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“Het gaat altijd door”
Door Dirk Visser

Gesprek over de toekomst van het Meerpad

Op de openingsvraag ‘Heeft de Doops-
gezinde Gemeente aan het Meerpad een
toekomst’ antwoordt Karen Lammers vol
vertuiging: “Het gaat altijd door”. Zij is
een van de Noorderlingen die Essemie
van Dunné na de dienst op 15 juli bijeen
heeft gebracht om over de toekomst van
Noord te spreken. De andere gespreks-
partners zijn Wytske Kist, Madzy Rispens,
Tjalling Siersma, Tiny Lammers en Anne
Marie Vaalburg.

Wytske pleit ervoor de buurtfunctie van
de Gemeente uit te bouwen. “Buiten 
de diensten dingen organiseren. Dat
vind ik zelf leuk om te doen.” Een
voorbeeld hiervan is het Meerpadcafé. 

Tjalling denkt ook in deze richting. “We
moeten met de tijd mee.” De Singelkerk
is volgens hem strakker. “Hier zijn we
meer open. Hier kunnen meer dingen
geprobeerd worden. Als iemand met een

initiatief komt, dan kan dat allemaal.”
Tiny maakt een voorbehoud: “Het moet
uit de buurt komen.” Waarop Anne
Marie vervolgt: “Het is hartstikke leuk
iets voor de buurt te doen. Uiteindelijk
komen die mensen naar de kerk.”

In dit verband wordt herinnerd aan 
de muziekavond op de zaterdag voor
Pasen (‘die sieben letzte Worte’ van
Haydn) die een duidelijk kerkelijke
kleur had. Voor sommige onkerkelijke
mensen was de verwijzing naar het
kerkelijk karakter ervan een beetje
ongemakkelijk, zo van: Ben ik er
ingeluisd. “Aan de andere kant”, vindt
Madzy, “moet je ervan uit kunnen gaan
dat mensen die naar een bijeenkomst
in een kerk komen, dat ook beseffen.”

Wytske ziet de opdracht tweeledig:
“maatschappelijke activiteiten en
kerkelijke (zingeving en bezinning). 

Dat moet helderder worden gebracht.
Kom je voor het een of voor het ander.
Of je wilt meer mensen in de kerkdienst
krijgen of je doet iets voor de buurt. 
In de kerk horen de rituelen erbij. Dan 
is het echt een kerk. Maar je hebt ook
leden die voor iets anders komen. Ik vind
de kerkelijke functie heel fijn en wil niet
dat die hier verdwijnt”, zegt Wytske.

Anne Marie vervolgt: “Als kerk kunnen
we iets goeds doen voor de samen-
leving”. Ze verwijst naar de opvang 
van Marokkanen indertijd in de kerk.
“Misschien moet de kerk meer laren 
zien dat we midden in de wereld staan.”
Madzy wijst nog op de Zomerherberg,
een rustmoment voor de deelnemers.
Die vond plaats op een heel bijzondere
plek. Misschien zou die plek meer
gebruikt kunnen worden.

Lees verder op pagina 2
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Sommigen zeiden: ‘Als het geloof 
zo is, dan ben ik ook van de partij’. 
Karen vervolgt: “De behoefte aan ver-
dieping is er”. Zij wijst op het krachtige 
en mooie gedachtengoed van de
doopsgezinden en ook op de (geloofs)-
vrijheid die wij hebben. Een Doops-
gezinde Gemeente wordt volgens haar
gekenmerkt door zachtmoedigheid. 
Dat is in essentie hoopgevend.

Madzy: “Hier kom je op zondagmorgen
40-plussers en kinderen tegen. Met
Palmpasen waren er veel kinderen,
uiteraard meer dan op andere zondagen.
Sinds een jaar of twintig doen we hier 
aan het Meerpad structureel iets voor
kinderen. Daar was het Boetje voor 
nodig, dat een jaar of zes, zeven 

geleden werd gebouwd.” Ten slotte 
komt Tjalling nog met een droom,
namelijk om in Amsterdam een soort
Mennohuis te openen. Hij verwijst naar
het MennoHeim in Berlijn: een
ontmoetingsplek met slaapgelegenheid
en ruimte voor bijeenkomsten. Daar
worden ook de kerkdiensten van de
Mennoniten-gemeinde gehouden.
“Amsterdam is in de doopsgezinde
wereld een belangrijke plek”, zegt
Tjalling. Doopsgezinden op doorreis
zouden hier ondergebracht kunnen
worden. Dat vraagt wel wat van ons. 

Er zou dan elke dag een avondsluiting
moeten plaatsvinden. Madzy noemt 
het een pelgrimageplek.

Naar de mening van Tiny komen de
christelijke waarden in ons land onder
druk te staan. Zij pleit ervoor die meer
naar voren te brengen om zo de eigen
dingen te behouden. Zij noemt onder
meer de vrijheid van meningsuiting. 
Het is volgens haar belangrijk daarover
te praten. Anne Marie had kortgeleden
een jong meisje met een kruisje op
straat gezien. “Blijkbaar hebben meer
mensen behoefte om ervoor uit te
komen.”

“De ontkerkelijking is al zo lang aan 
de gang; die is niet meer te keren”,
zegt Wytske. Maar er zijn volgens Karen
ook andere ervaringen. Tijdens de
trouwdienst van haar broer waren ook
veel niet-kerkelijke mensen aanwezig.

Tijdlijn samengesteld door Mieke Krebber. Gegevens ontleend aan: J.M. Welcker, 
De Vermaning aan het Meerpad. Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nieuwendam 
1843-1993. Illustraties ontleend aan Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam

Jaap Klanderman kwam naar de VDGA 
in 1995 als opvolger van Jaap Gulmans.
De gemeente was toen nog in wijken
ingedeeld. Hij kreeg aanvankellijk de
wijken Noord en Oost en later, in plaats
van Noord, alle gemeenteleden in Nieuw-

West buiten ‘de Ring’ onder zijn hoede. 
Alfred van Wijk kwam in september
2009 in Noord werken: “ik was al een
aantal jaren predikant in Hoorn. Toen 
ik in Amsterdam beroepen werd was ik
zeer verheugd. Eenmaal in Amsterdam

aangesteld bemerkte ik dat ik veel reistijd
bespaarde omdat ik ook voor mijn promotie-
onderzoek op de UB tegenover de Singel-
kerk in Amsterdam moest zijn.” Ik werd
aangesteld als parttimer naast Jeanet van
Woerden – een zeer plezierige combinatie. 

