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THEMA: OMMEKEER 

Carnaval, het feest van de omkeer:
omkeer om het goede leven te vieren
Door Olivier Elseman*

Op zaterdag 2 maart gaat het weer
uitbundig los. Het Carnaval begint. Het
feest van de georganiseerde wanorde,
waarbij mensen ten volle genieten van
het goede der aarde en in verbonden-
heid met elkaar plezier maken. Want 
de zotheid regeert en zal heersen tot
dinsdagavond 5 maart 24.00 uur. Daarna
gaat men weer over tot de orde van 
de gewone dagelijkse gang van zaken
en voegt men zich weer in de vaste
maatschappelijke orde. Want hoe
uitbundig het feest ook gevierd wordt,
het is strak georganiseerd en houdt bij
alle commercialisering oude tradities in
ere. Juist die organisatie en die levende
traditie schept ruimte voor fantasie en
creativiteit, voor een natuurlijke saam-
horigheid en ongedwongen plezier.

Op woensdag 6 maart begint met
Aswoensdag de sobere vastentijd van
veertig dagen ter voorbereiding op
Pasen. Sinds de Middeleeuwen is
carnaval verbonden met deze vasten-
periode. Daarom noemt men het feest
ook  wel Vastenavond. Daarmee pro-
beerde de kerk het feest dat al vanaf
oude (heidense) tijden gevierd werd 
in wat meer goede banen te leiden. 
Want Carnaval gaat terug op de
Oudheid. Zowel in de Grieks-Romeinse
als in de Germaans-Keltische wereld
bestonden feesten rond de overgang van
winter naar zomer. Men zag verlangend
uit naar de ommekeer in de natuur van
koude naar warmte, van donker naar
licht, van onvruchtbaar naar vruchtbaar.
Zeker in de oude tijden was de winter

een harde tijd, waarbij honger, ziekte 
en dood op de loer lagen. Geen wonder
dat men dus in dit jaargetijde van
november t/m februari allerlei rituele
handelingen verrichtte om toch maar 
zo snel mogelijk de zon en daarmee 
de vruchtbaarheid te laten terugkeren.
Met vuren, maskers en kabaal trachtte
men de wintergeesten te verjagen en
met verkleedpartijen en offerandes, 
met dansen en springen, muziek en
zingen probeerde men de goede 
geesten aan te sporen om de terug-
keer de zon en de vruchtbaarheid te
bespoedigen. Ook vonden toen al
rolomkeringen plaats, waarbij de 
heren de slaven aan tafel bedienden. 
Zo werd voor even de maatschappelijke
orde doorbroken en omgekeerd.

Lees verder op pagina 2

De kerktoren van Krabbegat,
verkleed als boer
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In de Middeleeuwen werd dit feest 
van de omkeer uitbundig gevierd
voorafgaande aan de vastenperiode.
Met name in de stedelijke cultuur,
waar de stand van zelfstandige en
zelfbewuste burgers ontstond werd
het feest verbonden met spot op de
vaste maatschappelijke orde en het
strakke keurslijf van sociale conventies.
Met name de rederijkers gingen hier 
in voor en voor een paar dagen werd
de maatschappelijke orde doorbroken
en omgekeerd: de dwazen onder
leiding van koning zotheid kreeg 
het met zijn gevolg van narren voor
een paar dagen voor het zeggen. 
Via spelen die op schipkarren (Carrus
Navalis) opgevoerd werden werd de
spot gedreven met kerk en gezag,
overheid en maatschappij. Met name
de kerk had daar nogal eens moeite
mee. In en aantal steden wordt in dit
verband melding gemaakt van een
Blauwe Schuit en een gilde van de
Blauwe Schuit, waarin ieder lid gelijk
was ongeacht zijn maatschappelijke
herkomst en zo de maatschappelijke
ordening doorbrak, ja omkeerde en 
de zotheid aan de macht bracht.
Vandaar dat het schip wel bemand
werd met narren. In mijn geboorte-
plaats Bergen op Zoom rijdt met
Carnaval in het gevolg van de prins
nog steeds een Blauwe Schuit bemand
met narren mee in de stoet. Ook de
carnavalswagens die in de optochten
meerijden, zetten de traditie van spot-
ternij voort en hebben vaak thema’s,

die vooral plaatselijke gebeurtenissen
en politieke verwikkelingen met
humor aan de kaak stellen.

Veel van die middeleeuwse tradities
zijn nog steeds zichtbaar in de huidige
carnavalsvieringen in ons land. Iedere
stad of dorp geeft daaraan wel een
eigen invulling. In Bergen op Zoom,
dat in carnavalsdagen Krabbegat 
heet, wordt Prins Carnaval en zijn
gevolg met veel bombarie ingehaald
en welkom geheten op het stadhuis. 
De burgemeester draagt met de 
sleutel van de stad symbolisch de
macht over aan de zotheid. Hij
ontdoet zich vervolgens van hoge
hoed, ambtsketen en geklede jas en
hult zich in een eenvoudige boerenkiel
met rode zakdoek. Die boerenkiel en
rode zakdoek zijn de kleding van de
mensen, die de Prins in deze dagen
begeleiden en de festiviteiten organi-
seren: de boeren-ploeg. Ook daarin
wordt de door-breking van de maat-
schappelijke orde met zijn rangen en
standen zichtbaar. Ze zijn allemaal
gelijk, allemaal eenvoudige boeren. 

Nadat Prins Carnaval de macht heeft
overgenomen, leest de grootste boer,
de ‘aanvoerder’ van de boerenploeg
de “Elf Geboden” (met een knipoog
naar de Tien Geboden) voor aan het
verzamelde volk. Dat zijn de regels,
waaraan men zich te houden heeft
opdat de viering van het feest in alle
uitbundigheid plezierig blijft. Het zijn

ware cabaretteksten, die met veel
humor en spot op plaatselijke
ontwikkelingen de mensen voor-
houden, hoe carnaval te vieren.

Als dank dat hij de macht gekregen
heeft nodigt de Prins de grote raad 
(de boerenploeg) en de kleine Raad 
(de gemeenteraad) ten stadhuize uit
voor een boerenmaaltijd. Op het menu
staat boerenkool met worst en tijdens
de maaltijd wordt met liedjes en
sketches de spot gedreven met hoe het
reilt en zeilt in de stad. En daarmee
drijft men dus ook de spot met zichzelf. 

En dan kan het feest in de stad begin-
nen. Mensen trekken goed verkleed 
de stad in. In Bergen op Zoom doet 
men dat niet met prachtige carnavals-
pakken, maar met oude spullen. 
Mensen hullen zich in oude troep en
vooral vitrages. Over het gezicht een
vitrage als een sluier of een masker 
met een zo lelijk mogelijk gezicht en
een hoed als een ingewikkeld bouwsel.
Zo trekken de mensen onherkenbaar 
de stad in. Dat verkleden is niet om
zichzelf te verbergen en zo de beest 
uit te kunnen hangen, maar is juist
jezelf verbergen om helemaal jezelf 
te zijn. Met de carnavalskleding leg je
je maatschappelijke status af en hoef 
je geen rol te spelen, maar speel je
helemaal jezelf. En je doet dat niet
alleen, maar samen met anderen, ja 
met alle anderen, die je op straat 
en in cafés ontmoet. Samen zingen
(vooral de eigen liedjes in dialect),
samen dansen, samen kletsen, elkaar 
de gek aansteken, samen plezier 
maken en om elkaar en jezelf lachen.
Ook al ken je elkaar niet, daarin herken
je elkaar als mensen, die het goede
leven met elkaar willen delen en vieren. 

