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God en ik – Geloven in deze tijd
Door Ewoud Roos

Het is een vraag die je je altijd weer
stelt: ‘Heb ik wat aan die bijbelse
verhalen, en wat dan?’ De kerkganger
stelt de vraag, de voorganger stelt hem.
En ook de leden van de ‘Ouderkring’,
een van de gesprekskringen die onze
gemeente telt. De kring bestaat al jaren:
als jonge ouders kwamen ze voor het
eerst bijeen, intussen zijn sommige
leden al grootouder geworden. Maar
de vraag blijven ze stellen: ‘Wat kan
je als 21e-eeuwer leren van de bijbel?’
En zo mocht ik afgelopen juni een avond
bij de Ouderkring op bezoek. En besprak
ik het boek ‘God en ik’ (Amsterdam,
2018), geschreven door Alain Verheij.
Want ook Verheij vraagt zich af: ‘Wat
bezielt een 21e-eeuwse westerling om
zich nog te verdiepen in de verhalen
over God?’. Alain Verheij (1989) is
schrijver, journalist, blogger en zelf-

benoemd ‘theoloog des twitterlands’.
Hij studeerde theologie en bijbelstudies, is gespecialiseerd in de
Hebreeuwse bijbel en Ugaritische taal
en doet op dit moment promotieonderzoek aan de Universiteit van
Leiden. In dagblad Trouw is hij lid van
het Theologisch Elftal en wekelijks is
hij als huisdeskundige op gebied van
religie te horen bij ‘de ochtend’ op
Radio 1. Zijn boek staat genomineerd
op de shortlist voor de Publicatieprijs
2018; tijdens de Nacht van de
Theologie, 27 oktober a.s., zal de
winnaar bekend worden gemaakt.

van geloof weer bekoeld, en is hij
van trouw ‘kerkganger’ randkerkelijk
‘kerstganger’ geworden. Maar zijn
interesse voor de bijbelse verhalen is er
niet minder om geworden. Zoals hijzelf
in het eerste hoofdstuk schrijft: ‘Dat
geloof vertelt mij tijdloze verhalen die
tegenwoordig nog steeds iedereen
kunnen aanspreken. Het geloof leert
me sociale en psychologische lessen die
zo universeel zijn dat ieder mens er iets
aan heeft, kerkelijk of niet. Het geloof
biedt me een keur aan rituelen om
me evenwichtiger door elke levensfase
heen te helpen.’

Alain Verheij groeide op in een warm
protestants gezin, werd als puber
radicaal-evangelisch, en raakte als
student verliefd op een Nederlandsgereformeerde domineesdochter.
Intussen is zijn liefde voor die vorm

In ‘God en ik’ schrijft Alain Verheij
persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch
over zijn geloof. Met een scherp oog
analyseert hij onze tijd en ziet hij hoe
de bijbelse verhalen en gebruiken wel
Lees verder op pagina 2
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degelijk iets te zeggen hebben over de
wereld van nu. Al eeuwenlang putten
mensen vertrouwen, goede raad, hoop
en troost uit de bijbelse verhalen. En in
‘God en ik’ laat hij een eigen licht
schijnen op hedendaagse levensvragen.
Aan de hand van teksten, bijbelse
figuren, christelijke feesten en rituelen
neemt hij de lezer in zijn boek mee en,
zoals een recensie in Trouw kopte:
‘Verheij spreekt de taal van zijn publiek
vloeiend.’ ‘Het doet deugd’, zo schrijft
Marijke Laurense daar, ‘om iemand aan
het woord te horen die geen religieuze
jeugdtrauma’s te verwerken heeft en
met een open en brede blik naar het
christendom kan kijken.’
Intussen zijn alle gesprekskringen
binnen onze gemeente weer van start
gegaan. Kringen en groepen o.l.v. Henk
Leegte, Essemie van Dunné, Joke van
der Heide en mijzelf. Vanmorgen was
de eerste bijeenkomst van de
‘Bijbelaars’, een kring die al heel wat
jaren op de laatste donderdag van de
maand op het Singel samenkomt. We
zijn dit seizoen begonnen met dat
overbekende verhaal over Noach uit
Genesis 6 t/m 9. Zijn naam betekent
‘troost’ of ‘rust’. En die Noach moet een
ark bouwen, ‘met kamers zonder kieren
en stallen voor de dieren’ (zie dat
zalige lied ‘zeshonderd jaar is Noach
oud’, lied 163b, uit het nieuwe
liedboek). Een ark, een kist, zo staat er
eigenlijk, een doodskist zelfs. Nee, daar
moet je niet van schrikken. Want dat is
die prachtige beeldende taal waar de
schrijver van dat oude verhaal zo sterk
in is. De ark van Noach is een enorme
drijvende, dobberende doodskist! Want
het water in dit verhaal dat de aarde
zal bedekken uit de sluizen van de
hemel, dat is het water van de dood.
Dat is de diepte van de angst, dat is de
dreiging die mensen aan kan grijpen,
de eigen schuld, schaamte, schande,
maar ook de wrede en harteloze
wereld rondom.

Maar dit macabere verhaal van de
zondvloed is ook een opstandingsverhaal met een hoopvolle boodschap.
Verheij schrijft: ‘Dit komt doordat
Noach symbool staat voor de hele
mensheid als collectief: als zijn gezin
het niet had overleefd, waren wij er nu
ook niet geweest. Het verhaal houdt
ons voor dat we allemaal van dit ene
echtpaar afstammen. In die ark werd
niet één geluksvogel gered van de
overstroming, maar wij allemaal. Dat
maakt Noach tot een symbool van
gezamenlijke hoop voor alle mensen.
De positieve boodschap wordt in de
bijbel nog eens bevestigd wanneer God
een verbond sluit met al Noachs
nakomelingen: ‘Deze belofte doe ik
jullie: nooit weer zal alles wat leeft
door het water van een vloed worden
uitgeroeid, nooit weer zal er een
zondvloed komen om de aarde te
vernietigen. En dit, zei God, zal voor
alle komende generaties het teken zijn
van het verbond tussen mij en jullie en

alle levende wezens bij jullie: ik plaats
mijn boog in de wolken; die zal het
teken zijn van het verbond tussen mij
en de aarde.’ (Genesis 9, 11 – 13).’
Nog één ding. Die ‘ark’ van Noach, dat
is hetzelfde woord als het ‘mandje’,
waarin baby Mozes in de rivier de Nijl
wordt gelegd. Als de farao van Egypte
alle pasgeboren jongetjes naar het
leven staat. De kleine Mozes ligt daar in
zijn biezen ‘arkje’, zijn doodskistje van
riet, waterdicht gemaakt met pek om
het water van de dood te weerstaan.
Ook zo’n opstandingsverhaal trouwens.
Mozes, ‘uit het water getrokken’, zoals
zijn naam zich laat vertalen. Bij de
jubileumviering van het Meerpadkerkje,
zondagmiddag 30 september a.s., staat
dat leven van Mozes centraal in een
opera, uitgevoerd door gemeenteleden
en geschreven door Essemie.
De verhalen vliegen je om de oren.
Wordt vervolgd.

Farao's dochter vindt Mozes in de biezen mand, ets uit 1680 - 1694

2 – I N DIT A MSTER DA M OKTOB ER 2018

God vandaag:
Hoe is het om vandaag
de dag te geloven en
naar de kerk te gaan?
Door Charlotte Gaasterland

Ik ben Charlotte, ik ben een vrouw van 30, ik ben mens, ik ben rationeel,
ik ben feminist, ik ben verliefd, ik ben ambitieus, ik ben wetenschapper,
en ik ga graag naar de kerk. Zomaar wat van mijn persoonlijke
eigenschappen op een rij. Lang heb ik mijn persoonlijke eigenschappen
moeilijk met elkaar te verenigen gevonden: Hoe kun je bijvoorbeeld
rationeel zijn en graag naar de kerk gaan? Kun je wel feministisch zijn
maar ook religieus?