De kleur van het Meerpadkerkje
Door Mieke Krebber

Jaap Klanderman 1995 – 2006
VDGA Noord en Oost 

Alfred van Wijk sept. 2005 – jan. 2009
VDGA Noord

Tom Rijken 2008 – 2015, 
VDGA Noord en Den Ilp/Landsmeer

GESPREK MET 3 PREDIKANTEN,
werkzaam in Noord tussen
1995 en 2015: 

Vervolg van pagina 1
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Doopsgezinden in Nieuwendam
en Buiksloot willen eigen gebouw

Aankoop grond aan het Meerpad Inwijding kerk-
gebouw – Preekstoel 
en kerkbanken
overgenomen van
Zaandam

Oude kerk
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Tom Rijken kwam eind 2008. Hij kreeg
Noord, “een gemeente op zichzelf” en 
Den Ilp/Landsmeer. “Aanvankelijk had ik
een aanstelling voor 30% bij de VDGA 
en 30% in Den Ilp/Landsmeer. Na vier jaar
werd de samenwerking met Den Ilp/
Landsmeer verbroken. Ik kreeg toen in 
de VDGA 40%. 
Jaap: “ik kende de gemeente Haarlem.
Ook daar is sprake van een centrale
gemeente en wijken, zoals Haarlem
Noord. Daar was er een duidelijk verschil
in mentaliteit. Dat trof ik ook aan in
Amsterdam. 
Toen ik werkte in Beverwijk en IJmuiden
had ik ook al te maken met twee heel
verschillende gemeenten. Noord kende ik
als gastpredikant. In IJmuiden en ook in
Noord was de stemming: laten we samen
iets aanpakken. Zo hebben we ook
geëxperimenteerd met anderssoortige 
diensten op woensdagavonden.”
In de VDGA was de Singelkerk toch
eigenlijk het hart. Daar vonden de
doopdiensten plaats. Jaap heeft de
belijdenisavond een keer naar het
Meerpad gehaald. Ook in Alfreds tijd is
een belijdenisavond een keer in Noord
geweest. Tom: “als ik voorging in de
Singelkerk voelde ik altijd enige
spanning, anders dan in Noord.” 

Jaap: “de positie van de verschillende
wijken was niet gelijk. In Noord was er
steeds een dienst onder verantwoor-
delijkheid van de VDGA en de andere
onder verantwoordelijkheid van de wijk.

Dat was een erfenis van het verleden. 
In Oost was er een maal in de veertien
dagen een dienst, maar altijd onder 
de vlag van de VDGA. In Oost was de
sfeer ook heel anders dan in Noord – 
er heerste nog jaren de boosheid en 
het verdriet over de verkoop van de
Oosterparkkerk. Men kwam samen 
in een voormalig schoolgebouw.” 
In de jaren ’60 werd er in Amsterdam-
Noord veel gebouwd. Daardoor
kwamen doopsgezinden naar de
Vermaning aan het Meerpad die geen
oorspronkelijke bewoners – molenaars,
medewerkers van werven etc. – waren. 
Jaap: “sfeer: er samen iets van maken,
niet terugvallen op traditie.” 
“In 1980 werden in de kerk en de
Bolder 23 personen opgevangen. Het
waren ontslagen werknemers die geen
verblijfsvergunning hadden, voor een
groot deel Marokkanen. Voor de
opvang van deze mensen waren veel
vrijwilligers nodig. Dat bevorderde de
sfeer van verbondenheid. Jaap Gulmans
was met wijkleden als Wolter Heikens,
die toen in Noord woonde, de
stuwende kracht. De gemeenteleden
waren maatschappelijk actief. Ook na
de oorlog op de Balkan werden veel
gevluchte Joegoslaven gesteund.”
Tom: “het aantal leden liep, net als
elders, achteruit.

Alfred: “een van mijn opdrachten was
om de jeugd meer bij de gemeente te
betrekken. Bij de komst van Joke van

der Heide werd mij die taak helaas
ontnomen.” 
Tom: “Aliza Homans heeft veel werk
verzet om kinderen, en met hen hun
ouders, naar het kerkje te krijgen. 
Zij heeft ook aangedrongen op een
eigen plaats voor de kinderen, hetgeen
geresulteerd heeft in de bouw van 
‘t Boetje. Er kwam daardoor een omslag
van gemeente met oudere leden naar
een gemeente met veel vrienden en
belangstellenden.”
Jaap: “Annemieke van der Veen heeft
daar al het fundament voor gelegd
door te starten met Kom-in-de-kring in
Noord.” Tom: “heel belangrijk dat de
VDGA sinds 2000 investeert in het
jeugdwerk, ook door het aanstellen van
jeugdwerkers.” Jaap: “het jeugdwerk
werd in mijn tijd nog samen gedaan
met Vrijburg (Remonstranten). Toen 
die samenwerking was verbroken heeft
Margreet Eberwijn veel gedaan om de
jeugd bij elkaar te halen en te houden.

Alfred voor een foto van hem op de preek-
stoel van het Meerpadkerkje, onderdeel 
van de tenstoonstelling Tanach – Bijbel –
Koran in het Catharijneconvent (2016/’17). 

Lees verder op pagina 4
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Naast kerkgebouw
kosterij gebouwd

Modernisme/vrijzinnigheid
Twee stromingen

Voorstel uit Noord om de
diensten te staken

Kerk en kosterij

Kaart van wijkindeling van de VDGA in 1971: in de publikaties van de gemeente
stonden in die tijd veel advertenties.



Bouw CS – Nieuwendam 
uit isoloment

Cholera-epidemie – kerk als
hospitaal afgewezen

Socialisme
Minder kerkgangers
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Daarna heeft Annemieke daarop
voortgebouwd.” Alfred begon met 
een maandelijkse filosofiekring en film-
middag. Naar de filmmiddag  kwamen
gemeenteleden uit de hele stad, dankzij
de ‘taxidienst’ van Ineke Reinhold.
Daarnaast gaf hij een bijbelkring in de
avonduren. Hij was betrokken bij het
organiseren van het Dopers Café. 
De collegiale samenwerking was 
“heel prettig”. In die periode werd
afgesproken dat er steeds een lid van de
KR aanwezig was bij het wijkoverleg.

Toen Tom kwam werden de diensten aan
het Meerpad teruggebracht tot twee
keer per maand. Tom: “op de tweede
zondag van de maand heb ik toen
bijeenkomsten gehouden aan het eind
van de zondagmiddag met verschillende
onderwerpen, een film, een filosofisch
onderwerp etc., met daarna een
eenvoudige maaltijd met soep, kaas en
brood.” Dat heeft de saamhorigheid
zeker bevorderd.
Alfred: “de saamhorigheid werd ook
bevorderd door het organiseren van 
het Groothuisbezoek – niet alleen in

Noord, maar binnen de hele VDGA. 
Tom: ”hoewel er veel is veranderd
hebben de oudere leden nooit gemokt”

Kleur van de gemeente: Tolerantie,
openheid, ruimte geven, iets willen
presteren.“ Alfred: “het fijne van de
VDGA vond ik dat de inhoud van je 
eigen geloofsleven werd geaccepteerd. 
Ik hoop dat dat in Noord, en elders, 
zo zal blijven.” 