En zo gaat het door tot dinsdag-
avond 24.00 uur. Na een laatste 
massale zevensprong op de markt, 
gaat het masker af, de muziek uit en
keert iedereen weer terug naar de 
orde van alle dag. Het feest van de
omkeer is weer voorbij.

*Olivier Elseman is emeritus-predikant
van de PKN; hij bracht zijn jeugd door
in Bergen op Zoom.

Vervolg van pagina 1

Op het Stationsplein worden de Prins en zijn gevolg ontvangen. 
Hij heeft dan weer een jaar in zijn zomerpaleis in het slik gewoond.
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Op een dinsdag liep ik door het Rijks-
museum om de rondleiding, die ik die
vrijdag zou geven, voor te lopen. Zoekend
naar zalen en zoekend in zalen naar de
schilderijen waarover ik iets zou vertellen.
Ik had bedacht wat ik over elk schilderij
zou vertellen. Geholpen door de aanwij-
zingen van het Nederlands Bijbelgenoot-
schapboekje, ook met de keuze van de
verschillende werken. Ik stond voor elk
werk en keek. Wat ik wilde vertellen,
werkte dat hier? Zag ik wat ik vooraf 
had bedacht te zien? Hoe lagen ze op 
de route? Welke zou ik sowieso willen
langsgaan, welke kon ik misschien beter
overslaan? Ik eindigde boven, bij het
jongste schilderij van de rondleiding, op 
de derde verdieping met werk van 1950-
2000. Ik liep naar ‘Het laatste avondmaal’
van Marlene Dumas. Ik had er weinig over
bedacht, het raakte me maar ik wist niet
precies waarom. En ik begreep het aan 
de andere kant ook niet helemaal. Mijn
ambivalente gevoelens hadden misschien
te maken met mijn ambivalentie met 
het avondmaal zelf. De eerste keren dat 
ik in een dienst met Avondmaal zou
voorgaan had ik zware voorbereidingen.
Ik wilde voor mezelf weten wat ik daar 
nu precies stond te doen. Dit is mijn bloed,
dit is mijn lichaam, moeilijke woorden die
ik niet wilde uitspreken zonder te voelen
wat ik bedoelde. Voor mij is het het meest
confronterende kerkelijk ritueel. Zoals ik
verder redelijk ontspannen kan bewegen
in geloofsvragen, rituelen, oude woorden
en verhalen, stokt het hier. Ik zoek lang

naar de goede woorden, probeer het 
me eigen te maken, ik stotter, al schrij-
vend, denkend. Vaak word ik minstens
eenmaal zo wanhopig en onmachtig |
dat ik overweeg de opdracht terug te
geven. Gelukkig heb ik collega's die ik
kan bellen en mij aanhoren, laten
uitspreken en goede raad geven. Steeds
kwam ik er op tijd uit, en voelde me
comfortabel genoeg bij de woorden en
de handelingen. Gelukkig werk ik voor
een gemeente waar ik niet tegenover 
de ander sta, maar tussen, en dat ik mag
dragen èn me gedragen mag voelen. 
Zo stond ik voor dit schilderij en vroeg
me af hoe het verhaal van Dumas mij
kon helpen het avondmaal nog meer 
tot mijn verhaal te maken. Zodat ik het
kon doorvertellen. Niet alleen bij de
rondleiding maar ook bij het volgende
avondmaal in de gemeente waar ik zou
voorgaan.

Ik kijk en zie Jezus, ik denk met zijn rug
naar me toe. Dat staat me al aan. De
leerlingen aan tafel en Jezus zitten bij 
de meeste avondmaalvoorstellingen 
zo gebroederlijk en vroom te kijken,
terwijl we weten dat het, als het er echt
op aankomt, nog moeilijk blijkt er voor 
hem, en de ander in het algemeen, tot
het einde te zijn. Ik zie een tafel, waar 
hij alleen aan zit. Het lijkt niet om de
leerlingen te gaan, alleen om hem.
Merkwaardig, het meest essentiele van
het avondmaal is toch dat we het samen
doen. Maar heb ik me dan onderdeel

gevoeld bij andere afbeeldingen waar
Jezus niet alleen zit? Ik geloof het eigen-
lijk niet. Ik voel me geen discipel. Bij deze
Jezus alleen aan tafel zou ik makkelijker
aanschuiven, misschien. Het kleed heeft
een opvallende kleur. Oranje. Een soort
signaalkleur, tussen het verdere pastel-
kleurige schilderij. Het wordt geen
makkelijk verhaal, wat nu komt, lijkt het
te zeggen. Pas op, wees warm welkom,
maar houd je vast. 

En dan is het schilderij nog niet af. Zoals
wij over God spreken, zoals Rembrandt
een meisje in het licht schildert tussen 
de daadkrachtige mannen van de
schutterij, zo heeft ook Dumas behoefte
aan een derde dimensie in haar verhaal.
Alleen Dumas draait alles om. Die derde
dimensie zijn foetusachtige figuren,
zwevend boven de tafel. Nog niet
geborenen. Dat zijn wij! Zijn wij de
dimensie die het verhaal betekenis
geven? Zijn wij, als belofte, als moge-
lijkheid, als verlangen, wachtend op 
het leven, degenen die van het verhaal
een heilig verhaal maken? Ben ik daar,
starend naar het schilderij, ineens bij 
die maaltijd aanwezig? Vertel ik het
verhaal zoals het bedoeld is, alleen 
door te leven? Alleen door mezelf te
herkennen in die omkering van Dumas.
Alle antwoorden heb ik nog niet. 
Die vrijdag zal ik proberen het uit te
leggen aan de mijn museumgroep van
gemeenteleden. Ik verheug me op het
volgende avondmaal.

Marlene Dumas,
‘Laatste Avondmaal’

Avondmaal 
Door Essemie van Dunné
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Je naam krijg je bij je geboorte. Soms 
word je vernoemd naar vader, moeder,
oma of opa of een ander familielid van 
wie je ouders vinden dat die naam niet
vergeten mag worden. Anderen krijgen
van hun ouders een naam die mooi
gevonden wordt of in de mode is. Ieder
jaar worden er lijstjes gepubliceerd met de
namen die in dat jaar het meest gegeven
zijn; in 2018 waren de populairste namen
Julia en Lucas. Soms krijgt een ‘mooie’
naam ineens een ‘andere’ betekenis, zoals
de meisjesnaam Isis. Maar, als dit meisje
volwassen is, is Isis allang verslagen, hopen
we. In veel culturen heeft de naam ook 
een betekenis, zoals Leo= leeuw en
Leonard=dappere leeuw. Mijn oudste zoon
is vernoemd naar zijn pake: Ate. Dat vond
de Engelse familie maar een gekke naam.
Soms veranderen mensen hun voornaam,
om diverse redenen. Iedereen kent het
voorbeeld van prinses Christina. 

In de Bijbel komt een paar keer voor dat
iemand een andere naam krijgt en
daardoor ook een andere opdracht.

Abram en Saraï / Abraham en Sarah
In Genesis 17 staat dat God aan Abram
verscheen toen hij negenennegentig jaar
was. God sprak: ‘Ik doe jou deze belofte: 
je zult de stamvader worden van een
menigte volken. Je zult voortaan niet meer
Abram heten maar Abraham, want ik maak
je de vader van vele volken …’. En
verderop: ‘wat je vrouw Saraï betreft …
voortaan moet je haar … Sarah noemen. Ik
zal haar zegenen en jou bij haar een zoon
geven’ … Carel ter Linden* merkt hierbij
op: ‘Ze krijgen allebei een letter h in hun
naam. Dat is de vijfde letter van het
Hebreeuwse alfabet … en ook het getal
vijf…. Zoals de volken der aarde worden
aangeduid met het getal vier – de vier
windstreken – zo is het getal vijf het getal
van Israël zelf. Abraham en Sarah beseffen:

wij hebben iets
ontvangen dat de volken
… niet kennen…wij
(hebben) ook nog 
die Éne, een nieuwe 
God. Voortaan dragen
Abraham en Sarah in 
hun naam die nieuwe
roeping mee …’ 

Sarah moet lachen. Maar het is echt 
waar, het kind wordt geboren. 
Abraham en Sarah krijgen Isaac, de 
eerste van ontelbare nakomelingen.