Als ik persoonlijke dingen noem, vooral bij
mensen die ik nog niet zo goed ken, ben ik
vaak bang dat ik over dat kerkgedeelte de
meeste vragen krijg. Nu ben ik altijd bereid
te praten en discussiëren over alles wat me
bezighoudt, maar de vragen die ik krijg
over geloof zijn vaak aanvallend en geven
fijntjes een inkijkje in de ongezouten
mening van de vraagsteller.
‘Geloof jij nog in God?’ is er zo een.
‘Maar mag je dan wel alcohol drinken/seks
voor het huwelijk/vloeken/werken op
zondag?’ is er nog zo een.
‘Is de kerk niet een soort sekte?’, ook al
zo’n fijne vraag.
Ik merk dat ik het moeilijk vind dat naar de
kerk gaan en geloof zo veel weerstand kan
oproepen bij mensen, althans bij veel
mensen in mijn omgeving. Daarom durf ik
er niet altijd voor uit te komen dat het
geloof me boeit. Ik ben onderzoeker, en
onderzoekers willen graag rationele
argumenten horen bij keuzes, of bewijs

zien bij aannames. Termen als overgave,
spiritualiteit en zingeving passen niet zo
goed in het wereldbeeld van
wetenschappers. Daarnaast is het noemen
van geloof bij jonge mensen in de
Randstad niet iets waar je populair mee
wordt. Probeer Tinder maar eens uit: de
keren dat iemand op zijn of haar profiel
zet dat hij/zij naar de kerk gaat zullen op
minder dan een hand te tellen zijn. Praten
over religie voelt als een modern taboe –
ik praat makkelijker in het openbaar over
seks, dan over geloven.
Lang heb ik dan ook voor mezelf gehouden wat mijn echte ideeën zijn over
geloof en de kerk. En nog steeds bespreek
ik het niet met iedereen: ik merk zo veel
onbegrip bij mensen, dat ik geen zin heb
om steeds vanaf het begin aan uit te
leggen wat het dan is, dat me trekt aan
de kerk. Maar langzaamaan merk ik dat
mijn omgeving meer en meer bezig is
met zaken als zingeving en ethiek, en
probeert verder te kijken dan alleen
werk, geld en carrière. Misschien is het
dat ik de twintig ben gepasseerd, of

wellicht dat ik steeds meer mensen
om me heen heb die like minded zijn.
Het leuke is dat gesprekken over geloof
(wat dat dan ook inhoudt, variërend
van ethiek en moraliteit tot zingeving
en spiritualiteit) vaak gesprekken zijn
die echt ergens over gaan: wat drijft
je als mens, hoe leef je je leven, waar
word je door geraakt? Heerlijk, dat
soort gesprekken.
Wat ik me meer en meer realiseer is dat
heel veel mensen dit soort gesprekken
interessant vinden, omdat het gaat over
wie we zijn als mens. Het gaat over ons
allemaal. Dat ik dat nu eenmaal vang
onder de noemer van ‘kerk’ of ‘geloof’,
tsja, het is maar welk etiket je erop plakt.
En zo vind ik steeds meer vrede met al
mijn persoonlijke eigenschappen, hoe
onverenigbaar ze soms ook hebben
geleken.
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Dominee Joost Hiddes
Halbertsma (1789-1869)
Overtuigd vrijzinnig in
een onvrijzinnige eeuw
Door Alpita de Jong*

Wie al eens kennis heeft gemaakt met Joost Halbertsma, weet dat
hij een kleurrijke figuur was. Het was niet zomaar een negentiendeeeuwse doperse dominee, die vanuit het Friese Grou voor zijn
opleiding tot predikant naar het seminarie in Amsterdam was
gestuurd, en na een paar jaar in Bolsward te hebben gestaan de
rest van zijn leven in Deventer sleet. Halbertsma was een originele
denker, een man met humor en lef, iemand die zich overal voor
interesseerde en mee bemoeide. Hij schreef brieven,
verhandelingen en satirische verhalen, was een gevierd maar ook
gevreesd spreker, en een gretige reiziger die de wonderlijkste
dingen mee naar huis bracht. Zijn leven en werk is in zekere zin één
groot commentaar op de wereld in de tijd na Napoleon. Maar hij
heeft ook iets actueels en moderns. Eén van de boeiendste
aspecten van Halbertsma is zijn principiële vrijzinnigheid.

Geloof was voor Halbertsma in zekere
zin de plek waar de mens vrij was, en
geen enkele menselijke macht had wat
hem betreft het recht deze door God
gegeven vrijheid aan banden te leggen.
Hij meende dat de doopsgezinden
dat basisprincipe het best hadden
gewaarborgd door het geloof te
beschouwen als iets strikt persoonlijks
en dus geen formulieren en dogma’s op
te stellen, maar wel een ‘genootschap’
op te richten waarin de gelovige in
praktische zin werd gesteund om te
leven naar het voorbeeld van Christus.
Deze grondgedachte laat hij hier en
daar doorschemeren in een brief of een
preek, en werkte hij uit in zijn boek
De doopsgezinden en hunne herkomst
(1843).
Halbertsma’s analyse was de voorman
van de doopsgezinden destijds niet
erg welkom: in een recensie van ruim
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zeventig pagina’s probeerde Samuel
Muller Joost Halbertsma de mond te
snoeren. Muller was voorzitter van
de Algemene Doopsgezinde Sociëteit
en hoogleraar aan het seminarie
geworden. Hij leidde dus nieuwe
generaties doopsgezinde predikanten
op. Onder zijn leiding werden
hervormingen doorgevoerd van een
meer orthodoxe signatuur.
Joost Halbertsma had niets tegen
mensen die een orthodoxe invulling
aan hun geloof gaven. Hij had juist
wel begrip voor gelovigen die zich
afzetten tegen de oppervlakkigheid en
onverschilligheid op godsdienstig
gebied. In de hervormde kerk had dat
geleid tot de Réveil-beweging en de
Afscheiding. Halbertsma deelde de
geloofsleer van deze nieuwe orthodoxen niet maar waardeerde hun
beginselvastheid. Ook in de doops-

gezinde broederschap hadden altijd
orthodoxe en vrijzinnige richtingen
bestaan. Maar Samuel Muller
probeerde van bovenaf iets op te
leggen en dat was Halbertsma een
doorn in het oog. Hij bleef dus
proberen ruimte te houden voor
verschillende zienswijzen en geloofsrichtingen. Zijn belangstelling voor
oude talen en gebruiken en de
nieuwste ontdekkingen en ontwikkelingen boden hem daar alle gelegenheid toe.
Zo liet hij bijvoorbeeld in verschillende
redevoeringen en opstellen zien hoe
de heidense godsdiensten hun sporen
in de christelijke hadden nagelaten. Hij
roept het beeld op van een Germaan
die in de winter kleumend op zijn
berenvel ligt en door melancholie
bevangen een toorts maakt van een
pijnboom en een zanger uitnodigt om

Boekrecensie

Kieswijzer Levensbeschouwing
Auteur André Droogers
strijder en journalist
Door Sjoukje Halbertsma

Er zijn veel levensbeschouwelijke
opvattingen, het aanbod is heden ten
dagen groot. Waarom geloof ik wat
ik geloof? Waar zijn mijn opvattingen
op gestoeld?

pagina’s heb ik twee keer moeten
lezen om daarna te constateren: “Heb
ik echt deze keuze aangekruist?”
Droogers heeft geprobeerd om
omvattende materie kort en helder uit
te leggen. Dit heeft hier en daar geleid
tot droge, studieboekachtige teksten.
Dat leest niet lekker weg. Ondanks
deze makke is het een interessant
doe- en leerboek. Ik heb het met veel
hersengekraak en plezier gelezen.