Over 25 jaar? Tom en Jaap: hoop dat de
spiritualiteit van Noord bewaard blijft.
Een zegen: nog steeds geen zorgen
over geld. Ook wil Tom nog wijzen op
het feit dat sinds een aantal jaren Bob
van der Laag een vast steunpunt is in de
gemeente: hij vervult de taken van een
koster op een rustige wijze. Het is voor
de gemeente en voor hemzelf een
mooie invulling. 

Jaap wijst nog op de vakantieweken
voor ouderen: aanvankelijk georga-
niseerd door een aantal zusters rond
Dien Stenvers. Na een aantal jaren
behoorden de zusters zelf tot de

doelgroep. Mieke Wierda meende dat de
continuïteit gewaarborgd moest worden.
Zij heeft Jaap erbij betrokken. In 1998
leidde hij samen met Mieke de week,
daarna alleen, met steun van vele zusters
en broeders uit de gemeente. Aan deze
vakantieweken namen gemeenteleden 
uit de hele VDGA deel, en later ook leden
en belangstellenden uit de gemeenten in
Waterland. Deze gezamenlijke activiteit
werd ook in Noord zeer gewaardeerd. 
Tom: “waarom de VDGA mij heeft
beroepen: waarschijnlijk ook om mijn
ervaring met ‘mediation’. Mijn taak was 
om vernieuwing teweeg te brengen. 
Vooral om de mensen tussen 40 en 60 
naar de kerk te krijgen, via hun kinderen.”

Waarom weer vertrokken? Tom:” ik kon 
in Hilversum aan de gang met een uit-
dagende opdracht: inspirator, de waarde
van zingevingsplekken uitdragen. De
gemeente is een samenwerkingsverband
van Doopsgezinden, Remonstranten en
Vrijzinnigen Nederland – formeel één
gemeente. Een contract voor vijf jaar; 
nu nog twee.”
Jaap: “ik ging met de VUT. Nu nog
betrokken bij Purmerend op vrijwillige
basis; gastpredikant op diverse plaatsen.”
Alfred: “Ik werd in januari 2009 65 en 
ben op die dag officieel met emeritaat
gegaan.”

Dat de ‘noordelingen’ zich onderdeel van
Doopsgezind Amsterdam voelen blijkt 
o.m. uit het bezoek aan het Mennomaal 
in de Singelkerk, voor een aantal mogelijk
gemaakt door Henk en Hetty Smit. Het
Mennomaal wordt de laatste jaren in de
maand juli aan het Meerpad gehouden,
in ‘t Boetje. 

Tom tijdens kerstdienst

Vervolg van pagina 3
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Aanleg van gas, water,
electriciteit

Wijkavonden en
zondagschool

Jaarlijks uitstapje 
naar Schoorl
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“In die tijd was de VDGA nog verdeeld in
wijken, met in ieder wijk een kerkgebouw.
Elke wijk had een eigen wijkbestuur.
Binnen de kortste keren vroeg da. Mies 
de Boer, toen de predikante in Noord, 
da. Mies de Boer, of wij iets voor de
Gemeente wilden doen. Henk kwam al
gauw in de wijkcommissie. Binnen een 
jaar was hij voorzitter. Hetty deed met 
Tiny Lammers en Itha Meijer het
jeugdwerk voor de jongste kinderen. 

De krantenactie ligt nog vers in ons 
geheugen. Op de eerste zaterdag van de
maand haalden vrijwilligers haalden in
heel Noord oud papier op. Op het Meer-
pad gooiden de Noorderlingen zelf de
gebundelde pakken in de laadbak van de
opkoper. Hij betaalde de dagprijs voor oud
papier die kon oplopen van 2 cent naar 
20 cent per kg. De opbrengst was voor 
de nieuwbouw en het gemeentewerk. 

In de jaren ‘70 kwamen er veel jonge
gezinnen in Noord wonen. Er was geen
jeugdwerk voor de oudere kinderen aan
het Meerpad, maar wel op het Singel. 
In onze Citroën Dyane hebben we heel
wat kinderen naar de Singelkerk vervoerd.
Op zeker moment kwamen er nauwelijks
kinderen op zondagochtend naar het
Meerpad. Tijdens een bijeenkomst kwam
het voorstel om het jeugdwerk weer op 
te pakken. De opmerking ‘maar er zijn
toch geen kinderen’ bracht Hetty tot 
de uitroep: ‘Desnoods maak ik ze zelf’. 

Ds. Jaap Klanderman, Madzy Rispens 
en Hetty hebben hun schouders onder het
jeugdwerk gezet met steun van
jeugdwerker Annemieke van der Veen. De
aanstelling van een jeugdwerker in Noord
is tot op de dag van vandaag een schot in
de roos gebleken. We noemen hier Aliza
Hoomans en haar opvolgster Essemie van

Dunné. De schare kinderen groeide en
groeide. Zij kregen een eigen gebouw,
het Boetje. Voor de tieners is 
er een ruimte in de tuin; vandaar de
naam de Tienertuin. Jongerenwerkster
Joke van der Heide steekt op gezette
tijden het IJ over. Als koster heeft Bob
van der Laag veel werkzaamheden 
de vrijwilligers uit handen genomen. 
Mede dankzij een goede samenwerking
met de kerkenraad werd het kerkje in
Noord herbouwd. Een hoogtepunt was
het slaan van de eerste paal op het
Meerpad in oktober 1970. Het kerkje
werd in 1971 in gebruik genomen.

Wij hebben veel meer hoogtepunten
ervaren. Voor ons is de dienst op
zondagochtend altijd een hoogtepunt,
vanwege de ontmoeting, de gesproken
woorden, het zingen en het bidden en
de bezinning.

De feestelijke viering van het 150-jarig
bestaan van Doopsgezind Noord in 
1993 was zeker een hoogtepunt. In dat
verband verscheen het boekje De Verma-
ning aan het Meerpad: Geschiedenis van
de Doopsgezinden in Nieuwendam 1843-
1993, geschreven door dr. J.M. (Anneke)
Welcker. Voorafgaande aan de jubileum-
dienst voeren we vanuit het sluisje in
Noord naar de Singelkerk. Afmeren aan
de Herengracht en dan de Singelkerk
binnenwandelen voor de jubileumdienst.
Geweldig. Ook de belijdenisavonden en
de doopdienst die bij uitzondering op
het Meerpad mochten plaatsvinden,
willen we noemen. 

1980 was een bewogen jaar. Op 27 maart
boden wij onderdak aan 23 jonge mannen,
onder wie Marokkanen, een Tunesiër en
een Algerijn, na een oproep van de Raad
van Kerken. Ruim 200 mannen hadden

onderdak gezocht in de Mozes en 
Aäronkerk gevlucht als reactie op de z.g. 
1 novemberwet van 1979. De woning van
ds. Jaap Gulmans naast de kerk werd
actiecentrum. Het echtpaar Heikens trok 
bij hem in voor de coördinerende zaken.
De Bolder werd woonvertrek en de kerk
slaapzaal. Het was hectisch. 