Jakob/Israël
In Genesis 32 wordt verteld hoe Jacob een
nieuwe naam krijgt. Jacob – zijn naam
betekent bedrieger – vlucht weg uit zijn
geboortestreek nadat hij door bedrog de
zegen aan zijn vader Isaak op diens
sterfbed had ontfutseld: ‘… Volken zullen
je dienen …’ (hfdst 27). Als Esau dit merkt
zegt hij: ‘Niet voor niets heet hij Jakob: hij
heeft me nu al twee keer beetgenomen.
Eerst heeft hij me mijn eerstgeboorterecht
afgenomen en nu nog mijn zegen!’ ‘… dan
vermoord ik Jakob’. Jakob vlucht. Na jaren
bij zijn oom Laban te hebben gewoond,
die op zijn beurt Jacob te slim af is en hem
eerst met Lea en pas daarna met Rachel
laat trouwen. Dan krijgt Jakob in een
droom het bevel van God: … ga weg uit 
dit land en keer terug naar je
geboorteland’.(Gen. 31.13) Vlak bij huis
komt Esau Jakob tegemoet. Voordat ze
elkaar ontmoeten trekt Jakob zich terug
aan de andere kant van de Jabbok,
helemaal alleen, en worstelt er met iemand
tot de dag aanbreekt. Als de ander zegt:
laat mij gaan, zegt Jakob: ‘ik laat u niet
gaan tenzij u mij zegent’ De ander vraagt
‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob’. Daarop zegt
hij: ‘Voortaan
zal je naam
niet Jakob zijn
maar Israël …’.
Zo wordt Jakob
de stamvader
van het volk
Israël.

Jacob worstelt 

Simon/Petrus
Onder de discipelen van Jezus krijgt Simon
een andere naam. In het evangelie naar
Mattheus, hoofdstuk 16, krijgt de discipel
Simon Barjona, de broer van Andreas, de
naam Petrus. Jezus stelt zijn discipelen de
vraag: ‘Wie zeggen de mensen dat de
Mensenzoon is?’ … Toen vroeg hij hun: 
‘En wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent de
messias, de Zoon van de levende God,’
antwoordde Simon Petrus. Daarop zei

Een nieuwe naam
Door Mieke Krebber

Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben jij, Simon
Barjona want dit is je niet door mensen van
vlees en bloed geopenbaard, maar door
mijn Vader in de hemel. En ik zeg je: jij bent
Petrus, de rots
waarop ik mijn
kerk zal bouwen
… Ik zal je de
sleutels van het
koninkrijk van
de hemel
geven… ‘.

Saulus/Paulus
Ook Paulus heeft zijn naam gekregen na
zijn ommekeer. Handelingen 9: Intussen
bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer
nog steeds met de dood. Op weg naar
Damascus werd hij omstraald door een 
licht uit de hemel; hij viel op de grond 
en hoorde een stem zeggen ‘Saul, Saul,
waarom vervolg je mij?’ Hij wordt naar
Damascus gebracht. Drie dagen was hij
blind en dronk niets. Ananias moet naar
hem toegaan. Deze weigert eerst. Maar 
de Heer zei: ‘Ga, want hij is het instrument
dat ik gekozen heb om mijn naam uit te
dragen onder alle volken …’ Ananias gaat
en geneest Saulus van zijn blindheid. Hij
kon weer zien en liet zich dopen. Pas in
hoofdstuk 13 is sprake van Paulus. Boven 
dit hoofdstuk staat: Uitzending van
Barnabas en Saulus; de eerste reis. In Pafos
op Cyprus treffen ze een valse profeet,
Barjesus. Barnabas en Saulus worden erbij
geroepen en dan – in vs. 9 – staat er:
Daarop keek Saulus (die ook bekend stond
als Paulus) hem – de valse profeet  – vervuld
van de heilige Geest strak aan en zei: 
‘U bent een bedrieger … de hand van 
de Heer zal u treffen, u zult blind zijn.’
Paulus, de apostel der heidenen. 

Adonia Schweiz,
Vom Saulus zum
Paulus; musical.
Adonia, een
christelijke
jeugdorganisatie
in Zwitserland.

*Carel ter Linden, Bijbelse miniaturen.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 2018. 
122 p. ISBN 9789029525084.

Koekjes gegeten
tijdens Poerim:
Hamansoren.
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Haman – de verpersoonlijking van het
kwaad – is erop uit de joden in het rijk 
uit te roeien. Het lot (poer, vandaar de
naam) zou de datum daarvoor bepalen.
Door een list van Esther wordt de kwade
bedoeling van Haman aan het licht
gebracht en volgt de uitschakeling van 
de tegenstanders. Nu de dreiging van
uitroeiing is verdwenen, vieren de joden
‘een dag van feestmaal en vreugde’ 
(Esther 9:18). De dag ‘waarop de joden 
rust krijgen van hun vijanden’ en de 
maand waarin ‘droefheid verandert in
vreugde en rouw in feestdag’ (9:22) 
wordt een feestdag. Mordechai stuurt
brieven aan alle joden in het rijk en 
draagt hen op om ook in de toekomst 
het Poeriem-feest te blijven vieren op 
de 14e Adar (9:21). 

Er is een opmerkelijke parallel in het
verhaal, die toch net even anders ingevuld
wordt. Aan het eind van hoofdstuk 3
wordt niet alleen verteld dat de joden
uitgeroeid dienen te worden, maar dat 
ook hun bezit als roofgoed buit gemaakt
mag worden. In hoofdstuk 8 lezen we
hiervan een herhaling, alleen dan weer

Poeriem is een feest waarbij alles op zijn kop staat. Er heerst een carnavals-achtige
sfeer. Wat gebruikelijk is of verwacht wordt, gebeurt juist niet. Het begint al met
het merkwaardige feit dat de naam God niet voorkomt in het Bijbelboek Esther.
Daarnaast is het een fysiek feest, na het lichtfeest (Chanoeka) in december, waarbij
het draait om de geestelijke overleving, hebben we hier te maken met fysiek
overleven. Dat fysieke komt ook tot uiting in het drinken totdat men het verschil
tussen de namen Haman en Mordechai niet meer kan maken; en in het maken van
een enorm kabaal bij het horen van de naam Haman. Enerzijds schreeuwt men
tegen het kwaad, anderzijds jubelt men vanwege bevrijding. 

omgekeerd – de wereld op z’n kop: het
bezit van de tegenstanders mag buit
gemaakt worden (Esther 8:11), maar
hiervan wordt geen gebruik van gemaakt
(Esther 9:15). Het feest gaat niet over
wraak, maar over de strijd tussen goed 
en kwaad. We kunnen dit verbinden met
de vraag waarom het feest niet gevierd
wordt op de dag van de overwinning 
zelf maar op de dag erna? 
In het joods commentaar MeAm Loez
(samengesteld 18e-19e eeuw in Turkije)
wordt daarover het volgende gezegd:
‘Om ze te maken tot dagen van feestmaal
en vreugde’ (Ester 9,22). Er is hier geen
sprake van vreugde over de val van onze
vijanden, want er is gezegd: ‘Verheug je
niet over de val van je vijand’ (Spreuken
24,17). Maar het gaat hier om vreugde 
over de redding en bevrijding van Israël, 
en daarom wordt er gezegd: ‘de dagen
waarop de joden rust kregen van hun
vijanden’ (Ester 9,21). En daarom moet 
men elk jaar een herdenking houden op 
de dag waarop men rust kreeg, dat wil
zeggen op de 14e in niet-ommuurde
plaatsen en op de 15e in ommuurde
plaatsen. Want de vreugde heeft geen