André Droogers (1941), emeritus hoogleraar culturele antropologie, in het
bijzonder religieuze en symbolische
atropologie (VU) heeft een praktisch
boek geschreven om hier achter te komen.
Dit is niet één, twee, drie gepiept. Bij
de levensbeschouwingskieswijzer word
je uitgedaagd om nog eens goed na te
denken over jouw levensovertuiging.

de grote daden van hun goden te
bezingen. In een ander opstel bespreekt
hij de traditie van het verven van eieren
met Pasen. Natuurlijk waren er
tijdgenoten die dergelijke associaties
zagen als een ondermijning van het
christelijk geloof. Maar er waren er ook
die zijn opstellen gretig lazen. In 1843
schreef Halbertsma een beschouwing
over het boeddhisme – de eerste
publicatie over het boeddhisme in
Nederland. Toen vonden velen dat hij
te ver ging. Halbertsma had in zijn
beschouwing moeten stellen dat het
christendom ‘heerlijker, voortreffelijker
en waardiger’ was dan het boeddhisme,
vonden ze. Halbertsma ging ervan uit
dat een sterk geloof dat overbodig
maakte. Juist zijn diepe geloof in de
doopsgezinde beginselen maakte hem
overtuigd vrijzinnig.

Dit gaat middels elf kieslijsten. Elke lijst,
over bijvoorbeeld levensstijl, mensbeelden,
godsbeelden, bevat tegengestelde opinies.
Persoonlijke beweringen of statements
worden tegenover elkaar gezet. Je kunt
aankruisen waar je staat. Op de volgende
bladzijden staat een uitleg. Het totaal van
je antwoorden geeft een indruk van je
levensbeschouwelijke houding als geheel.
Het invullen van de vragen vond ik niet
zo moeilijk. De uitleg daarna wel! Het
verschil tussen een A-mens of een C-mens,
kunstenaars en kunstminnaars, tijd als
gave of tijd als opgave, tussen alsof en
no-nonsens. Ik dacht dat ik dat allemaal al
wist. Blijkbaar nog niet helemaal. Droogers
gaat dieper en vooral systematischer op het
scala van levensopvattingen in. Sommige
Andre Droogers, Kieswijzer
levensbeschouwing. Amsterdam University
Press, 2017, 242 p. ISBN 9789462984257.

* Alpita de Jong studeerde
Nederlands, schreef een
biografie over J.H. Halbertsma.
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Commemorating 70 years of
the World Council of Churches
Door Andrés Pacheco Lozano*

A new set of flip-flops was one of the things I got with me as a present of the Commemoration of
the 70 years of the World Council of Churches (WCC), which took place on the 23 August 2018 in
the Nieuwe Kerk in Amsterdam. While it may seem (and by all means it is!) a trivial element, I think
this banal symbol captures, in many different ways, essential elements of the 70 years of the WCC.

An invitation to Join the Pilgrimage of
Justice and Peace. One of the symbols
in the flip-flops was the new initiative
of the WCC: the “Pilgrimage of Justice
and Peace”. Far from being simply
another metaphor, this initiative was
translated into praxis in one of the key
moments of the celebration (which
interestingly enough did not take place
in the Nieuwe Kerk, but was prior to it):
the “Walk of Peace”. This walk
consisted of small groups of people
walking through the city (for 1.5 hours)
visiting both places that symbolize
injustice and violence (the “wounds”),
on the one hand, and places or
locations that point to the involvement
of the churches in witnessing justice and
peace (signs of “transformation”). In a
way, the metaphor of the “Pilgrimage
of Justice and Peace” and the “Walk
of Peace” are a way to look back at
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the history of the WCC: it has been a
journey to work in and for unity while
at the same time seeking to respond
prophetically to the diverse realities
of injustice and violence in our world.
This witness has not always been clear
in the ecumenical movement, which
signals to the conflicts, tensions and
challenges that are implied in walking
together with others.
While “justice” and “peace” cannot
be claimed as exclusively “Mennonite
topics”, it is certain that as Historic Peace
Church we have been able to contribute
to the ecumenical movement in focusing
on them. Including “justice” and “peace”
as key aspects of the “pilgrimage” is
probably a way to see the importance
of our presence and active participation
in the ecumenical family.

Passing on the Flip-flops. Getting the
flip-flops was not simply a question of
taking the ones you liked. Someone
else had to take them and to give them
to you. I would say that this moment
portrays the ecumenical movement:
we “receive” the shoes from others
(learnings, doubts, mistakes, theological
and ethical frameworks, experiences,
decisions, initiatives, etc.), we “walked”
with them, and we passed them on to
others. People of different ages were
present in the commemoration, which
seems to point out precisely to this
“passing on” of the ecumenical movement to new generations. In the midst
of an apparently “secularized” or “postsecularized” Western European context,
seeing youth involved and committed
to the witnessing of Justice and Peace
and to the ecumenical family is a sign
of hope.

Diversity as a Gift. Once we got the
flip-flops, one thing we could notice
was the diversity of colors and sizes.
This diversity was also identifiable both
in the liturgical celebration (the choir
and the chosen songs, the different
symbolic moments, the “interventions”
and reading of the bible, the sermon,
the blessing, etc.) and in the participants. When seeing pictures of the
official inauguration of the WCC in
Amsterdam in 1948, it is almost
impossible not to notice how the
majority of people present were
white men. Fast-forwarding to the
commemoration on the 2018, a much
more diverse group was present:
women were leading the service;
youth were singing and actively
involved in the liturgy; different
cultural backgrounds and languages
were represented. This change in
composition does not mean that more
non-white men have joined the
ecumenical movement (although
certainly there has been a reconfiguration of Christianity in the
world), but instead that the diversity of
the different churches and their
memberships are more visible
and present today that what it was
70 years ago.
In the midst of the different challenges
we face today in our world, commemorating 70 years of the WCC becomes
even more important as encourage-

ment to keep walking together in
witnessing God’s justice and peace.
“Receiving the flip-flops” (i.e. commemorating 70 years of the ecumenical
family) is an open invitation to start or
renew the efforts of walking in this
pilgrimage.

Samenvatting
Op 23 augustus werd gevierd dat 70 jaar geleden de
Wereldraad van Kerken werd opgericht in Amsterdam.
Er was een viering in de Nieuwe Kerk, voorafgegaan
door een wandeling door de stad langs plaatsen
die symbool staan voor onrecht en geweld en langs
plaatsen die symboliseren dat de kerk zich inzet
voor vrede.
Voorafgaand aan de wandeling werden er ‘flip-flops’
(teenslippers) uitgedeeld, die men daarna moest
doorgeven aan een ander. Aan de dienst namen
diverse groepen deel, vrouwen, jongeren, mensen
uit verschillende landen en met verschillende talen.
Een groot contrast met de foto van de oprichting van
de Wereldraad, waarop voornamelijk witte mannen
staan. Misschien is er niet zo veel veranderd in die
70 jaar, maar de diversiteit van de kerken over
de hele wereld is wel zichtbaarder geworden.
Een uitnodiging om gezamenlijk aan de pelgrimage
van vrede deel te nemen. (red.)

* Een interview met Andres stond in
het juninummer 2017 van idA.
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Vele gezichten
In de komende tijd willen we
verschillende leden, vrienden en
belangstellenden, zowel jong als oud,
aan het woord laten in de nieuwe
rubriek: Vele gezichten. De keuze
wordt gemaakt door de redactie.
Deze maand Bernard J. Blijdenstein.