Niet iedereen in Noord was er gelukkig
mee. Burgerlijke ongehoorzaamheid, kan
dat wel? Maar uiteindelijk was er begrip.
Ook buurtbewoners en mensen uit andere
kerken in Noord boden hulp aan. De
meeste gasten zijn goed weg gekomen.
Op zeker moment gaven wij aan te willen
stoppen met het coördineren van de
werkzaamheden in Noord. Tot onze grote
blijdschap waren jongere gemeenteleden
en vrienden bereid onze werkzaamheden
over te nemen. 

Wij hebben alle vertrouwen in de
toekomst. De weg ernaar toe zal bepaald
worden door de wegen die worden
ingeslagen, in het besef dat religie zich niet
zomaar laat uitvegen. Openstaan voor
datgene waar behoefte aan is. Tijdens
gesprekken met bezoekers van de diensten
blijkt steeds weer dat mensen ten diepste
op zoek zijn naar zingeving. Ook bij jonge
mensen leeft het besef dat religie iets te
bieden heeft, dat er behoefte is naar iets
wat uitstijgt boven de hectiek van het
dagelijks leven. Het is noodzaak om de
Bijbelverhalen opnieuw te vertellen.
Bijbelverhalen kunnen ons leven in velerlei
opzichten verrijken. Dat menen wij als
ervaringsdeskundigen te mogen zeggen.”

“In Noord ervaar je de kracht
van de kleinschaligheid”

1918, '22, '27 vanaf 1928 1936 en daarna

Henk en Hetty Smit, al bijna 50 jaar actief

“Het kenmerk van de Meerpadgemeente is volgens ons: De kracht van de kleinschalig-
heid. Het op elkaar aangewezen zijn. Dat geldt nog steeds. Nieuwkomers ervaren dat 
ze welkom zijn. Onder het koffiedrinken komen de gesprekken op gang en vertellen ze
waarom ze naar het Meerpad zijn gekomen. Ze merken dat ook de leden en vrienden
van de Doopsgezinde Gemeente vragen hebben en niet overal een antwoord op
hebben. En heel hartelijk zijn ze in Noord. Toen wij in 1971 vanuit Osdorp naar Noord
verhuisden, stond er al een boeket bloemen van de Noorderlingen voor de deur.” 



Kruis achter 
preekstoel –
Geschenk voor 
100-jarig bestaan

Na vertrek predikant – Samengaan
met Den Ilp/Landsmeer?

Wijkgebouw
de Bolder 

1947 1947 1951  
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Vroege nachten: avonden voor wie kinderen grootbrengt
In 2012 was Essemie een reeks bijeenkomsten gestart voor wie kinderen grootbrengt. 
De onderwerpen waren: filosoferen met kinderen, normen en waarden, rituelen en verhalen 
die doorverteld moeten worden. In het voorjaar van 2013 werd dezelfde serie gehouden
in de Singelkerk, samen met Joke van der Heide en Natascha van der Does. 

Zomerherberg
In de zomers van 2014 tot 2017 organiseerde zij in het Tuinhuisje de Zomerherberg. De gasten 
bleven 24 uur alleen in het huisje; ze kookten een maaltijd voor de volgende gast en vertrokken 
dan weer naar de bewoonde wereld. Een oefening in alleen-zijn en meditatie. 

Zomerherberg 2015 Zomerherberg 2016 Zomerherberg 2017

Vasten en Pasen in Noord
De gezinnen die meedoen krijgen één keer per week een opdracht 
om samen met het gezin uit te voeren. Soms zit er een liedje of een 
filmpje bij. Op stille zaterdag is de afsluiting van het project op het 
Meerpad, met een vuurtje, een verhaal en marshmallows, 
voor kinderen en hun ouders.

Paasslape
De tieners blijven na het vuurtje op stille zaterdag slapen in ’t Boetje. 
De volgende ochtend een paasontbijt en Paasdienst in de Meerpadkerk. 

Bijzondere activiteiten
in de afgelopen jaren

kwam in 2012 werken in de
VDGA met opdracht opbouw-
werk en jeugdwerk in Noord;
sinds augustus 2015 is zij 
pastoraal werker in Noord 
en voorganger. 

ESSEMIE VAN DUNNÉ 

Kruis Kerk en wijkgebouw



Blad voor de wijk 
‘De Schakel’

Plannen: kerk bouwen op centraler punt in Noord –
Kerk naar Zaanse Schans; grond aan Meerpad verkopen

1961 jaren '60 1968

Meerpadcafé
Een aantal malen was er een Meerpadcafé. Een maal over de vluchtelingen
bij Calais: de jungle. Documentairemaker en fotograaf Henk Wildschut
vertelde over zijn ervaringen; met foto’s. De tweede keer was het onder-
werp: vrijwillig levenseinde. Margo Andriessen, (toenmalig) voorzitter van 
de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde hield een helder
betoog; een levendige discussie achteraf. Daarna nog een over digitalisering
en een over basisonderwijs. 

Meerpadcafé 2016 Meerpadcafé 2018

Andere activiteiten: 
Concerten, cursus Mindfulness en het oprichten van een cantorij: 

Hanezang 
Door Bart Admiraal

Het vonkte toen op TV bij mij een preek binnen-
kwam van een predikant H. Leegte tijdens
trouwdienst van een prins? (geheugen verbleekt 
met de snelheid van het licht). De tekst “Gooi het
eens over een andere boeg” was de trigger. Zaadje
geplant. Jaren later voor het eerst met een beetje
argwaan binnengezwommen in het Singelaquarium,
als agnosticynistvis. Geloof als kwakzalverij voor 
de geest. 

Toen was er die annonce in idA, cursus journalistiek
door ds. Frits Groeneveld, die ik volgde via de NRC.
Netjes gemaild of ongelovige niet-leden ook welkom
waren. Naïef, want voor visser Frits was alles wat
spartelt een vis. Prettige sfeer, leerzame inspirerende
middagen, aansprekend gevoel voor humor, zwart.
Uiteraard kon huiswerk niet uitblijven: een verslag
in idA over de Preek van de Leek van Alexander
Rinnooy Kan. Lange rijen, “heet hier de preek niet
Vermaning?” Nee, Verbazing was mijn antwoord.
Notitieblok op schoot in een uitpuilende zaal en 
een eerste artikel over Rispapa’s en Rismamma’s. 

Tijdens de HBS al schrijvend, opstellen, voorlezen
voor de klas, hoofdredacteur Prikkebeen, de
schoolkrant. Op het matje bij de directeur toen
scheikunde leraars naam werd verbasterd tot
Muggebrans. Onduldbaar. Tijdens eindexamen koos
deze dromer een vrij onderwerp. Titel
Zondagmorgen stond al snel op papier,
doordromend totdat nerveuse leraar Nederlands
fluisterde “je hebt nog een half uur”. Hij gruwde
van het lege vel, ik niet. Deadline is bron van
energie. Van het een kwam het ander, studenten-
blaadjes, almanakken, ventiel van de ziel. Schrijven
om te schrijven, de sprong tussen hersenspinsels …
lezers maken eigen rare sprongen. Woorden-
buiteling. Zondags heel vaak in het bankje,
genietend van de teksten en wat de Leraren er 
voor prachtigs van maken. Juweeltjes die je zo 
graag wil nalezen, herlezen, verspreiden, die 
vonken voor hen die nog twijfelen en dwalen
maar… in Godsnaam geen posters en Sterspotjes.