Poeriem
Door Niek de Wilde*

betrekking op de wraak, maar op het feit
dat Israël rust kreeg van zijn vijanden.
[Jalkoet MeAm Loëz op Ester 9,21-22]
Poeriem is een feest dat niet draait om de
dood van de vijanden, maar om redding
van de dreigende vernietiging.
Edward van Voolen schrijft hierover het
volgende:
Poeriem is een welkome verademing op 
de ernst van het leven. Het toeval waardoor
joden gered werden, vond helaas niet altijd
plaats. Maar ondanks dat er voor miljoenen
joden géén Poeriem was, overleefde het
joods volk. Het kwaad heeft zijn verper-
soonlijking gevonden in Haman en zijn
nakomelingen. 
Joden zijn zich ervan bewust dat zolang 
het kwaad benoemd moet worden, de
wereld onverlost is. Daarom zijn joden elk
jaar op Poeriem bedroefd en boos, maar
tegelijkertijd blij in staat te zijn verder te
bouwen aan een betere wereld.  (Edward
van Voolen, Joods leven thuis en in de
synagoge. (1996, p.51)

* Niek de Wilde is docent in het leerhuis.
Meer informatie in idA van februari of 
de folder in de Singelkerk.

Een Hamanratel wordt door kinderen op
Poerim gebruikt om kabaal te maken als 
de naam van Haman valt bij het voorlezen
in de synagoge van de boekrol van Ester.

Koekjes gegeten
tijdens Poerim:
Hamansoren.
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Voor het thema Ommekeer heb ik 
gezocht naar een boek dat daarbij past 
en ik dacht aan mijn vroegere lievelings-
boek toen ik een klein meisje was: 
‘De Geheime Tuin’ van Francis Hodgson-
Burnett, een klassieker uit 1911, die geluk-
kig recent weer in herdruk is verschenen
met illustraties van Inga Moore. 

Het verhaal gaat over een meisje, Mary,
van een jaar of tien. Ze woont in India bij
haar ouders, die weinig naar haar omzien,
maar ze wordt vooral verzorgd door haar
aya, haar kindermeisje. Vroeg in het boek
overlijden zowel haar ouders als haar
kindermeisje tijdens een cholera-epidemie
en wordt Mary teruggestuurd naar haar
oom, die in Yorkshire woont in een groot,
somber landhuis met meer dan honderd
kamers. Mary is een onooglijk, nukkig kind
dat zich moet redden in haar nieuwe
omgeving, waar ook haar oom niet naar
haar omkijkt en er alleen wat volwassen
personeel is. Als ze in een verveelde bui 
de tuin in loopt sluit ze vriendschap met
een roodborstje. Ze gaat steeds vaker de
tuin in waar ze zich verwondert over de
ontluikende lente. Ze had in India weinig
oog voor haar omgeving, maar hier gaat 
ze steeds meer zien en de frisse buiten-
lucht doet haar goed. Dan hoort ze over

een geheime tuin binnen de tuin van het
landgoed, ommuurd en afgesloten voor
iedereen. Natuurlijk prikkelt dit haar
nieuwsgierigheid en ze gaat op zoek naar
de ingang van de tuin. Met behulp van het
roodborstje vindt ze de toegang, ze sluit
vriendschap met een jongen die met dieren
kan praten en leert steeds meer over de
natuur. Dan hoort ze een aantal keer
gejammer en gehuil en blijkt het landhuis
nog een geheim te herbergen…

Het is juist nu een mooie tijd om dit boek
te lezen. We hebben de eerste mooie dag
van februari net achter de rug – volgens
mijn moeder de mooiste dag van het jaar –
en voor het eerst begin ik weer te geloven
dat de lente straks echt zal doorbreken en
zie ik dat de doodsheid van de wintertuin
zachtjes wordt verdrongen door de uit-
lopende natuur. In mijn tuin staan op dit
moment de eerste sneeuwklokjes en
crocusjes in bloei en ik verwonder me dat
er uit schijnbaar niets zich planten kunnen
ontwikkelen. 

De Geheime Tuin speelt zich ook af in deze
tijd van het jaar en de tekst en de platen
doen weer verlangen naar de verdere
ontwikkeling van de lente. Zoals ook in de
voorjaarsrituelen van de kerk een parallel

De Geheime Tuin
Door Albertine Wendte-Voncken

loopt met de ontwakende natuur, loopt
ook in dit boek een parallel met de ontwik-
keling van de karakters en bloeit ook 
Mary langzaam maar zeker op tijdens het
ontdekken van de tuin. De kinderen zien
hierin zelf een vorm van tovenarij, waar-
door ze geraakt worden. Die verwondering
cumuleert op een bepaald moment in 
een soort kerkdienst zonder dat het een
overdreven religieuze draai krijgt.
Waarschijnlijk hebben de meeste mensen 
bij het zien van de ontluikende lente het
gevoel dat het bijna tovenarij is zoals de
winter overwonnen wordt door de lente 
en de dood door het leven. Misschien is 
dat ook wel Tovenarij met een grote T.
Het is altijd spannend om een oud lieve-
lingsboek te herlezen, maar gelukkig had 
ik er nog net zoveel plezier in als dertig 
jaar geleden, misschien nog wel meer door
de prachtige platen van Inga Moore. De
zinnen zijn poetisch beschrijvend, maar niet
overdadig en de tekeningen vallen ook in
die lijn en zijn stilistisch, maar niet te zoet.
Als volwassene zie ik veel duidelijker de
parallel tussen de karakterontwikkeling van
de kinderen en de ontwikkeling in de
natuur. De opbouw van de karakters is
evenwichtig en ze blijven gedurende het
boek goed in balans. Het is bijzonder dat
een boek van ruim een eeuw oud zo
tijdloos is dat het nog steeds zo kan boeien.
Mijn zoon Daan leest het boek nu ook en
het is inmiddels ook zijn lievelingsboek. Op
de vraag waarom zegt hij “omdat er geen
slechte mensen in voorkomen”. Misschien is
dat ook wel de kern: geen boek over oorlog
en narigheid, maar alleen de ontwikkeling
van de mensen en de natuur waarin we
allemaal een beetje Tovenarij herkennen.

Frances Burnett,
De geheime
tuin. Uitgeverij
Christofoor.
Illustraties Inga
Moore. 4e druk,
2016. 280 p.
ISBN
9789062388783.
€ 24,95
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Bertolt Gunster, Omdenken. Bruna, 2010.
ISBN 9789022996973, € 4,99.

Wim de Vries Lentsch maakte een keuze,
verspreid over dit nummer afgedrukt.

Angst 
Door Peggy van der Leeuw  

Het is maandagochtend. Ik loop langs het water
van de Kattenburgervaart in de richting van het
Windroosplein. Het is grijs en nat. Het waait, het 
is katterig. 

Ik ben op weg naar het atelier van W. Ze heeft
gevraagd of ik tijd had om te poseren. Ze was aan
een portret bezig, maar het model was ziek
geworden.