Blijdenstein met kleinzoon Pim

Bernard J. Blijdenstein:

Twentse doopsgezinden zijn
ingetogen en bescheiden
Door Dirk Visser

LOENEN AAN DE VECHT – “Doopsgezinde
families uit Twente worden nog steeds
gekenmerkt door enerzijds doopsgezinde
ingetogenheid en anderzijds Twentse
introversie en bescheidenheid. Echte
Twenten zijn wars van ieder uiterlijk
vertoon. Ze hebben geen dikke verhalen.
Ze gooien het niet over de balk. Doopsgezinden hebben een zuiver gevoel
voor wat recht is en wat krom. Ook als
je geen belijdend lid bent zit er toch een
stuk van de doopsgezinde identiteit in
je. Dat geldt voor vrij veel mensen van
doopsgezinde afkomst. Soms ‘ruik’ ik
de doopsgezinde ingetogenheid.
Dat vind ik een heel positieve zaak.”
Aan het woord is br. Bernard J. Blijdenstein (81), afkomstig uit een Twentse
textielfamilie. Hij werd op 18 maart 1956
gedoopt door ds. N. van der Zijpp in de
toen nieuwe doopsgezinde kerk aan de
Noordmolenwerf in Rotterdam. Zijn
dooptekst was Matteüs 6:21, Waar je
schat is, daar zal ook je hart zijn. “Van
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der Zijpp (een buitengewoon aimabel
mens) had de studenten van doopsgezinde huize, die lid waren van het
Rotterdams Studenten Corps, bijeengebracht. Dat waren een stuk of vijf.
Wij zijn toen samen gedoopt.
Daar in Rotterdam is het begonnen.
In mijn jonge jaren had ik geen tijd voor
frequent kerkbezoek. Andere dingen
waren toen belangrijker. Later ben ik
lid geweest van de Doopsgezinde
Gemeenten Enschede en Bussum, waar
ik drie jaar in de kerkenraad heb
gezeten. Toen we in 1988 naar Loenen
aan de Vecht verhuisden, ben ik onmiddellijk lid geworden in Amsterdam.
Naarmate je ouder wordt, is de rol van
de Doopsgezinde gemeente en van het
doopsgezinde gedachtegoed steeds
belangrijker. Mijn vrouw en ik constateerden kortgeleden dat we ongeveer
eenmaal per drie weken de dienst in de
Singelkerk bezoeken. Verder zijn we

trouwe deelnemers aan de cursus Bijbelaars
van Henk Leegte. Wij voelen ons hier heel
erg thuis.
Ik kom uit een geslacht van Drentse doopsgezinden. De Blijdensteins waren hoedenmakers. Zij woonden in de buurt van Meppel
totdat het leven voor doopsgezinden steeds
moeilijker werd, ook in Drente. Ze trokken
omstreeks 1710 naar Burgsteinfurt in
Westfalen.
In het midden van die eeuw trok het
Nederlandse hart hen naar Twente. Ze
wisten dat de vervolging van doopsgezinden
minder werd en gingen naar Enschede. Daar
ontdekten ze een nieuw beroep, dat van
rijder en fabrikeur. De straatarme boerenstand kon daardoor in de winter aan de
gang blijven door het weven van bombazijn,
een weefsel van linnen en katoen dat dan
weer door de rijder werd gekocht voor de
handel. Een rijder en fabrikeur reed bij
de boeren langs met katoen dat dan nog
gesponnen moest worden. Dat deed in die

dagen de boerin zelf. Enkele doopsgezinde
families (niet alleen die van ons, maar ook
Ter Kuile en Stroink) hadden daarin een
belangrijke rol. Zij waren de grondleggers
van de textielindustrie in Twente die in de
19e en 20e eeuw verder werd ontwikkeld.
Na de Tweede Wereldoorlog was Twente
verreweg het meest geïndustrialiseerde
deel van Nederland. Het waren niet
alleen doopsgezinde families, maar ook
Nederlands-hervormde en joodse, die hier
aan bijdroegen. Enschede had voor de
oorlog de op een na grootste Joodse
Gemeente in Nederland. Eerst vormden
de joden een aparte club, maar langzaam
drong het tot de christelijke families door
dat de joden nog zo gek niet waren.
Ze waren joodse Tukkers.
In 1801 werd de Firma Blijdenstein & Co.
opgericht. Daar werd een fabrieksmatige
productie ingevoerd. Dat werd enorm
gestimuleerd door de ontwikkeling in
Lancashire van de spinmachine en het
weefgetouw. Het proces van garen spinnen
en weefsel weven werd fabrieksmatig
ter hand genomen. Zo ontstond tussen
1800 en 1850 de textielindustrie, waarin
de Firma Blijdenstein & Co een belangrijke
rol heeft gespeeld, vooral door er vroeg
bij te zijn.
Nederland had een enorm voordeel
doordat het Nederlands-Indië bezat.
De Twentse textielindustrie is inderdaad
groot geworden dankzij ‘ons Indië’.
Als afzetgebied van katoenweefsels was
Ned.-Indië enorm belangrijk. Dat heeft
tot de Tweede Wereldoorlog geduurd.
De textielindustrie was vele malen groter
dan de Nederlandse behoefte. Omstreeks
1950 was dat lot bezegeld. Nederland
raakte Indonesië kwijt. Er was niks aan
te doen. Het was eenvoudig zo.

Op een gegeven ogenblik ontwikkelde
de textielindustrie zich ook in lagelonenlanden. Japan werd een forse
concurrent. De Nederlandse textielindustrie hield het nog enige tijd vol
door diversificatie en door de lonen
onder controle te houden. In de jaren
‘60 begon de aftakeling, die werd
voorgezet in de jaren ‘70.

Mijn schoonvader wees mij op het vak
van assurantiemakelaar. Dat leek me
aanvankelijk niets. Ik ging naar Londen,
waar de grote makelaars in assurantiën
zijn gevestigd. Ik merkte dat het vak best
interessant was en kreeg een baan
aangeboden. Met mijn gezin ben ik naar
Engeland verhuisd, waar we bijna drie
jaar hebben gewoond.

Blijdenstein & Co fuseerde in 1962 met
Willink & Co uit Winterswijk, ook een
doopsgezind bedrijf. In 1969 werden de
familiedirecteuren naar huis gestuurd
door de commissarissen. Er werd gezocht
naar een directeur die niet uit het vak
kwam en die het bedrijf nieuw elan kon
geven.

Wat is verzekeren? Gokken. Aan het eind
van het jaar zie je of je wat hebt overgehouden. Ik leerde het vak door het te
doen. Zo ging ik naar Lloyds om daar zaken
onder te brengen. Bij Lloyds kunnen alle
directe verzekeringen en herverzekeringen
geplaatst worden.

Omdat ik geen directeur was, mocht ik
blijven. Maar ik begreep dat mijn naam
geen aanbeveling was en vertrok in
december 1969. Mijn vertrek werd
mede veroorzaakt doordat de nieuwe
Algemeen Directeur geen benul van
textiel had.

Na tien jaar vond ik het tijd om iets anders
te doen. Een vriend van me werkte bij een
headhuntersfirma in Amsterdam. Hebben
jullie een interessante baan voor mij,
vroeg ik. Het antwoord: Kom jij hier
maar werken. Daar werd ik een van de
vier partners. Ik heb er vijftien interessante
jaren gehad. Het is een vak waar je
bovenop moet zitten.

Bernard Blijdenstein
op 2,5 jarige leeftijd

Na 1950 werd ons land ruw wakker
geschud, namelijk dat de wereld veranderd
was. Het gevolg? De textielfabrieken
werden drastisch gemoderniseerd. Verder
was heel belangrijk dat de ontwikkeling
van de lonen redelijk bleef. Textiel was
een arbeidsintensieve zaak.
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“Die ons schiep, en ook nu
nog – als hier de nacht ons
overmant – houdt in de
holte van Uw hand”.

Fredeshiem 2018
Door Dicky Baars

Alweer voor de 17e keer mocht ik deelnemen aan de vakantieweek voor ouderen
in Fredeshiem, die dit jaar werd gehouden van 31 augustus tot 7 september.

