos

Singelkerk

14.30 uur

• Za 10 mrt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Za 10 mrt

Lunchconcert**

Singelkerk

13.00 uur

• Zo 11 mrt

Wake Schiphol*

Schiphol

14.00 uur

• Ma 12 mrt

Zon’shofgroep/20+

Rijpenhof

20.30 uur

• Di 13 mrt

Mennomaal; Henk Smit: Mozaïeken

Singelkerk

18.00 uur

• Di 13 mrt

020 11 Tieners

Singelkerk

18.00 uur

• Wo 14 mrt

Vredesgroep

Singelkerk

20.00 uur

• Wo 14 mrt

Zon’shofgroep

Zon’shofje

20.00 uur

• Do 15 mrt

Open kring Menno Simons

Men. Simonsh. 14.30 uur

• Za 17 mrt

Lunchconcert**

Singelkerk

13.00 uur

• Zo 18 mrt

Wake Schiphol*

Schiphol

14.00 uur

• Di 20 mrt

Boeken rond de Bijbel

Singelkerk

15.00 uur

• Wo 21 mrt

Rondom groep

Singelkerk

19.30/20.15

• Do 29 mrt

Bijbelaars

Singelkerk

10.30 uur

• Za 24 mrt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Za 24 mrt

Lunchconcert**

Singelkerk

13.00 uur

• Zo 25 mrt

Wake Schiphol*

Schiphol

14.00 uur

• Vr 30 mrt

Wake Schiphol*

Schiphol

14.00 uur

• Za 31 mrt

Lunchconcert**

Singelkerk

13.00 uur

* meer informatie: http://www.schipholwakes.nl
** voor programma zie elders in dit blad

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
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Essemie van Dunné
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Interviews: Dirk Visser
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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 maart

Ds G.J.J. van Hiele

E.M.L. van Dunné**

11 maart

Ds H. Leegte

18 maart

Ds H. Leegte

Janneke Leerink, lekenpreker

25 maart

Ds E.C. Roos*

E.M.L. van Dunné

Ds J.E. Klanderman

E.M.L. van Dunné**

Ds E.C. Roos

Ds A-M. Visser

Palmpasen

29 maart
Witte donderdag

Ds H. Leegte
20.00 uur – Avondmaal

30 maart ***
Goede vrijdag

Ds H. Leegte
20.00 uur – Meditatie

1 april ***

Ds H. Leegte*

Pasen

8 april

Ds H. Leegte

*Kom-in-de-kring en Kinderkerk **Kinderkerk en Tienertuin
***zie voor bijzonderheden bij deze diensten elders in dit blad: Rondom Pasen

Lied van de maand
Keuze van Dia Vlaanderen
(Open kring Menno Simons)
Licht dat ons aanstoot in de morgen …
(Lied 601, Tussentijds 118)). Deze tekst van
Huub Oosterhuis heeft me van begin af aan
erg aangegrepen. Het was toen zo heel
anders dan de bekende kerkliederen.
Bij de uitvaart van mijn man hebben we het
gezongen en het boeit me nog steeds.

Wie levert
voor de volgende
idA een lied in?

1 6 – I N D I T A M S T E R D A M MAART 2018