Al lopend over het wandelpad, kijk ik naar de
grond, ook het zand is grijs en nat. Het voelt alsof
er niemand is, maar als ik opkijk om mijzelf
opnieuw te richten, zie ik hoe in mijn blikveld een
fietser verschijnt. Het is een jongeman van een jaar
of twintig. Hij is broodmager en slingert op zijn
gammele fiets over de rijweg naast het pad. Zijn
kleren zijn zwart, met gaten. Een jas over een trui
op een broek boven kistjes. Ergens onderin zijn
plunje ligt zijn wezen. Diep weggestopt. Hij is
verslaafd of lijdt aan haperingen van de geest. 

Ik probeer rustig naar hem te kijken, wetend dat 
hij straks, ter hoogte van mijn persoon, zal
stilhouden. Ik probeer te blijven kijken, maar ik
ben bang. Mijn geest hapert. Wat wil hij? 
En vooral, zal ik doen wat hij wil? 
‘Mevrouw, mag ik u iets vragen…? Ik vraag het 
niet graag, maar eh…’
Terwijl hij moeizaam met zijn uitleg begint, zwaait
hij ongericht met zijn armen. Ik weet wat er gaat
komen, ik ken zijn verhaal. Zoals ik zijn waarheid
nooit zal kennen. Ook die is weggestopt. Diep weg
in zijn verhaal. 
Ik doe wat hij wil, maar op het moment dat ik op
hem afstap en hem het geld aanreik, breekt mijn
angst los uit de diepste diepten van mijzelf, uit 
daar waar ik hem altijd wegstop, diep wegstop.
‘Weet je’, zeg ik zo luid als ik kan, ‘als ik dit voor
jou doe, zou jij dan iets voor mij willen doen? 
Zal je nooit vergeten dat ieder mens op deze aarde
recht op eigenwaarde heeft? Ieder mens! Begrijp 
je wat ik bedoel? En…’, probeer ik nog te zeggen,
‘zorg goed voor jezelf… alsjeblieft…’, maar mijn
stem valt weg. Ik heb gevraagd en niet alleen
gegeven. Hij kijkt me aan en zwijgt, zoals ik
zwijgend hem aankijk, in stille gelijkwaardigheid. 
‘Bedankt.’, zegt hij.
‘Jij ook.’ 

Mijn stem is weer tot rust. Het is niet ver meer naar
het atelier. Niet ver meer naar die wereld waar
geen ander is en geen mijzelf, alleen maar kijken. 

Column

Omdenken
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Op de vraag wat zij het leukste aan 
de kerk vindt, zegt Andrea Wieffering:
“De zondagochtend vind ik heel fijn. 
Ik ga bijna elke week. Dan kom ik de
Singelkerk binnen en ken ik iedereen 
en iedereen kent mij. Toen ik open was
over mijn ziekte (een goedaardige tumor
achter mijn oor) kreeg ik veel steun: na
de kerkdienst of een kaartje. Of iemand
ging mee naar het ziekenhuis. Ah, dacht
ik, wat fijn. Ik heb een vangnet.

Toen heb ik in de kerkdienst ook
gevraagd om voor mij te bidden. Dat
heeft niet iedereen makkelijk gevonden.
Het hoort niet bij doopsgezinden. Dat
bidden heb ik geleerd bij de Taizé-groep
Amsterdam, waar ik regelmatig kom. 
We lezen uit de Bijbel en daarna bidden
we voor elkaar, voor anderen of voor
jezelf als je ziek bent. Dat is zo mooi. 
Dat heeft me ook wel geholpen om in 
de doopsgezinde kerk om voorbede 
te vragen.

Ik heb behoefte aan een kerkdienst. 
Sinds enige jaren ben ik lekenpreker.
Vorige week ging ik voor in Aalsmeer.
Dat vind ik heel spannend. Ik vind het
leuk om de diepte in te gaan met een

Bijbeltekst. Zo kan ik ook wat terug-
geven. In Aalsmeer moest ik na de 
dienst ongeveer zestig handen schudden.
Enkele weken eerder in Edam maar 
acht. Half januari zei iemand tegen mij:
‘Jij bent er ook altijd’. Ik help ook met
koffie schenken na de dienst.

Hoe de Amsterdamse Doopsgezinde
Gemeente aantrekkelijker zou kunnen
worden? Ik heb geen idee. Ik was zelf
zoekende en stond er voor open. Soms
heb ik de indruk dat de Gemeente
mensen overvraagt. Dan neem ik iemand
mee voor de eerste keer en dan wordt
gelijk gevraagd: Heb je interesse om in de
kerkenraad te komen. Terwijl iemand
komt kennismaken! Blijkbaar is wat we
doen, niet genoeg. Dan gooi ik de kont
tegen de krib. Als iemand op zijn plek is
en het in de kerk fijn vindt, dan komt hij
wel terug. 

God geeft mij de kans te aanvaarden 
wat ik ben. Sommige dingen kun je ver-
anderen; andere dingen moet je maar 
op hun beloop laten. Bij de kinderdank-
zegging waren zes kinderen. Die ouders
komen echt wel terug. Vorig jaar waren
er in de Singelkerk vier dopelingen. 

Het leukste aan de kerk is 
de zondagochtend
Door Dirk Visser 

Het is heel erg doopsgezind dat mensen
zelf kiezen om lid te worden. De Rooms-
Katholieke Kerk kent de kinderdoop en
daarmee zijn ze dan ook allemaal
geregistreerd. 

Ik ben niet van oorsprong doopsgezind.
Die dat wel zijn, noem etnische doops-
gezinden. Ik heb helemaal geen
kerkelijke achtergrond. Mijn oma van
moeders kant was remonstrants en zong
in het kerkkoor. Met Kerst gingen we
naar haar luisteren in de kerk. Dat vond
ik mooi. Ik vond het net magie. Zelf
speelde ik in die tijd op een blokfluit het
lied ‘Nu sijt wellekome’. De woorden
daarin als ‘Kyrie eleison’ en de zin 
‘Gij komt van alzo hoge, van alzo veer’.
Dat is toch magisch? Mijn moeder had 
als standpunt: Ik geloof wel in God, 
maar ik ga niet naar de kerk. Mijn vader
is onkerkelijk. 

Op mijn vijftiende ben ik er ingerold.
Mijn moeder wees me op een leuk
zeilkamp waarbij ze volhoudt dat ze had
verteld dat het van de kerk was, maar
volgens mij niet. De schipper die een
baard had, heette Harmen. Aan het eind
van de week zei hij: We gaan zondag

Andrea Wieffering:

Vele gezichten
In de komende tijd willen we
verschillende leden, vrienden 
en belangstellenden, zowel jong
als oud, aan het woord laten in de
rubriek: Vele gezichten. De keuze
wordt gemaakt door de redactie. 
Deze maand Andrea Wieffering.
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naar de kerk. Ik ben de dominee. ‘Wat’,
zei ik, ‘bent ú dominee? En hij zei met
een glimlach: Waarom zeg je nu opeens
u?’ Die dominee was Harmen Ament, die
toen in Alkmaar stond, waar ik woonde.
Vanaf die tijd kwam ik elke donderdag-
avond in de Doopsgezinde Gemeente.

Op mijn 21e ging ik naar Amsterdam om
te studeren. Ik ben op mijn 25e gedoopt
door Jaap Klanderman. Dat is twaalf jaar
geleden. In die jaren leidde ik AKC-
zeilkampen en kwam in het bestuur
daarvan. Ik ging op in de doopsgezinde
jongerenwereld. Later heb ik in de BR
(Broederschapsraad) gezeten. Daar ben ik
mee opgehouden toen ik ziek werd. 

Ik heb culturele antropologie gestudeerd,
om precies te zijn sociologie van de niet-
Westerse samenleving. Ik ben beschermd
opgegroeid. Daarom studeerde ik niet
aan de UvA die bekend stond als een
feestuniversiteit. Ik ging naar de VU 
waar alles heel erg georganiseerd was.
Dat is ook mijn ding. In vijf jaar ben ik
afgestudeerd.