Het begeleidende team: Ewoud Roos,
Marjan en Dick Klomp, Peter en Gerda
Froese, en Tiny Hemrica, was nog weer
beter op elkaar ingespeeld en de
organisatie verliep dan ook vlekkeloos.
De bekende chauffeur van de firma
Coulant, Vincent, bracht ons er heen.
Hij weet altijd veel te vertellen over de
plaatsen waar wij langs komen. Hulde!
Na aankomst was er koffie en thee en
kregen we de sleutels van onze kamers.
De eerste avond is altijd gewijd aan
hernieuwde kennismaking en ditmaal
moest ook kennis gemaakt worden met
twee nieuwe deelnemers. Ook worden
er dan naambordjes uitgereikt.
We kregen te horen dat het thema van
deze week het woord "Handen" zou zijn
en we kregen daarom allemaal een uit
karton geknipt handje op een limonaderietje. Daarbij moesten we vertellen welke
gedachte het woord "Handen" bij ons
opriep, en dat er op schrijven. De handjes
werden vervolgens in bloempotten tot
boeketjes geschikt, die zouden de hele
week op de tafels in de Hylkemazaal, ons
dagverblijf, blijven staan.
In die zaal hield Ewoud ook de eerste
avondsluiting omdat de kapel die dag bij
anderen in gebruik was. We zaten in een
kring en zongen hand in hand "Kinderen
van één Vader".
Zaterdagmorgen kregen we van Tiny de
ochtendgymnastiek, die hier "Knikken en
knakken" wordt genoemd. Na de koffie
en de lunch gingen we met een plaatselijke
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bus naar Steenwijk, waar Dick op het
orgel van de Grote Kerk een concertje
gaf. Hij speelde de Dorische Toccata van
Bach, drie stukken uit een suite van de
Tsjechische componist Tuma en een
improvisatie over de liederen "Neem,
Heer, mijn beide handen", "Die ons
schiep” en "U zij de glorie". Hierna
konden we de markt en/of enkele
(boek)winkels bezoeken en iets drinken
op een terrasje. Bij de maaltijden op
deze dag las Gerda enkele gedichtjes
van Toon Hermans voor.
Marjan hield de avondsluiting, nu wel
in de kapel, waarbij zij aan de hand van
Psalm 139 liet zien dat in de psalmen
vaak sprake is van parallellisme: telkens
een regel met een bepaalde gedachte,
die gevolgd wordt door een regel die
daarop reageert. We zongen nu ook,
zoals we verder elke dag zouden doen,
Lied 122 uit de bundel "Tussentijds":
"Die ons schiep, en ook nu nog – als hier
de nacht ons overmant – houdt in de
holte van Uw hand".
De kerkdienst op zondagmorgen, geleid
door Ewoud, stond in het teken van de
herinnering aan Loes Vriend. Zij was
vele jaren lid van het begeleidende team
en is, na een korte ziekte, in mei van
dit jaar overleden. Haar man Wim was
aanwezig en liet ons bij de koffie foto's
zien van haar uitvaart.
's Middags waren we vrij om te wandelen
of op het terras van de zon te genieten.

Het diner kwam deze avond van de
barbecue die op het terras werd bediend
door een van de koks van Fredeshiem.
De teamleden liepen af en aan om ons
de goede gaven te bezorgen.
De avond werd besteed aan een
muziekquiz, gepresenteerd door Dick.
Van een twaalftal muziekfragmenten
die hij liet horen moesten we raden
naar de titel en/of de uitvoerenden.
Per tafel werd een winnaar uitgeroepen,
Gerda had van alle drie tafels de meeste
goede antwoorden.
Op maandag moesten we een half
uur eerder dan gewoonlijk ontbijten,
want om half 10 zou de bus ons
wegbrengen naar het opstappunt
voor de gebruikelijke vaartocht.
Die was nu eens niet op de Wieden,
maar in Galamadammen bij Koudum
vertrokken we voor een tocht over
het grootste van de Friese meren,
de Fluessen. Samen met het ermee
verbonden Heegermeer hebben deze
meren een lengte die groter is dan de
breedte van het IJsselmeer! We stapten
op een steiger bij het aquaduct in de
boot Klifrak waar we koffie met gebak
kregen geserveerd. Via De Oorden en
de Nieuwe Vaart kwamen we op de
eigenlijke Fluessen. Daar voeren we in
de zuidwesthoek tot aan het Hofmar bij
Viswijk, waar zich een recreatiegebied
bevindt. Op zijn Elfstedenzwemtocht
heeft Maarten van der Weijden ook
nog in de Fluessen gezwommen!

Boven een weiland zagen we een
buizerd, en verder langs de oevers
zwaluwen, meeuwen en aalscholvers.
De schipper vertelde dat bij het Hofmar
het Nederlands kampioenschap
polsstokspringen wordt gehouden.
We voeren langs een hoefijzervormig
eiland dat een veilige ligplaats biedt
aan de schepen die deze meren bevaren.
Op de heenweg waren we ook nog
langs het Slotermeer en het Tjeukemeer
gekomen, maar de terugweg ging via
Gaasterland, het Kuinderbos en Wolvega
weer naar Fredeshiem, waar we om
half drie aankwamen. In de bus hadden
we onze 's morgens zelf klaargemaakte
broodjes kunnen opeten. De rest van
de middag waren we vrij.
De volgende dag, dinsdag, was er weer
tijd voor "Knikken en knakken". Daarna
zongen we verzoeknummers uit de
Fredeshiem-bundel met "gouwe ouwe"
liederen en werd er een verhaaltje
voorgelezen uit een boek van Toon
Tellegen. Ook de middag van deze dag
mochten we vrij besteden.
's Avonds kregen we een muziek- en
videoprogramma getiteld "De zebra en
de pianist". De zebra, zo groot als een
kleine hond, werd op de piano neergezet
die werd bespeeld door Klaas Bakker. Hij
had bij een aantal klassieke composities,
die hem op een of andere manier aan
een dier deden denken, video-opnamen
van dat dier gemaakt. Deze opnamen
vertoonde hij onder het spelen van die

muziekstukken. Die filmpjes waren
zó gemaakt dat het leek of de dieren
synchroon met de muziek bewogen.
Het mooiste vond ik een Etude voor
de linkerhand van Skriabin waarbij een
flamingo te zien was die op één poot
(sorry: been!) stond. Er was deze avond
geen avondsluiting.
Vóór het museumbezoek op woensdagmiddag waren we weer vrij. Ditmaal
bezochten we het Jopie Huismanmuseum in Workum waar dit jaar een
collectie uit een particuliere verzameling
te zien is. Het bijschrift bij één van de
pentekeningen uit deze collectie
vermeldde dat er in het werk van Jopie
Huisman altijd ruimte is voor verwondering, en zo is het ook! Daarna kregen
we in de Grote Kerk van Workum weer
een orgelconcertje van Dick, die nu
improviseerde over enkele liederen die
wij hadden mogen opgeven.
Het diner bestond deze avond uit een
Indische-rijsttafel-buffet en daarna
presenteerde Dick een Jukebox. Uit zijn
verzameling bladmuziek lagen er
tientallen nummers uitgestald waaruit
wij een keuze mochten maken. Gerda
hield de avondsluiting met een lezing van
het verhaal van Jozef en zijn broers uit
"Het verhaal gaat" van Nico ter Linden.
Ook op donderdag was het ochtendprogramma gewijd aan "Knikken en
knakken", zingen en een verhaaltje
voorlezen. 's Middags konden we ons

voorbereiden op de Bonte Avond. Dit jaar
leverden veel deelnemers daaraan een
bijdrage in de vorm van een verhaal, een
gedicht of iets muzikaals.
Bij de avondsluiting, weer geleid door
Ewoud, waren we opnieuw gezeten in
een kring. We kregen de handjes van
de eerste avond terug en leverden de
naambordjes in. Daarna zong Marjan ook
ditmaal de Ierse zegenbede: "May the
road rise to meet you, May the wind be
always at your back, May the sun shine
warm upon your face. And may the rain
fall softly upon your field. And until we
meet again: may God hold you in the
hollow of His hand." Tenslotte konden
we nog genieten van een drankje en
een hapje. Toen was het voorbij, en
op vrijdagmorgen bracht de bus van
Vincent ons weer naar Amsterdam.
We hadden tijdens de hele week mooi
weer gehad, alleen op donderdag
regende het, maar toen waren er geen
buitenactiviteiten. Ook onderweg kregen
we nog een buitje maar bij aankomst bij
het Menno Simonshuis was het weer
droog.
Al met al mogen we terugzien op een
week waarin het gemeenschapsgevoel
werd versterkt, goede persoonlijke
gesprekken werden gevoerd en we
hebben genoten van alle goeds van
Fredeshiem. Dit alles is mogelijk gemaakt
door het begeleidende team, waarvoor
onze zeer hartelijke dank!
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H4H in Antwerpen op Kerkenpad, 13 september

Koffie met een lekkernij; integratie van de groepen

Mariakapel in de Boromeuskerk
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Carolus Borromeuskerk, een Jezuïetenkerk