Maar alles wat begint heeft een eind, de maande-
lijkse columnestafette, de pen is doorgegeven aan
Erik Maas! Ga los in een korset van 300 woorden!

Column
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Besluit tot restauratie kerk aan Meerpad –
Financiering interieur door oude kranten

2014 2017

2017

2018
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Kerk en De Bolder
afgebroken –
Nieuwe De Bolder
opgeleverd

Slaan van de eerste paal 
voor nieuwe kerk

Wijkgebouw 
gereed

eind 1970 oktober 1970 26 september 1971    

“Je moet zeggen: ik sta ervoor. Normaal
praat je nooit over je idealen en wat
onze voorouders hebben bereikt. Nu
onze waarden onder druk staan, moeten
we meer met onze idealen naar buiten
treden. Zo ervaar ik dat.”

Dat zegt Tiny Lammers (1936) uit Noord.
Met de nodige zelfspot zegt ze over
bijgaande foto: “De mensen zullen
zeggen: ‘Dat is Hans. En oh, is dat zijn
vrouw?’ Mijn man was veel actiever in 
de doopsgezinde wereld dan ik; niet
alleen hier in Noord, maar hij zat ook 
in de Amsterdamse kerkenraad en
namens de VDGA in de ADS. Dankzij 
alle activiteiten van Hans was in ons 
gezin de kerk aldoor in beeld.

Ik voelde en voel me wel christen. 
Op een gegeven moment heb ik besloten
belijdenis te doen. In april 1987 ben 
ik in de Singelkerk gedoopt door ds. 
Jaap Gulmans, een inspirerende man, 
die niet zo traditioneel was. Ik vind 
ook dat Essemie van Dunné het goed
doet. Haar verhalen spreken mij aan.
Of ik een Amsterdamse ben? Zeker. 
Geboren in de Argonautenstraat in Zuid. 
Ik ben niet religieus opgevoed. Mijn
moeder was religieus, maar niet erg.
Vader was hervormd, maar niet actief.
Zijn familie was dat wel.

Na de 3-jarige hbs wilde ik naar het
gymnasium, maar financieel was dat niet
mogelijk. Zo ben ik op mijn zestiende

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 Tiny Lammers.

“We moeten meer naar buiten   
treden met onze idealen”
Door Dirk Visser 

gaan werken. Later, toen ik achttien was,
ben ik begonnen aan de avondschool. 
Die heb ik niet afgemaakt. In 1958 ging 
ik trouwen, maar bleef ik werken. Ik was
toen 21, Hans 28. Ruud werd in 1962
geboren, Karen in ‘64, beiden in Amsterdam,
en Astrid in ‘67, in Zwijndrecht. 

Hans werkte als chef van de stookolie-
afdeling bij de BP. Daarna kwam hij bij
Citroën terecht als vertegenwoordiger en
boekhouder. In die periode had hij maag-
problemen, waaraan hij werd geopereerd 
en waarvan hij herstelde. Het verkopen 
van auto’s was een hectische bedoening, 
dat hem niet helemaal lag. Pas toen hij
overstapte naar Peugeot, kreeg hij een 
vast salaris.

Tiny Lammers was jarenlang actief in het NIVON

Tiny en Hans Lammers

Vele gezichten

Afbreken van de kerk De nieuwe Bolder
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Kerk in gewijd  –
zelfde stijl, maar 
één raam langer

Eind samenwerking 
Den Ilp/Landsmeer

Opname van 
23 'kerkmarokkanen'

     1975 maart en april 1980 1982 1983

Daarna werkte hij in Rotterdam bij 
meubelbedrijf Van der Bij dat failliet ging.
Wij verhuisden vervolgens van Zwijndrecht
naar Amsterdam-Noord in de Molenwijk.
Via een vriend kwam Hans te werken 
bij kantoorboekhandel Lorjé. “Ik ben
vertegenwoordiger in paperclips’’, zei hij
wel eens. Zijn laatste werkzame jaren 
was hij in dienst van een Duitse machine-
fabriek uit de buurt van Bielefeld. Hij zat 
in de verkoop en op kantoor. Dat was zijn
leukste baan. Hij heeft daar tot zijn 68e
gewerkt. Vervolgens meldde hij zich bij 
een 65plus-bureau, waarvoor hij nog
verschillende werkzaamheden heeft
gedaan.

Zelf begon ik als stenotypiste op een
accountantskantoor. Daarnaast hielp ik 
op school kinderen als ze handvaardig-
heidslessen hadden. De juf zei: Waarom 
ga jij je aktes handvaardigheid niet halen?
Mijn eerste baan was één dag per week
handvaardigheidslessen geven op een
christelijke school in Purmerend. We had-
den een BeVo-clubje: leraressen beeldende
vorming. Hier in Noord zocht een school
een handvaardigheidsleerkracht. Ik werd
daar aangenomen. Dat werk heb ik van
1977 tot 1992 gedaan. Dat creatieve zit
trouwens ook in Karen.

Een van de levensmotto’s van Hans en 
mij was altijd ook iets te doen om niet. 
Zelf heb ik altijd veel vrijwilligerswerk
gedaan. Voor de blindenbibliotheek 
heb ik boeken in braille omgezet. En ik
secretariaatswerkzaamheden gedaan 
voor het socialistische koor ‘De Stem des
Volks’, dat bij bijzondere gelegenheden
strijdliederen zong, maar ook eenmaal per
jaar oratoria in het Concertgebouw. Hans
en ik hebben er gezongen tot 2002 toen
het koor werd opgeheven omdat er niet
genoeg mannen waren.

Daarnaast was ik actief bij het Nederlands
Instituut voor Volksontwikkeling en
Natuurvriendenwerk, het huidige Nivon
Natuurvrienden. Het NIVON, voortgekomen
uit de SDAP, de voorloper van de PvdA,

ontwikkelde van begin af aan allerlei
activiteiten voor vrijetijdsbesteding en
het wekken van belangstelling voor de
natuur (natuurvriendenwerk), cultuur en
actuele maatschappelijke onderwerpen,
dat alles op basis van het socialisme.