Ik kwam vaak op het Zonshofje waar ik
altijd kon aanwaaien. Na enige jaren elke
dag op en neer gereisd te hebben, ben ik
van Alkmaar naar Amsterdam verhuisd.
Ik woonde als student in de buurt van
Uilenstede.

Ik werd actief in de VDGA, vooral de
opvang van daklozen. Mijn belijdenis
ging over de inloop met Kerst. De
advocaat naast de zwerver en die weer
naast de kok. Iedereen vond dat heel
normaal. En toch was het heel bijzonder.
De inloop heb ik een jaar of vier gedaan.
Ik deed het met heel veel plezier. Ik vond
het fijn mensen te zien die ongezien zijn,
maar de agressie waarmee je soms werd
geconfronteerd, vond ik moeilijk.

In 2012 werd ik ziek. Ik ben toen gestopt
met alles. Het bleek een goedaardige
tumor te zijn, maar ik ben er wel slecht-
horend door geworden. Van 28 februari
tot 5 mei – ik weet het nog precies –
kreeg ik elke dag bestraling. Ik moest 
dus elke dag naar het ziekenhuis. Sinds-
dien heb ik chronische pijn. De tumor is
gekrompen, maar trekt aan alles. Ik ben
heel vaak moe. Ik kan niet meer alles

aan. De mensen zien dat niet. Zij denken
‘een jonge meid’. Intussen ben ik wel bij de
wal opgekrabbeld. Ik voel me nu goed,
mede dankzij het gehoorapparaat en het
leren omgaan met mijn situatie.

Namens de PKN heb ik me bezig gehouden
met filosoferen met kinderen en ook in de
wijk. Daar word ik echt blij van. Dat zijn
mooie dingen om te doen. Ik praat dan over
hoe wij ons thuis voelen en over ervaringen
die kinderen daarmee hebben. Dan vraag ik
de kinderen naar hun ervaring. Zo ontstaat
er onderling een discussie. Hiermee ben ik
gestopt toen ik werk vond als museum-
begeleider in het Bijbels Museum.

Wat ik nog wel doe, is filosoferen voor
nieuwkomers in een multi-culti-wijk. Dat
leidt tot interactie tussen alle culturen 
zodat mensen niet langer langs elkaar 
heen lopen. Dit vrijwilligerswerk doe ik in
diverse buurthuizen door heel Amsterdam,
van Noord tot de Bijlmer.

Momenteel heb ik geen werk. Ik had een
eenjarig contract bij Sneel, het jongeren-
werk van de Doopsgezinde Gemeente
Haarlem. Ik vond dat ontzettend leuk. 
Ik was erg gericht op kwaliteit waaronder
ik verstond verbinding met de jongeren 
ook diepgang. De kerk wilde kwantiteit: 
er moesten meer activiteiten komen. 
Toen kwam er een einde aan.

Ten slotte. Ik wil graag verhuizen, ergens
richting Alkmaar: Schoorl, Bergen, Castricum.
Amsterdam is mij te druk en te rumoerig. 
Als ik de natuur in wil, moet ik altijd door de
drukte. Ik ben dol op de natuur. Ik wandel
graag. Maar het kost mij ook veel energie. 
Ik hoor in de lente graag de vogeltjes
zingen. Een advies van de fysiotherapeute
heeft me wel geholpen: ‘Ga elke dag naar
buiten’. Dat is ook goed voor mijn humeur. 

Ik ga heel vaak naar Dopersduin, het
vroegere doopsgezinde broederschapshuis 
in Schoorl. Daar vertelde een doopsgezinde
broeder me eens dat als ik moe was, ik
gewoon naar bed moest gaan. Het deed 
me goed dat er naar mij werd omgekeken
en dat ik ondanks mijn ziekte toch welkom
was. Dat gewoon zijn genoeg is, heb ik op
Dopersduin geleerd. 

Dit deed me denken aan Gloria-lied 657 uit
het Liedboek ‘Zolang wij adem halen’ en dan
vooral het begin van het tweede couplet:
Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder
kracht, het lied op and’re lippen, draagt mij
dan door de nacht. 

Dit lied werd vaak in Dopersduin gezongen.
Ik was toen zo schor van de bestraling dat ik
niet meer kon zingen. Het was toen heel fijn
dat dit lied gezongen werd. Ook al werd ik
even niet gehoord, anderen konden voor mij
zingen. Daardoor werd ik weer wél gehoord.

De duinen bij Schoorl



1 0 – I N  D I T  AM ST E R DAM M A A R T  2 0 1 9

OrgelExtra – 17 maart na de dienst
Andantino van César Franck  (1822-1890).
Lichtvoetige, vriendelijke melodie met soms een serieuze
ondertoon. (ca 7 min.)

Uit de kerkenraad

Oplevering van de nieuw gebouwde seminariekamers
Op 12 februari is de oplevering van de nieuw gebouwde
seminariekamers in het Zonshofje in de aanwezigheid 
van bestuurders, bewoners en bouwers feestelijk gevierd.
De vijf nieuwe kamers worden momenteel ingericht en 
zo snel mogelijk betrokken. 

Geluidsinstallatie – In de kerkzaal in de Singelkerk is 
een nieuwe geluidsinstallatie geplaatst. Deze functio-
\neert goed voor wat betreft de ringleiding, maar de
laatste afstelling voor de algemene versterking moet 
nog worden gedaan.

Menno Simonshuis – De met Zonnehuizen bereikte
regeling om vanaf 1 juli de Regentenkamer te huren is
besproken. Enerzijds bestaat er voldoening over deze
aldus bereikte tussenoplossing. Anderzijds is er ook
principiële weerstand tegen het feit dat onze gemeente
huur gaat betalen voor diensten waar Zonnehuizen voor
haar bewoners ook van profiteert. We spreken af hier
later dit jaar nog eens bij stil te staan.   

Benoemingen – Zr. Rimke van der Veer is in de Kerken-
raad benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur (volgens
statuten art 11-1). Chris van Eeghen, Norma van den Berg
en Ernst Gűlcher zijn allen herbenoemd als bestuurslid 
van de Stichting Beheer (statuten Stichting art 4 lid 3). 
Tot slot geeft Aliza Hoomans aan haar rol in de kerken-
raad per 1 september 2019 te zullen neerleggen. 
Dit betekent dat zij niet beschikbaar zal zijn voor een
tweede termijn als kerkenraadslid. Wel blijft zij lid van 
het bestuur van het Zonshofje.

Aankomende Activiteiten
Voor de aankomende periode staat er weer een mooi
aantal activiteiten op de agenda. De aanmeldingen 
voor de Israël-reis lopen goed, momenteel staan er 
16 genoteerd. 
In het voorjaar zal mogelijk een solidariteitsmaaltijd
worden georganiseerd voor een groep vluchtelingen 
die in Amsterdam verblijven zonder papieren. Voor €10
kan hier een maaltijd worden genuttigd, bereid door de
vluchtelingen. De opbrengst van de maaltijd komt hen
zelf ten goede. 
Ook op de rol staat de nieuwe serie Dopers gesprekken;
deze zijn gepland op 25 maart, 15 april en 20 mei. 
Een wandeling door Joods Amsterdam door het Leerhuis
vindt plaats op zondag 24 maart. 
En wij verheugen ons op de lunchconcerten (elke zaterdag
in maart) en onze openstelling voor de Stations of the
Cross kunstroute in de 40-dagentijd voor Pasen (zie elders
in deze idA). 