Oudenbosch

Column
Wie het kleine niet eert is ...
Door Erik Maas

Zusters en
broeders,
Ruim vijftig jaar geleden slaan Amerikaanse
doopsgezinden hun tenten op in Parijs.
Zij beginnen een zendingspost in de vorm
van een centrum voor opvang en scholing.
Aanvankelijk vangen ze vooral Franstalige
studenten uit Afrika op. Dat werk resulteert
in maar liefst drie kerkelijke gemeenten.
In de 70-er jaren verlegt het Centre Mennonite
de Paris de aandacht naar studie en uitleg
van doopsgezind denken en doen. Midden in
het seculiere Parijs ontstaat een gastvrij centrum
dat op innemende wijze onderwijst en voorleeft:
het levenswerk van het echtpaar Janie en Neil
Blough. Ze concentreren zich op de thema’s
van Bijbelse gerechtigheid en vrede.
Het centrum herbergt een uitgebreide bibliotheek en wordt een spil in de wereldwijde
Franstalige doperse gemeenschap. De zendende
organisatie, Mennonite Mission Network, is
al die jaren door de Doopsgezinde Zending
gesteund met jaarlijkse financiële bijdragen
en actief meedenken in het bestuur van het
centrum.
Nieuwe uitdaging: Franstalig online theologie
onderwijs
Het centrum draagt bij aan een recent initiatief
om een Franstalige online leergang ‘doperse
theologie’ te realiseren. Met name in Afrika
bestaan geen instellingen die doperse
opleidingen theologie in het Frans verzorgen.
Hoe kunt u steunen?
Het voorbeeld van het centrum hoe in een
grote stad succesvol missionair te kunnen zijn
verdient beslist onze steun. Uw financiële
bijdrage is meer dan welkom op NL91 TRIO
0338520058 t.n.v. De Doopsgezinde Zending.
Chris Maas, voorzitter Doopsgezinde Zending.

Zingeving blijft een ‘hot item’
in de wensenlijstjes van de
Nederlanders zo lees je regelmatig in kranten. Met vrienden
en gemeenteleden heb ik de
afgelopen zomer weer veel
gesproken over de reizen die
we allemaal gemaakt hebben.
Een van de soort foto’s die ik
dan veel terug zie zijn de foto’s van vrienden en kennissen in
tempels aan de andere kant van de wereld. Het is ze uiteraard
van harte gegund. Ik ben zelf ook altijd nieuwsgierig naar dat
soort prachtige gebedsruimtes in andere landen. Zo was ik
vorig jaar voor CNV in Sarajevo en keek ik mijn ogen uit naar
alle gebouwen uit het voormalig Ottomaanse rijk. Zo dichtbij
Nederland en een totaal andere wereld waar je dan in eens
middenin staat. Het bijzondere vind ik altijd om het gevoel
van een ‘frisse blik’ te hebben als je dan weer terug komt in
Nederland. Waar woonde ik in Nederland ook alweer? En wat
doe ik doordeweeks altijd? Antwoord: O ja dat en dat! Kortom,
even een andere kijk op het leven van alledag in Nederland.
Hoe gaaf die reizen ook zijn, ik blijf daarnaast ook een voorvechter van het geluk dat in kleine dingen zit. Als je thuis
gelukkig kan zijn in de winter met een kop warme chocomelk
of met een oliebol op het Museumplein, wat heb je dan verder
nog nodig? Behalve natuurlijk een goede gezondheid, prettige
huisvesting en andere primaire zaken. ‘Moet’ je dan naar de
andere kant van de wereld vliegen voor het ultieme gevoel
van vrijheid en geluk? Vanuit de doopsgezinde roots kan
je meekrijgen dat de eenvoud soms ook erg prettig is ten
opzichte van het alsmaar ‘meer’ willen. Als we dan even
terugkomen bij die prachtige tempels in bijvoorbeeld Azië,
kijk dan ook eens als je weer thuis bent naar bijvoorbeeld
de prachtige kerkjes die we in Nederland hebben.
De kerkproeverij die sinds vorig jaar uit Engeland is overgewaaid lijkt me daar ook een mooi voorbeeld van. Er is
namelijk al zoveel moois, ook voor zingeving. ‘Moeten’ we
dan het wiel opnieuw uitvinden? Of is het soms meer een
kwestie van de stof van een paar oude boeken afkloppen
en eens kijken wat we hier ook alweer hadden. “Wat hadden
we ook alweer allemaal in de la liggen?” ;-)
Niet dat ik tegen vernieuwing ben, nee zeker niet. Zo leerde
ik in de Doopsgezinde kerk te Bussum hoe mooi het kan
zijn om bijvoorbeeld een dienst in een kring mee te maken.
Zo maar een nieuwe vorm uitgeprobeerd met veel mooie
reacties. Ik denk dat we in het huidige tijdsgewricht vanuit
de doopsgezinde traditie veel oude en nieuwe tradities,
gebruiken en wijsheden te bieden hebben. Genoeg kansen
om te verzilveren. Zo zijn er diverse mogelijkheden voor
ontmoeting: jongerengroepen, gespreksavonden inclusief
prachtige oude verhalen. En dat ook nog eens op de mooiste
locaties in de centra van de Nederlandse steden. Je zou
bijna zeggen, wat wil je nog ‘meer’? :)
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Uit de kerkenraad

Algemene Ledenvergadering
Jaarrekening 2017 – In de kerkenraadsvergadering is de
jaarrekening 2017 besproken. De grootboekhouder heeft
de cijfers toegelicht. In de Algemene Leden Vergadering
op zondag 28 oktober wordt de jaarrekening besproken
met de leden.
Ouderenreis naar Fredeshiem – In de vergadering heeft
Ewoud Roos verteld over de ouderenreis naar Fredeshiem.
De groep bestond uit 20 gasten en 5 vrijwilligers die
meegingen voor de begeleiding. Het was een mooie
week waarin diverse deelnemers open bloeiden
gedurende de week. Bijzonder dat we dit als gemeente
kunnen aanbieden.
Zonnehuisgroep – We zijn in gesprek met de Zonnehuisgroep, onze vaste partner in het Menno Simonshuis,
over de voortzetting van de kerkdiensten in het Menno
Simonshuis. De Zonnehuisgroep hevelt namelijk de
ruimtes op de begane grond, waar ook de kerkdienst
wordt verzorgd, over naar de welzijnsorganisatie
Dynamo per 1 november. Onduidelijk is nog welk effect
dit gaat hebben op de voortgang van de kerkdiensten.

Op zondag 28 oktober is er na afloop van de kerkdienst
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Alle leden en
vrienden zijn van harte welkom. De kerkenraad zal tijdens
deze vergadering terugblikken op het afgelopen jaar door
middel van het jaarverslag en de jaarrekening. We kijken
ook vooruit, welke plannen zijn er en hoe ziet de begroting
er uit. De kerkenraad stelt het zeer op prijs als u aanschuift.
De agenda van de ALV ziet er als volgt uit:
1

Opening

2

Notulen ALV oktober 2017

3

Mededelingen en ingekomen stukken

4

Financiën Doopsgezind Amsterdam
• Jaarrekening 2017
• Verslag van de financiële controlecommissie
• Goedkeuring van de jaarrekening
• Decharge van de Grootboekhouder over 2017
• Voordracht van de vacaturecommissie voor
nieuwe leden voor de financiële
controlecommissie
• Begroting 2019
Broederschapsvergadering
• Terugkoppeling van de BV in april 2018
• Vooruitblik op de agenda van de BV
in november 2018

5

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.
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6

Evaluatie seizoen 2017-2018
• Jaarverslag seizoen 2017-2018

7

Vooruitblik seizoen 2018-2019

8

Rondvraag en sluiting

H4H op 7 oktober
Op 7 oktober besluiten de vier gemeenten van de H4H
gezamenlijk hun afzonderlijke diensten. Vlak voor het
slotlied komen de zuterkerken in de Singelkerk om de
diensten te beëindigen. Daarna gezamenlijk koffiedrinken.