Na de oorlog werd er ook begonnen
met het organiseren van cursusweken
voor vrouwen, waarbij drie gastvrouwen
en drie kooksters nodig waren. Ik was
actief als een van de gastvrouwen. 
Van tevoren werden een thema en 
een programma vastgesteld, sprekers
uitgenodigd en excursies georganiseerd. 
Zo werd in 2002 een cursusweek
opgezet naar aanleiding van de
wereldconferentie over duurzaamheid 
in Johannesburg. Andere onderwerpen
waren de erfenis van Martin Luther
King, de positie van indianenstammen,
Europa, het Midden-Oosten en het werk
van Amnesty International. In 2002 ben
ik gestopt als gastvrouw. Ik vond het
leuk en dankbaar werk.

Nu draai ik mee met een boekenclub. 
In de boeken die wij lezen komt religie
voor, maar de meesten vinden gods-
dienst ongemakkelijk of opium voor het
volk. Een gesprek over religie is dan niet
echt mogelijk.

Nog even over mijn geloof. In mijn
belijdenis ben ik vooral uitgegaan van 
de ideeën van Jezus. Om eerlijk te zijn
ben ik onzeker over het bestaan van
God; ik ben dus waarschijnlijk meer 
een agnost. Het christendom en het
socialisme hebben raakpunten, is mijn
mening. 

Nogmaals: Wij moeten meer naar buiten
treden met en opkomen voor onze
idealen en voor wat onze voorouders
hebben bereikt. Dat vind ik nodig.
Normaal praat je er nooit over. Maar je
moet zeggen: Ik sta ervoor.

Tiny: Handvaardigheidsles

Kerk met drie ramen

Pijporgel
geïnstalleerd

Orgel



Uit de kerkenraad

Viering 150 jaar
Meerpad

Tuinhuis achter 
de kerk

Plannen voor
eigen ruimte
voor de jeugd

Weer samenwerking 
met Den Ilp/Landsmeer

1993 2007 2008-2012 4 september 2011  
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Verbouwing kosterij – De verbouwing van de kosterij is
verplaatst van september naar oktober 2018.

Vacature sr. Financieel administrateur – De sollicitatie
commissie werkt aan het opstellen van een vacaturetekst
voor het werven van een sr. Financieel administrateur en
hoopt deze medio september/oktober te verspreiden. 
Een interim medewerker van het bureau Administratie,
Bemiddeling & Management B.V.  is in de tussentijd 
werkzaam op de boekhouding. U kunt haar via het
gebruikelijke mailadres en telefoonnummer bereiken.

Kerkproeverij
Zowel in de Meerpadkerk als in de Singelkerk is er dit jaar een
kerkproeverij. Op zondag 2 september is de kerkproeverij in 
de Meerpadkerk en op zondag 16 september in de Singelkerk.
Kerkproeverij is dé gelegenheid om iemand die je kent
persoonlijk uit te nodigen voor een toegankelijke kerkdienst.
Om zo geheel vrijblijvend te proeven aan het geloof. Dit
kunnen mensen zijn in je omgeving die al een poos niet meer
in de kerk zijn geweest, of die weinig met het geloof (denken
te) hebben. In de kerken liggen kaartjes klaar die je kunt
gebruiken om collega’s, vrienden, buren etc. uit te nodigen.  

Open Monumentendag
In het weekend van 8 en 9 september is het Open
Monumentenweekend in heel Nederland. Dit jaar is ook de
Singelkerk op zowel zaterdag als zondag geopend. Op beide
dagen zijn er korte concertjes in de kerkzaal en er worden
rondleidingen gegeven door junior en senior gidsen. Op
zaterdag is de kerk open van 10.00 uur tot 17.00 uur en op
zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. We zijn nog op zoek 
naar leden en vrienden die willen helpen met rondleidingen 
en het ontvangen van de bezoekers. Heb je zin om te helpen
meld je dan aan bij Helma Verkleij, h.verkleij@vdga.nl.

Het muzikale Open Monumentendag programma is:
Zaterdag 8 september – 13.00 uur: Duo Mader &
Papandreopoulos, altsaxofoon & piano. 
15.00 uur en 16.00 uur: Laurens Moreno Ensemble, 
altviool & cimbaal
Zondag, 9 september – 14.00 uur en 15.00 uur: Het Amsterdams
Gemengd Koor met een muzikale reis door Europa. 
Zij zingen o.a. werken van Verdi, Fauré, Franck en Jenkins.

Ledenbijdrage
Heb je je ledenbijdrage nog niet betaald? Dan kan dat 
nu eenvoudig! Op de website hebben we de mogelijk 
toegevoegd om te doneren/betalen met behulp van Ideal. 
Je kunt er voor kiezen om het bedrag in 
één keer over te maken of om een terug-
kerende betaling in te stellen. Onder het
kopje Doopsgezind Amsterdam kunt u 
de pagina Doneren vinden of maak 
gebruik van deze qrcode:  

Bedankt!
Gemeente zijn dat doen we samen. Ieder heeft zo zijn
aandeel hier in. Naast dat een ieder zijn aandeel heeft 
zijn er ook leden en vrienden die een extra verantwoor-
delijkheid op zich nemen door iets extra’s voor de
gemeente te doen. Dit kan zijn door te zingen in het 
koor, koffie te schenken, kerkenraadslid te worden, etc. 
We zijn heel blij met deze extra inzet en willen iedereen
die iets extra’s doet daar één keer per jaar voor bedanken.
Dit jaar doen we dat op zaterdag 22 september. 
Doe je iets extra’s dan ben je van harte welkom bij 
het lunchconcert in de Singelkerk om 13.00 uur en 
na afloop staat er een heerlijke lunch klaar. We willen
graag weten wie er komt dus meld je aan door voor 
19 september een mailtje te sturen naar: secretaris@vdga.nl
We sturen geen persoonlijke uitnodigingen voor deze
middag. Iedereen die zich inzet voor Doopsgezind
Amsterdam mag dit als een persoonlijke uitnodiging
beschouwen. We zien je graag op 22 september!

‘t BoetjeTegel t.g.v. 150 jaar

Doopjubilea
Dit jaar organiseren we geen avond voor de doopjubilarissen.
Diverse leden hebben aangegeven dat het leuk zou zijn 
om ook eens andere doopjubilarissen te treffen. Daarom
organiseren we in 2019 weer een avond voor de doop-
jubilarissen en worden de jubilarissen van 2018 ook
uitgenodigd. Hiermee hopen we tegemoet te komen aan 
de vraag om de jubilarissen iets meer te mixen. 
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Zaterdag 28 juli is op de leeftijd van 98 jaar overleden onze
zuster Maria Rümke – van Hoorn. Miek Rümke werd geboren
op het Hogeland van Groningen, in het dorp Zeerijp, in de
buurt van Loppersum. Ze stamde uit een oud Gronings
Doopsgezind geslacht, de familie Van Hoorn, en groeide op 
op de boerderij. Met twee neven schreef zij een familieboek,
en iedere vijf jaar komen nog steeds meer dan vijftig
familieleden bij elkaar. Ze ging naar school in de stad
Groningen. Op haar achttiende deed ze, zoals dat vroeger
gebruikelijk was, belijdenis en werd ze op haar belijdenis
gedoopt. 