Ditte Papousek

Mennomaal
Op dinsdag 12 maart 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:
Studenten met muzikaal talent die mee mogen doen 
in het Nederlands Studenten Orkest (NSO) bijzonder! 
Ze hebben een maand lang samen geoefend en zijn in
allerlei steden met het orkest opgetreden met tot slot een
laatste uitvoering in het Concertgebouw op 25 februari. 
Kristina Klomp hoopt ons van die ervaring te komen
vertellen en misschien ook iets te laten horen.
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).

Voordracht kerkenraadslid
De vacaturecommissie heeft voorgedragen als nieuw
kerkenraadslid br. Lex van Drooge, per 1 mei 2019. Dit ter
voorziening in vacatures die later dit jaar zullen ontstaan. 
De kerkenraad maakt de voordracht hierbij met genoegen
bekend. 

Zoals bepaald in artikel 20 van het Huishoudelijk
Reglement van de VDGA kan iedere groep van ten minste
10 leden van de gemeente aan de kerkenraad andere
kandidaten opgeven, gedurende twee weken na het
verschijnen van dit blad. Bedoelde opgaven dienen door
alle voorstellers ondertekend te zijn en vergezeld te gaan
van een schriftelijke verklaring van elke kandidaat dat
deze bereid is een eventuele benoeming te aanvaarden. 
Bij het uitblijven van andere kandidaten wordt br. Van
Drooge geacht te zijn gekozen.

Voor de kerkenraad, Mieke Hoogvliet, secretaris. 
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Geloof in de Klimaatmars op 10 maart 

Vanuit vele geloofstradities sluiten mensen zich aan 
bij de klimaatmars die op zondagmiddag 10 maart in
Amsterdam wordt gehouden.

Wil jij ook meelopen?
Deelnemers verzamelen om 12.30 uur bij de Dominicus-
kerk. Daar wordt een lied gezongen en krijgen de lopers
een zegen mee. Vervolgens wordt gezamenlijk naar de
Dam gelopen waar het startpunt van de mars is.
Zie ook: https://www.groenekerken.nl.  
Op deze site kun je je ook inschrijven.
•  12.30 uur                Verzamelen bij de Dominicuskerk 
•  13.00 – 16.00 uur    Klimaatmars vanaf de Dam 
•  17.00 uur                Avondgebed in de Noorderkerk 

Lunchconcerten in de Singelkerk

In de maanden maart en april is er iedere zaterdag 
een lunchconcert in de Singelkerk; aanvang 13.00 uur,
toegang gratis.

2 maart – Adrien Losco Trio: Modern Jazz

9 maart – Kyoko Techikawa, sopraan; Felix Justin, 
piano Schumann, Liederkreis opus 39 en 
traditionele muziek uit Japan en Indonesië

16 maart – Jeroen Koopman en Elena Roce; 
orgelmuziek Bach, Vivaldi, Bononcini, Händel, Buxtehude  

23 maart – Toru Oyama, piano
Debussy en Chopin

30 maart – Duo Domenica, viool
B. Martinu: Three Madrigals. Mozart: Duo in Bes KV 424 

In het zomernummer willen we aandacht
besteden aan verhalen van gemeenteleden,
vrienden en belangstellenden over hun
doopsgezinde voorouders. Over de
welgestelde doopsgezinde families is al
veel gepubliceerd. Over het leven en het
doopsgezind-zijn van veel andere families 
is weinig bekend. 
Wanneer u een verhaal zou willen vertellen
laat het dan de redactie weten, dan kunnen
we beoordelen of met die verhalen een
zomernummer te vullen is.

De redactie.  

Zomernummer idA

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.

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.
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Gemeente in beweging

Wandeling met gids 
De Portugese Joden, hun synagoge en een Estherrol

Zondag 24 maart 13.30 uur – 14.45 uur
Aanmelden: bij Pieter de Graaff; curupira@curupira.org 
of 0622502661
Kosten: mèt MJK 10,00 euro pp, zonder MJK €27,–. 
Te voldoen op de dag zelf

Kruisweg door de binnenstad
Art Stations of the Cross: oude spirituele pelgrimage
in nieuwe vorm.

Toonaangevende kunstenaars geven een eigentijdse 
vertaling geven van het oude verhaal van de lijdensweg 
van Jezus. Een wandelroute door het centrum van de stad
voert als een Via Dolorosa langs 14+1 halteplaatsen die 
elk een kunstwerk tonen. 

Kunstplatform Artway organiseert deze kruisgang door 
de binnenstad van Amsterdam in de 40-dagentijd voor 
Pasen (van 6 maart –Aswoensdag – tot 22 april – Pasen).

In de Singelkerk is te zien: het tweeluik Der Tod und das
Mädchen (Janpeter Muilwijk) en de 3D stereoscopische
installatie Josephine’s Well (Arent Weevers). 

Voor de zondagen 10, 17, 24 en 31 maart en 7 en 14 april
worden vrijwilligers gezocht die tijdens de openingstijden –
van 12 tot 15 uur – in de kerk aanwezig willen zijn. 
Er zijn 2 of 3 vrijwilligers per zondag nodig. Aanmelden 
bij Rimke van der Veer  Rimke.vanderVeer@VDGA.nl

Meer informatie over de kruisgang: www.artstations.org

Voor de eerste statie is gekozen: 
Madonna del Mare Nostrum, 

Mantel der Liefde, 
door HansA (Hans Versteeg), 

2017 olieverf op doek 125 x 125 cm, 
hansaversteeg.com
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Johannes Passion
Het lijden, sterven en de wederopstanding van Christus vormen
al eeuwenlang inspiratie voor componisten. In onze tijd komt
daar graag theatraal effect bij kijken, denk aan de musical Jesus
Christ Superstar of het evenement ‘The Passion’. In Bachs tijd
was dat echter ongebruikelijk.  Zijn woonplaats Leipzig was
zeer conservatief in alles wat de kerk aanging en de stadsraad
had hem op het hart gedrukt ‘solche Compositionen zu
machen, die nicht theatralisch wären’. 

Voor de tweede (1725) versie van de Johannes Passion compo-
neerde Bach twee nieuwe aria’s die juist wél theatraal zijn. 
Neem de aria ‘Zerschmettert mich, ihr Felsen und ihr Hügel’, 
ofwel ‘Verpletter me, rotsen en bergen’: die komt in zijn woord-
schildering en emotionaliteit het dichtst bij opera van alle muziek 
in de Johannes Passion. Ook in de aria ‘Himmel reisse, Welt erbebe’,
ofwel ‘Hemel scheur open, aarde beef’, spreken zowel tekst als
muziek erg tot de verbeelding. De twee andere aria’s in het eerste
deel - ook onderdeel van Bachs andere versies - zijn in contrast
daarmee veel beschouwender en religieuzer van aard. 

Op 10 maart om 15.00 uur kunt u in de Singelkerk komen luisteren
naar deze Johannes Passion uit 1725. Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.bachensembleamsterdam.nl of aan de deur van de Singelkerk.

Over Bach Ensemble Amsterdam
Ons ensemble (koor & orkest) voert gepassioneerd én stijlbewust
muziek van Bach en tijdgenoten uit. Eigenlijk doen wij allemaal
niets.