Studieweekend Weg van de Tora:
Een tweeluik over koning David
Mennomaal
Centraal staan de verhalen over David, die de grootste koning
in de geschiedenis van het Bijbelse Israël was en tegelijk een
aantal van de meest ernstige overtredingen beging.
Leiding van drs. Dodo van Uden (theologe, gespecialiseerd
in het Oude Testament en het rabbijnse Jodendom) en
drs. Afke Maas-Smilde (doopsgezind predikante, docente
leerhuizen, gespecialiseerd in Bijbeluitleg). Beiden zijn lid
van de Commissie joden-christenen van de Doopsgezinde
Broederschap.
Tijd: vrijdag 23 november van 17.00 uur tot zaterdag
24 november 16.00 uur,
Plaats: Buitengoed Fredeshiem, Eiderweg 2, SteenwijkDe Bult. www.fredeshiem.nl
Kosten: €123 p.p. (2-pk); €138 p.p. (1-pk), inclusief
overnachting, ontbijt, lunch, diner, koffie en thee.
Aanmelden en/of informatie: 0521 53 51 00;
info@fredeshiem.nl
Tot nu toe zijn 6 delen verschenen in de serie Weg van
de Tora. De delen zijn te bestellen als E-book of Print on
demand ‘Weg van de Tora’, bij de ADS (020-6230914
of ads@doopsgezind.nl). De kosten per deel zijn € 7,–
U kunt een gratis ‘proefboekje’ downloaden via
http://www.doopsgezind.nl/text.php?paginaid=2549#1014

Op dinsdag 9 oktober 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: Oase van vrede in Israël.
Het dorp Neve-shalom/wahat al salam
Opgeven wel nodig bij een speciaal dieet of vegetarisch.
Kosten: € 5 per maaltijd.
Opgave en informatie via Ina Drukker (6423464) of
Mieke Krebber (6731926).

Open kring Menno Simons
Op 18 oktober zal Hanneke de Graaf verslag doen van
een bezoek van enkele leden van de Doopsgezinde
Gemeente aan de synagoge van de Liberaal Joodse
Gemeente Amsterdam aan de Zuidelijke Wandelweg.

Schipholwakes
De Schipholwakes op de tweede zondag van de maand
zijn stopgezet; de uitgeprocedeerde asielzoekers, die uitgezet zouden moeten worden, zijn overgeplaatst naar
Rotterdam. Zo komt er na ca. 30 jaar een einde aan dit
teken van solidariteit met deze migranten in het
Justitieel Complex Schiphol. Een aantal leden van de
Doopsgezinde Gemeente waren trouwe deelnemers aan
de wakes.
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Gemeente in beweging

Kledinginzameling 2018
Zaterdag 13 oktober wordt in Amsterdam-Noord en
Landsmeer de kledinginzameling gehouden voor Mensen in
Nood. Van de opbrengst kan de kledingactie een bijdrage
leveren aan een breed scala van projecten. Mensen in Nood
vraagt goede, schone en draagbare kleding en schoenen,
maar ook huishoud- en woningtextiel zoals lakens, dekens,
handdoeken, gordijnen en tafelkleden. Het gaat niet om
textielafval of afgetrapte schoenen en ook niet om vaste
vloerbedekking, matrassen, speelgoed of huisraad.
Wij ontvangen uw kleding graag in gesloten plastic zakken
op zaterdag 13 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur bij één
van onderstaande adressen. Er zijn vrijwilligers aanwezig
om de kleding in ontvangst te nemen.
Midden-Noord:

De Ark, Aakstraat 60
achterzijde De Nieuwe Augustinus,
Klimopweg 1
Nieuwendam:
De Kimme, Beemsterstraat 546
Nieuwendammerkerk, Brede Kerkepad 6
Tuindorp Oostzaan: Bethelkerk, Plejadenplein 44
Landsmeer:
De Goede Herder, Zuideinde 34

Lunchconcerten in de Singelkerk

Zaterdag 6 oktober
Musici: Nieuwe Leliekwartet
Programma: Requiem van Mozart in bewerking voor
strijkkwartet
Website: www.irmahaverkamp.com
Dit concert is niet in de Singelkerk maar in Noord,
Meerpadkerk, Meerpad 7, 1025 LA

Zaterdag 13 oktober
Musici: Jeninke de Jong (zang) en Pianist Leo Bouwmeester
Programma: Epifanie (kleinkunst solo) & muziek van
o.a. Kurt Weill en Steven Sondheim
Website: www.jeninkedejong.nl

Het Dopers Gesprek
In het najaar van 2018 gaat er een nieuwe serie van
Het Dopers Gesprek van start in de Singelkerk. In de
prachtige oude kerkzaal gaan sprekers van naam na een
korte inleiding in gesprek met de leden en vrienden van
Doopsgezind Amsterdam over wat hen beweegt op het
snijvlak van geloof en samenleving.
Op dinsdag 16 oktober spreekt Ron Meyer, oud-vakbondsman en huidig voorzitter van de SP, over het thema ‘
Hoe krijgen we weer greep op de wereld om ons heen?’.
Voor zijn boek ‘Grip’ voerde hij gesprekken met honderd
maatschappelijke leiders, van Bas Heijne tot Jan Terlouw,
over de staat van ons land. Zijn stelling: veel mensen
voelen zich verweesd, maar dat hoeft niet zo te blijven.
Aanmelden is verplicht want er zijn niet meer dan dertig
plaatsen beschikbaar. Je kunt je aanmelden via de website
www.doopsgezindamsterdam.nl.
Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op je komst.
Ben je verhinderd, geef dit dan door via een mail naar
secretaris@vdga.nl of bel naar: 020 6246578.
Dinsdag 16 oktober 2018, 20.15 uur - 22.00 uur, Singelkerk
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Zaterdag 20 oktober
Musici: Adrien Losco trio
Programma: Modern jazz, Losco & Pat Johnson
Website: http://adrienlosco.wixsite.com/adrien-losco

Zaterdag 27 oktober
Musici: Ketevan Sharumashvili
Programma: Scarlatti, Schubert, Liszt, Rachmaninoff, Piazzolla
Website: www.ketisharu.com

Concerten in de Singelkerk
Oude onbekende Pianoconcerten

De Dichter en de Held. Schumann en Beethoven

zaterdag 6 oktober, aanvang 20.15 uur

Zondag 7 oktober aanvang 15.00 uur

In dit project zullen 8 pianisten van het Scarbo Pianistencollectief ieder een deel van een oud onbekend Pianoconcert
uitvoeren. Gekozen is voor 3 (volgens ons ten onrechte)
onbekende pianoconcerten van rond 1800. De pianisten
worden al 12 jaar bij hun projecten begeleid door het
Constanzeorkest. Dit orkest bestaat uit gevorderde amateurs
en professionals. Dit orkest zal dit keer onder leiding staan
van dirigent Henk van Benthem.

In slotconcert van het festival Muziek in het Zeven Bruggenkwartier een ode aan twee zeer geliefde componisten,
Robert Schumann en Ludwig van Beethoven. Een rode draad
in het geheel wordt gevormd door Napoleon met Schumanns
geliefde lied Die beiden Grenadiere, gezongen door Henk
Neven. Na de pauze staat de geweldige Derde Symfonie van
Ludwig van Beethoven Eroïca, op de lessenaars, in een
bewerking voor pianokwartet.