In Amsterdam leerde ze – al lezend in een Doopsgezind
blad – haar man, Chris Rümke kennen: ‘Bent u ook een
Mennozuster?’ vroeg hij haar. En zo leerden ze elkaar
kennen, trouwden ze en kregen ze drie zonen, van wie 
de middelste zoon meer dan veertig jaar geleden tijdens 
het bergklimmen, overleed. Het gezin Rümke was zeer 
actief en betrokken bij de Gemeente, en deed o.a. mee 
met kringen en gespreksgroepen.

Na haar echtscheiding woonde Miek o.a. in Amstelveen, 
en naarmate ze ouder werd was het voor haar steeds
moeilijker de diensten in de Singelkerk te bezoeken. 
De laatste jaren woonde ze in een zorgcentrum in
Badhoevedorp. Niettemin bleef ze van harte Doopsgezind.
Ze probeerde haar geloof te leven in de praktijk van alle-
dag, in de omgang en belangstelling voor de mensen 
om haar heen. Ook juist met degenen die verder van haar 
af stonden. Het was een feest om haar te bezoeken: 
ze zat vol verhalen, was warm en betrokken, en had een
positieve, optimistische kijk op het leven en de wereld. 

Tijdens een bezoek in 2014 zei ze over haar geloof: ‘Als je
beseft hoe oneindig groot het heelal is, dan kan ik daar
helemaal niet bij. En dan is God alleen maar een raadsel 
voor me; èn een enorme oerkracht. Dus ik durf wel te bidden
om een klein stukje van die kracht, wanneer ik het moeilijk
heb. Over God valt niet veel te zeggen, over waar God voor
staat en Jezus liet zien, des te meer. En daarom bid ik zo
graag het Onze Vader, omdat in deze woorden alle woorden
te vinden zijn.’ 

Donderdag 2 augustus vond op Westgaarde de crematie
plaats. Beide zonen spraken vol liefde en enthousiasme 
over hun fantastische moeder: ‘Kinderen krijgen, opvoeden
èn werken, zij kon het combineren!’ Het was haar wens dat
haar as na de crematie zal worden verstrooid op de
begraafplaats van Zeerijp. Dan zou de cirkel rond zijn.
Ewoud Roos

Maria Rümke – van Hoorn
januari 1920 – 2018

Ergens in het voorjaar van 2013 was hij ineens in de
kerk, samen met zijn dochter Iris. Henk van der Tuin,
die daarvoor woonachtig was te Heerenveen, een
Groninger van geboorte uit een Doopsgezinde
familie. Het was een dappere beslissing om ondanks
zijn afnemende gezondheid de beslissing te nemen
om de oude woonplaats te verlaten en te verhuizen
naar Amsterdam, hoewel het wel heel praktisch was
dat de beide dochters Iris en Else hier ook woonden. 
En Henk had altijd van Amsterdam gehouden. 

Henk was al behoorlijk achteruit aan het gaan: het
was begonnen met de operatie aan een hersentumor,
maar hij bleek daarbij ook te lijden aan de ziekte van
Alzheimer, wat het leven heel ingewikkeld maakte.
Zijn wens was altijd geweest om na zijn pensionering
weer 'meer aan de kerk te gaan doen’, en hoewel
hij daar zelf niet meer helemaal voor kon kiezen,
hebben zijn vrouw en dochters dat toen voor hem
mogelijk gemaakt. 

Bijna wekelijks was hij in de Singelkerk, en genoot 
hij van de sfeer van de dienst en het samenzijn na
afloop. Hij was een rustig iemand, en daardoor
merkte je niet meteen dat hij zich moeilijk kon uiten,
en dat hij niet meer de man was die hij geweest
moest zijn. Maar iets van zijn oude zelf bleef toch nog
heel lang aanwezig. Henk van der Tuin werd hartelijk
opgenomen in de kring, en gemist als hij er langere
tijd niet was. In de Gemeente ben je altijd meer dan
je ziekte, en dat was heel fijn voor hem. Tegelijkertijd
was het door zijn prettige karakter ook helemaal niet
moeilijk om hem in de kring op te nemen: Henk
straalde iets vriendelijks, warms en geïnteresseerds
uit. Hij was fijn gezelschap. 

Maar verdrietig genoeg is zo’n ziekteproces
onomkeerbaar. Het wordt niet beter, alleen maar
slechter. En toen het thuis niet meer ging is hij de
laatste twee jaar opgenomen geweest in Woonzorg-
centrum Eijkenhove te Hoofddorp, waar hij liefdevol
werd verzorgd, naast de eindeloze liefdevolle zorg
die hij bleef ontvangen van zijn vrouw en dochters.
Henk van der Tuin is overleden op 18 juli 2018, 
we hebben hem samen weggebracht naar de 
Nieuwe Oosterbegraafplaats op dinsdag 24 juli. 

Zijn nagedachtenis zij tot zegen.
Henk Leegte

Henk van der Tuin
1948 –2018

Kinderen op zondagochtend in ‘t BoetjeFeest bij de inwijding 



Meerpadkerkje 175 jaar

Jubileumviering
Meerpadkerkje 175 jaar
met de opvoering 
van Mozes, een opera
uitgevoerd door
gemeenteleden,
geschreven door 
Essemie van Dunné. 
Iedereen welkom

Uitnodiging
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Gemeente in beweging

30 september OrgelExtra 
na de dienst

Cantilena Josef Rheinberger (1839-1901)
Een aria uit de 11e van de 18 orgelsonates van
Rheinberger. Zeer geliefd bij het romantische deel 
van de orgelliefhebbers. (4,5 min.)

Mennomaal
Op dinsdag 11 september 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: M.C. Escher
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).

Kerkenpad 2018
H4H-uitje naar Antwerpen en Oudenbosch, 
georganiseerd door De Krijtberg. Folders in 
de Singelkerk. Opgave voor 28 augustus, maar 
misschien nog mogelijk direct na verschijnen 
van idA september. Mail naar koster@krijtberg.nl.
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W.A. Visser ’t Hooft was de eerste 
secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, 

opgericht in 1948 in Amsterdam

tot het bijwonen van de verdediging van het proefschrift

Visser ’t Hooft, 1900-1985
Een leven voor de oecumene

op woensdag 5 september te 11.45 uur
in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 

te Amsterdam, door

Jurjen Albert Zeilstra

Na afloop, te 13.00 uur, zal in de foyer een receptie
plaatsvinden.

Het boek wordt door uitgever Skandalon gepresenteerd
tijdens het symposium ‘De kaarten op de kerk gezet’ op
vrijdag 28 september, 10.00-17.00 uur, Vrije Universiteit,
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, kerkzaal 16A

(één trap boven de vijftiende verdieping van het
hoofdgebouw) Toegang gratis. Voor deze bijeenkomst is
aanmelding nodig. Stuurt u een email naar info@acrh.eu.