Essemie van Dunné
voorganger, jongeren- 
en opbouwwerker
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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•  3 maart  – Broederschapscollecte 
t.b.v. de Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling   
Aan ons allen is de opdrachtgegeven zorg te 
dragen voor mensen, dieren en aarde. We zijn 
immers verantwoordelijk voor de duurzaamheid 
van de Schepping in al haar facetten. Naast een
persoonlijke verantwoordelijkheid kan deze zorg
worden gedragen door en vanuit de plaatselijke
gemeente en binnen de kerkgemeenschap
wereldwijd. De Stuurgroep Duurzame Ontwik-
keling (SDO) wil hier aan haar bijdrage leveren. 
SDO is een landelijke commissie van Nederlandse
doopsgezinden. Leefmilieu en gerechtigheid in
economische verhoudingen zijn de thema’s van 
de stuurgroep.
Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 t.n.v.
Stichting Doopsgezind WereldWerk te Deventer  

•  10 maart – Fonds Bijzondere Noden Amsterdam      
De basis van het fonds is de publiek-private
samenwerking. Geldgevende fondsen en
particuliere donateurs, dienst-/hulpverlenende
organisaties, maatschappelijke organisaties en 
de lokale overheid werken samen met als doel: 
hulp verlenen aan cliënten in een financiële nood-
situatie, waarbij een voorliggende voorziening 
niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar is.
Rekeningnummer:NL49INGB0000294697 Fonds
Bijzondere Noden Amsterdam      

•  17 maart – Broederschapscoll. t.b.v. projecten 
van de Stichting Doopsgezind WereldWerk  
Doopsgezind WereldWerk ondersteunt en initiëert
projecten in binnen- en buitenland uitgaande van
geweldloosheid, wederkerigheid en duurzaamheid.
Zie voor meer informatie: www.dgwereldwerk.nl  
Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 t.n.v. 
de St. Doopsgezind WereldWerk te Deventer 

Collectebestemmingen maart

•  24 maart – Stoelenproject 
Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige
avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang
is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond 
en nacht verblijven er 45 daklozen in de opvang 
aan de Marnixstraat. Van 15 september tot en 
met 30 april realiseren ze sinds 1989 ieder seizoen
weer 10.000 overnachtingen met 75 vrijwilligers.
Rekeningnummer: NL42INGB0001320598
Stoelenproject, Amsterdam  

•  31 maart – Broederschapscoll. t.b.v. Stichting 
   GDB (Gemeenschap Doopsgezind Broeder-
   schapswerk) t.b.v. het vrijplaatsenfonds van 
   de Retraites 
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 t.n.v. 
Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam, inzake GDB  

•  7 april – Stichting Stuwkracht 10 
Stuwkracht 10, een doopsgezind initiatief, krijgt
verzoeken om financiële hulp uit alle hoeken van 
de wereld en helpt onmiddellijk in plotseling
ontstane noodsituaties, ‘stil’ en eenmalig.
Tijdens het Doopsgezind Wereldcongres in
Amsterdam (1967) werd een oproep gedaan om
10% van het inkomen te bestemmen voor het
lenigen van de nood in de wereld. Bijna honderd
doopsgezinden gaven gehoor aan deze oproep 
en zo ontstond de Stichting Stuwkracht 10. 
Rekeningnummer: NL30INGB0001211010 
St. Stuwkracht 10, Oostzaan 

Als u niet in de dienst aanwezig kon zijn 
en toch iets wilt bijdragen aan het project 
kunt u dat via het aangegeven bank-
rekeningnummer doen.

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

Essemie van Dunné
Sjoukje Halbertsma
Joke van der Heide
Karen Lammers
Wim de Vries Lentsch
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 maart 2019
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 

Agenda

Maart 2019 
(kerkdiensten: zie achterkant)

•  Za 2 mrt Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Za 2 mrt Lunchconcert; Jazz Singelkerk 13.00 uur

•  Ma 4 mrt Bijbelgr. Rijpenhof; Henk L. en Joke Rijpenhof 20.00 uur

•  Di 5 mrt Bijbelkring o.l.v. Henk Leegte Singelkerk 13.30 uur

•  Di 5 mrt Tussenstop; meditatie Singelkerk 17.30 uur

•  Za 9 mrt Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Za 9 mrt Lunchconcert; zang, piano Singelkerk 13.00 uur

•  Zo 10 mrt Klimaatloop Dominicus 12.30/13.00 u

•  Zo 10 mrt Johannespassion (Bach) Singelkerk 15.00 uur

•  Ma 11 mrt Zon’shoffers; Henk L. en Joke v.d. H. Singelkerk 20.00 uur

•  Di 12 mrt Tussenstop; meditatie Singelkerk 17.30 uur

•  Di 12 mrt Mennomaal; Kristina Klomp; NSO Singelkerk 18.00 uur

•  Di 12 mrt Bijbelkring Kris o.l.v. Henk Leegte Singelkerk 20.00 uur

•  Wo 13 mrt Vredesgroep Singelkerk 20.00 uur

•  Do 14 mrt Tumtummies; 11plus Meerpad 18.00 uur

•  Vr 15 mrt Open kring M. Simons: M. Krebber Men. Simonsh. 14.30 uur

•  Za 16 mrt Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Za 16 mrt Lunchconcert; orgelmuziek Singelkerk 13.00 uur

•  Di 19 mrt Boeken rond de Bijbel: Kuijer/Chulda Singelkerk 15.00 uur

•  Di 19 mrt Tussenstop; meditatie Singelkerk 18.00 uur 

•  Za 23 mrt Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Za 23 mrt Lunchconcert; piano Singelkerk 13.00 uur

•  Zo 24 mrt Wandeling; Portugese synagoge Nw Amstelstr. 13.30-14.45 u.

•  Di 26 mrt Tussenstop; meditatie Singelkerk 17.30 uur

•  Di 26 mrt 020 11 16plus Singelkerk 18.00 uur

•  Wo 27 mrt Rondomgroep; geloofsbezinning Singelkerk 20.15 uur

•  Do 28 mrt Bijbelaars o.l.v. Ewoud Roos Singelkerk 10.30 uur

•  Za 30 mrt Leerhuis; Poerim Singelkerk 10.00-14.15u

•  Za 30 mrt Lunchconcert; viool Singelkerk 13.00 uur

•  Di 2 apr Tussenstop; meditatie Singelkerk 17.30 uur

Redactievergadering in het Rijksmuseum. Foto: Thijs van Hoogstraten  



    

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           

3 maart                    Ds E.C. Roos                                      E.M.L. van Dunné ** 
                                        
10 maart                  Ds A. Maas-Smilde *                                                                              Ds H. Leegte

17 maart                     Ds H. Leegte                                      Janneke Leerink, 
                                                                                                   lekenprediker *
                                        
24 maart                    Ds E.C. Roos *                                                                                         Ds J.E. Klanderman

31 maart                    Ds H. Leegte                                      Vijfde zondag

7 april                          E.M.L. van Dunné                             Nog niet bekend                         

Gekozen door Wim de Vries Lentsch

Wie levert 
voor de volgende
idA een lied of
gedicht in?

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

De Hemel

Voor de dieren geen hemels paradijs,

maar na de winter met sneeuw en ijs,

als de honger ze vleugellam

of nederig maakt en bijna tam,

na de winter komt er een feest,

een hemel op aarde voor vogel en beest.

Nu zijn voor veel mensen die ik weet

zomer en winter gelijkelijk wreed:

gebrek en honger, het hele jaar door.

Heeft God hier geen belangstelling voor?

Wordt het voor bedelaars nooit april?

Dat zou tegennatuurlijk zijn, tegen Gods wil:

schepsels, alleen maar voor verdriet

geschapen, dat kan toch niet?

Dit nu is volgens mij het bewijs

voor ’t bestaan van het hemelse paradijs

en wie denkt dat het slechts voor christenen is,

slaat de plank weer eens lelijk mis,

want een eerlijk persoon, die leeft bij de wet,

door zijn of haar godsdienst uiteengezet,

die een betere wet wel had aangenomen,

als hij die maar was tegengekomen,

iemand die nooit onrecht beging

dacht u dat God zo’n sterveling,

dat de God van de waarheid hem buitensloot,

hem verried in het uur van zijn dood?

Willem Wilmink, Verzamelde liedjes en gedichten.

Gedicht van de maand