Henk Neven, bariton
Programma
C.Ph.E. Bach pianoconcert Es groot (Wq 41)
deel 1: Liesbeth Spits; deel 2: Hanneke Huibers;
deel 3: Marjes Benoist
J. L. Dussek pianoconcert g klein op. 49
deel 1: Jasper Bon; deel 2: Martijn Smits;
deel 3: Hans-Erik Dijkstra
Pauze
F. Ries Pianoconcert cis klein opus 55
deel 1: Arthur Bouma; deel 2: Martijn Smits;
deel: 3 Lodewijk Crommelin

Programma
Robert Schumann (1810-1856)
Von fremden Ländern und Menschen (piano-solo) - Bilder aus
Osten nr 1 (piano-vierhanden)
uit Myrthen, opus 25: Aus den östlichen Rosen - Aus den
Hebräischen Gesängen - Du bist wie eine Blume (bariton en
piano)
uit Fünf Stücke im Volkston: nrs 1 en 2 voor cello en piano
uit Myrthen, Opus 25: Freisinn - Zwei Venetianische Lieder Niemand (bariton en piano)
uit Pianokwartet in Es, opus 47: Andante cantabile
Die beiden Grenadiere (bariton en piano)
Pauze

Toegangsprijs: Voorverkoop via Concert4you.nl
voor €15 kinderen €7,50
Aan de zaal €17,50 kinderen € 10 Gemeenteleden €10,Info: 035 - 538 08 27 www.scarbopianistencollectief.nl
info@scarbomusica.nl

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Derde Symfonie in Es, opus 55 Eroïca
bewerkt voor pianokwartet door Ferdinand Ries
Musici:
Henk Neven (bariton) - Carsten Schmidt en Edward Janning
(piano, Erard 1851) - Casper Bleumers (viool) - Ásdís
Valdimarsdóttir (altviool) - Michael Stirling (cello)
Toegang €20,- (jongeren t/m 21 jaar gratis)
Kaarten via www.zevenbruggenfestival.nl;
gemeenteleden €17,50.
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Collectebestemmingen Oktober
Het team

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

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

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

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

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

• 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
• 28 oktober – Stoelenproject
St. Vrienden van Oudezijds 100, Amsterdam
Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige
avond- en nachtopvang van Amsterdam.
De opvang is sober, maar veilig, warm en gratis.
• 14 oktober – Broederschapscollecte t.b.v.
Elke avond en nacht verblijven er 45 daklozen in
projecten van de Doopsgezinde Zending
de opvang aan de Marnixstraat. Van 15 september
De Doopsgezinde zending richt zich op toerusting
tot en met 30 april realiseren ze sinds 1989 ieder
van mensen die zich in willen zetten voor de
seizoen weer 10.000 overnachtingen met
kerkelijke gemeente. Zo willen we bijvoorbeeld
75 vrijwilligers.
een bijdrage leveren aan het samen verstaan
Rekeningnummer: NL42INGB0001320598
van Bijbelverhalen en aan wat die voor ons en
Stoelenproject, Amsterdam
anderen kunnen betekenen. Niet alleen overzee,
maar zeker ook in eigen land.
Rekeningnummer: NL91TRIO0338520058
• 4 november – Fonds Bijzondere Noden
t.n.v. Doopsgezinde Zending, Amsterdam
Amsterdam
De basis van het fonds is de publiek-private
samenwerking. Geld gevende fondsen en
• 21 oktober – Jongerencultuurfonds
particuliere donateurs, dienst-/hulpverlenende
In Amsterdam leeft een op de vier kinderen in een
organisaties, maatschappelijke organisaties en
gezin op de armoedegrens! Doel van het Jongeren- de lokale overheid werken samen met als doel:
cultuurfonds is het scheppen van mogelijkheden
hulp verlenen aan cliënten in een financiële noodvoor deze kinderen om ook deel te nemen aan
situatie, waarbij een voorliggende voorziening
niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar is.
culturele activiteiten, zoals ballet, muziek, toneel.
Rekeningnummer: NL49INGB0000294697
Het Jongerencultuurfonds doet dit door geld
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
beschikbaar te stellen voor een lidmaatschap of
bijdrage met een maximum van 400 euro per jaar.
Kinderen hebben geen enkele invloed op de
Als u niet in de dienst aanwezig kon zijn
inkomenspositie van hun ouders, maar verdienen
en toch iets wilt bijdragen aan het project
kansen om zich positief te ontwikkelen, ook op
kunt u dat via het aangegeven bankhet gebied van de cultuur.
rekeningnummer doen.
Rekeningnummer: Jongerencultuurfonds

Liliane van der Steur
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44
l.vandersteur@vdga.nl
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Agenda
Oktober 2018
(kerkdiensten: zie achterkant)

• Ma 1 okt

Bijbelgr. Rijpenhof; Henk L. en Joke

Rijpenhof

20.00 uur

• Di 2 okt

Bijbelkring o.l.v. Henk Leegte

Singelkerk

13.30 uur

• Di 2 okt

Tussenstop; meditatie

Singelkerk

17.30 uur

• Di 2 okt

Bijbelkring Kris o.l.v. Henk Leegte

Singelkerk

20.00 uur

• Za 6 okt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Za 6 okt

Lunchconcert

Meerpad

13.00 uur**

• Za 6 okt

Oude onbekende Pianoconcerten

Singelkerk

20.15 uur**

• Zo 7 okt

Gezamenlijk H4H slot v.d. dienst

Singelkerk

ca. 11.15 uur

• Zo 7 okt

De Dichter en de Held; concert

Singelkerk

15.00 uur**

• Ma 8 okt

Zon’shoffers; Henk L. en Joke v.d. H.

Singelkerk

20.00 uur

• Di 9 okt

Tussenstop; meditatie

Singelkerk

17.30 uur

• Di 9 okt

Mennomaal; Neve-shalom/wahat al salam Singelkerk

18.00 uur

• Wo 10 okt

Vredesgroep

Singelkerk

20.00 uur

• Za 13 okt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Za 13 okt

Lunchconcert

Singelkerk

13.00 uur**

• Za 13 okt

Kledinginzameling

Noord

10 tot 12 uur*

• Di 16 okt

Boeken rond de Bijbel: Job

Singelkerk

15.00 uur

• Di 16 okt

Tussenstop; meditatie

Singelkerk

17.30 uur

• Di 16 okt

Dopers gesprek; aanmelden

Singelkerk

20.15 uur

• Wo 17 okt

Tumtummies; 11plus

Meerpad

18.00 uur

• Wo 17 okt

Rondomgroep; geloofsbezinning

Singelkerk

20.15 uur

• Do 18 okt

Open kring M. Simons: H. de Graaf

Men. Simonsh. 14.30 uur

• Za 20 okt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Za 20 okt

Lunchconcert

Singelkerk

13.00 uur**

• Di 23 okt

Tussenstop; meditatie

Singelkerk

17.30 uur

• Di 23 okt

020 11 16plus

Singelkerk

18.00 uur

• D0 25 okt

Bijbelaars o.l.v. Ewoud Roos

Singelkerk

10.30 uur

• Za 27 okt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Za 27 okt

Lunchconcert

Singelkerk

13.00 uur**

• Zo 28 okt

Algemene Leden Vergadering

Singelkerk

12.00 uur

• Di 30 okt

Bijbelkring Kris

Singelkerk

20.00 uur

• Wo 31 okt

Bijbelkring Moeders (Van Loonschool)

Singelkerk

20.00 uur

• Za/Zo 23/24 nov Studieweekend Tora/David

Kopij voor het volgende
nummer vóór 10 oktober 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

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

Fredeshiem

* Voor plaatsen van inzameling zie elders in dit blad.
** Programma elders in dit blad

Verzending idA via het secretariaat:
e-mail: secretaris@vdga.nl.
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Amsterdam Centrum
Amsterdam Noord
Amsterdam Buitenveldert

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

KERKDIENSTEN
Singelkerk

Meerpad

Menno Simonshuis

Centrum 10.30 uur

Noord 10.15 uur

Buitenveldert 10.00 uur

7 oktober

Ds H. Leegte
Afsluiting van de dienst
met H4H

E.M.L. van Dunné

14 oktober

Ds H. Leegte

21 oktober

Ds R.M.M. HoogewoudVerschoor

28 oktober

Ds E.C. Roos

4 november

Ds H. Leegte

* Kinderkerk en Kom in de kring

Ds E.C. Roos
Ds E.C. Roos

M.H. van Hoogstraten
E.M.L. van Dunné
** Kinderkerk en Tienertuin

Lied van de maand
Gekozen door Karen Lammers

Ik voel de winden Gods vandaag …
Lied 289 uit de Doopsgezinde Bundel

Dit lied is een feest! De tekst bevat alles wat je in
het leven nodig hebt. Bijzondere herinneringen
vergezellen dit lied. Het orgel ondersteunt het lied
krachtig als een rots in de branding. Het is zo jammer
dat dit lied niet in de nieuwe liederenbundel is
opgenomen. Laten we het vooral blijven zingen!

Wie levert
voor de volgende
idA een lied in?
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