UITNODIGING

Lunchconcerten
In de maanden september en oktober zijn er
iedere zaterdag om 13.00 uur weer lunch-
concerten in de Singelkerk. Het programma 
in de maand september ziet er als volgt uit: 

Zaterdag 1 september 
Musici: Trio Debu 
Programma: Claude Debussy 
in eigen bewerkingen voor gitaartrio 
www.triodebu.nl 

Zaterdag 8 september 
Musici: Duo Mader & Papandreopoulos 
Programma: William Bolcom, Sam David Wamer,
Alban Berg uitgevoerd op altsaxofoon en piano 
www.duomaderpapan.com

Zaterdag 15 september 
Musici: Prévert, Piano & Poetry 
Programma: Schubert, Liszt, Beethoven & Bach 
www.alexandreprevert.com

Zaterdag 22 september 
Musici: Duo Anema e Core 
Programma: o.a. Braziliaanse, Spaanse, Napo-
litaanse & Franse folksongs met zang & gitaar 
www.karouchka.com 

Zaterdag 29 september 
Musici: Lefko Trio 
Programma: Octavio Vazquez, Nino Rota & Astor
Piazzolla uitgevoerd op saxofoon,
baritonsaxofoon en piano
www.lefkotrio.com

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 bezoek-
ster. Contactpersoon: Martina Simons telefoon 
(020) 662 19 34.

Zondagse Singelkerkbloemen
De bloemen, die tijdens de dienst in de Singel-
kerk 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: MiekeHoogvliet, 
06-533 804 45, mieke.hoogvliet@gmail.com 
of Martina Simons tel. (020) 662 19 34.



Opbrengst collecten in euro’s
   

2018 (kwartaal 1+2) 2017 (kwartaal 1+2)
   Gemeente        Projecten Gemeente Projecten   
–  Singelkerk 3.034,88 3.452,10 2.771,61 3.416,22
–  Menno Simonshuis 194,10 313,30 250,05 377,20
–  Noord Meerpad 393,11 391,02 464,46 436,96
   Totaal 3.622,09 4.156,42 3.486,12 4.230,48
   Eigen gemeente + projecten 7.778,51 7.716,60

Opbrengsten collecten t.b.v. projecten 2e kwartaal 2018
–  ADS  Broedersch coll. St. Noorder Vermaning 95,80
–  Broederschapscollecte DG Broedersch. Indonesië 109,90
–  Broederschapscollecte  St Doopsgez. Wereldwerk 62,70
–  Stichting Stuwkracht 10 363,72
–  Paraguay t.b.v. Hospital Mennonita KM 81 490,92
–  St. Menno Simons Monumenten Friesland 95,30
–  Rampen wereldwijd  coll. 29/4 149,60
–  Stichting Kruispost Amsterdam 442,67
–  Doopsgezinde  Zending  Amsterdam 201,94
–  Doctors for Malawi 149,40
–  St. Vrienden van Oudezijds 100  Amsterdam 240,82
   Totaal 2.403,77 

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@vdga.nl

Liliane van der Steur 
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44 
l.vandersteur@vdga.nl

Het team
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•  2 september – 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  

•  9 september – Jeannette Noël Huis, Amsterdam
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

•  16 september – Broederschapscollecte t.b.v.
vredeswerk 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

Collectebestemmingen september

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  

•  23 september – Broederschapscollecte t.b.v. 
   vredeswerk van de Stichting Doopsgezind 
   WereldWerk
Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 t.n.v. 
de St. Doopsgezind WereldWerk te Deventer.

•  30 september – 5e zondag: rampen wereldwijd 

•  7 oktober – 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.

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



Redactie

Bart Admiraal 
Essemie van Dunné
Sjoukje Halbertsma
Joke van der Heide
Karen Lammers
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.

C O L O F O N

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

Kopij voor het volgende 
nummer vóór 10 september 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 
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Agenda

September 20181
(kerkdiensten: zie achterkant)

•  Za 1 sept Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Za 1 sept Lunchconcert Singelkerk 13.00 uur**

•  Di 4 sept Tussenstop Singelkerk 17.30 uur

•  Za 8 sept Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Za 8 sept Lunchconcert Singelkerk 13.00 uur**

•  Zo 9 sept Wake Schiphol* Schiphol 14.00 uur

•  Di 11 sept Tussenstop Singelkerk 17.30 uur

•  Di 11 sept Mennomaal Singelkerk 18.00 uur

•  Wo 12 sept Vredesgroep Singelkerk 20.00 uur

•  Za 15 sept Lunchconcert Singelkerk 13.00 uur**

•  Di 18 sept Boeken rond de Bijbel: Job Singelkerk 15.00 uur

•  Di 18 sept Tussenstop Singelkerk 17.30 uur

•  Do 20 sept Open kring Menno Simons: E. Roos Men. Simonsh. 14.30 uur

•  Za 22 sept Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Za 22 sept Lunchconcert Singelkerk 13.00 uur**

•  Di 25 sept Tussenstop Singelkerk 17.30 uur

•  Do 27 sept Bijbelaars o.l.v. Ewoud Roosl Singelkerk 10.30 uur

•  Za 29 sept Lunchconcert Singelkerk 13.00 uur**

*  meer informatie: www.schipholwakes.nl

**zie voor het programma van de lunchconcerten het bericht Uit de kerkenraad

1) Bij het vaststellen van de agenda was van een aantal gespreksgroepen niet bekend 
   of deze in september al van start zouden gaan.



Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord

Menno Simonshuis – Noord-Hollandstraat 17a – t (020) 517 10 10Amsterdam Buitenveldert
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K E R K D I E N S T E N

Singelkerk Meerpad Menno Simonshuis      
Centrum 10.30 uur Noord 10.15 uur Buitenveldert 10.00 uur       

2 september      Ds H. Leegte E.M.L. van Dunné**
Startzondag en Kerkproeverij

9 september       Ds H. Leegte* Ds J.E. Klanderman
Startzondag

16 september     Ds E.C. Roos Ds H. Leegte
Kerkproeverij

23 september    Ds E.C. Roos Ds G.A. Reinhold-Scheuermann

30 september   Ds H. Leegte Jubileumviering
175 jaar Meerpadkerk
13.00 uur:
Mozes, een opera!

7 oktober Ds H. Leegte E.M.L. van Dunné

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

Dit (slot)lied zingen we vaak op het Meerpad

maar ook afgelopen zomer op Dopersduin.

Wat ik er zo mooi aan vind is dat je het ook

gemakkelijk in een canon kunt zingen. 

De tekst en de melodie gaan dan zo mooi 

in elkaar over.

Voor mij is ook de wens dat je met anderen

mag delen, buiten een christelijke gemeen-

schap, zeer waardevol. Wanneer we dit lied

gezongen hebben ga ik altijd gedragen de

kerk/viering uit. 

Lied van de maand

Vrede wens ik je toe 
Gekozen door Aliza Homans

Wie levert 
voor de volgende
idA een lied in?


