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Intocht van Lodewijk Napoleon1
in Amsterdam op 20 april 1808

Amsterdam, doopsgezinden en Oranje.
Een historische verkenning
Door Alex Noord
Allereerst een korte schets van de onderlinge relatie tussen de stad Amsterdam
en het huis van Oranje. Want die was
niet altijd even gemakkelijk. Dat dateert
al uit de zestiende eeuw. Pas laat – in
1578 – koos Amsterdam de kant van
prins Willem van Oranje. De stad gaf de
macht niet licht uit handen, de stadsbestuurders hadden in de eerste plaats
oog voor de (handels)belangen van de
stad en zagen Oranje als een rivaal voor
de eigen positie. Deze wedijver bleef
ook in de daaropvolgende eeuwen
bestaan. Amsterdam zag vooral het
lokale belang, waar de Oranjes
opkwamen voor de bovengewestelijke
zaak. Pas in 1813 stabiliseerden de
betrekkingen en leken zowel Amsterdam
als Oranje te beseffen dat er veel te
winnen was bij meer redelijke onderlinge verhoudingen. Amsterdam kreeg
de erkenning als hoofdstad van het
Koninkrijk en zo werd Willem I in de

Nieuwe Kerk ingehuldigd als koning.
Het woord ‘verknochtheid’ kwam in de
negentiende eeuw nogal eens terug als
de relatie tussen de vorst en de hoofdstad werd beschreven; een werkbare
modus was gevonden. De onderlinge
verhouding tussen doopsgezinden en
het Oranjehuis lijkt minder gecompliceerd te zijn geweest. In mei 1909, pal
na de geboorte van prinses Juliana, het
kind waarnaar zo lang was uitgezien,
schreef de doopsgezinde historicus
en predikant Karel Vos (1874-1926)
waarderende woorden over de Oranjes:
‘De Oranjes toch hebben herhaaldelijk
onze Doopsgezinde voorvaderen de
hand boven het hoofd gehouden in
oogenblikken waarin zij verdrukt
werden.’ Het is dit aspect dat keer op
keer werd belicht wanneer doopsgezinden over het huis van Oranje
schreven en spraken, in preken,
pamfletten en in liederen.

De Oranjes maakten zich de eeuwen door
sterk voor de positie van (religieuze)
minderheden in het land. Vader des
Vaderlands Willem van Oranje, prins
Maurits en koningstadhouder Willem III
hadden zich daadwerkelijk ingezet voor
de doopsgezinde zaak. Opeenvolgende
Oranjevorsten hadden ervoor gezorgd dat
doopsgezinden in vrede en veiligheid
konden leven in het land. Deze protectie
maakte dat doopsgezinden het Oranjehuis positief waardeerden.
Bij de Amsterdamse doopsgezinde
predikant Johannes Bremer (1694-1757)
vinden we deze positieve insteek terug.
Hij hield in 1749 een preek die later onder
de titel Het verloste Nederland werd
uitgegeven. Bremer betoonde zich in zijn
predicatie uitdrukkelijk loyaal aan de
overheid. ‘Het is het uitgedrukt bevel van
onze Loffelyke en Godvruchtige Overheid
Lees verder op pagina 2
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C.P. van Eeghen. Naar een ets
van mej. Henriëtte de Vries
Vervolg van pagina 1

rechten op. Er heerste onvrede omdat
doopsgezinden als getolereerde
minderheid nog altijd geen publieke
functies konden bekleden. Amsterdamse
doopsgezinden sloten zich in groten
getale aan bij de patriotten en de
Bataafse Republiek werd in 1795 dan
ook met vreugde begroet. Deze vreugde
duurde echter niet lang. Het Franse
bewind kreeg in de loop der jaren steeds
meer totalitaire trekken en gaandeweg
werd uitgezien naar de terugkeer van
Oranje. Tekenend is hoe bijvoorbeeld de
Vondelpark. Dit park werd in 1865
Haarlemse doopsgezinde Adriaan
gesticht als een particulier initiatief
Loosjes (1761-1818) van patriot
rondom de Amsterdamse doopsgezinde
mettertijd Oranjeklant werd.
bankier Christiaan Pieter van Eeghen
(1816-1889). Ruim 25 jaar lang was
In de negentiende eeuw werd vervolhij presidentdirecteur van De Nedergens de doopsgezinde Oranjeliefde
landsche Bank, de bank die in 1814
weer uitgebreid bezongen en beleden.
Doopsgezinden waren maar al te blij dat nota bene door koning Willem I was
opgericht. Zo hoog konden Nederzij in het Koninkrijk der Nederlanden
landse doopsgezinden in de negenonder de hoede van koning Willem I
tiende eeuw stijgen, onder de veilige
ongehinderd mee mochten doen in
de samenleving. Zij konden maatschap- bescherming van een Oranjevorst.
pelijk opklimmen en voluit meedoen
Alex Noord, predikant van de
|aan de opbouw van de nieuw
Vereenigde Doopsgezinde Gemeente
gevormde natiestaat.
De laatste decennia van de achttiende
te Haarlem en rector van het Doopseeuw was de meest kritische periode
gezind Seminarium in Amsterdam.
in de relatie tussen de doopsgezinden en Kenmerkend voor hoe doopsgezinHij publiceerde verschillende artikelen
den in de negentiende eeuw particihet Oranjehuis. Doopsgezinden lieten
over de verhouding tussen het huis
peerden in het publieke domein was
zich niet onbetuigd in het genootvan Oranje en de doopsgezinden.
schapsleven van die tijd en eisten gelijke in Amsterdam de aanleg van het

om God te loven.’ Bremer schetste in
zijn preek een parallel tussen het Joodse
volk en de Republiek, hij trok allerlei
Bijbelse lijnen door. Zoals het Joodse
volk eens zuchtte onder de slavernij in
Egypte, zo zuchtte Nederland ooit
onder de Spaanse bezetting. Het is een
beeldtaal die in de zeventiende en
achttiende eeuw ook breder, bijvoorbeeld in calvinistische kring, bekend
was. De Oranjes werden in deze op de
Bijbel geïnspireerde taal vergeleken
met bijvoorbeeld de figuur van Mozes,
degene die het Joodse volk uit Egypte
leidde. Zo waren de Oranjeprinsen in
de vergelijking van Bremer ‘Nassausche
Helden, die hun goed en bloed voor
’t Vaderland ten beste geevende, met
onbezweeken moed en dapperheid zich
in de Bresse stelden, om het verdrukte
volk vry te maken.’ In het slotgebed aan
het eind van de preek stelde Bremer
nog eens met nadruk dat de Prins van
Oranje een garantie was voor vrede.
Sterker nog: hij was door God ‘aen het
Roer van deze Staet gestelt’.

1) Lodewijk Napoleon was de eerste ‘koning’ van Nederland. In 1815 werd Willem I koning van Nederland.

Schilderijen van Rembrandt

Koning Ahasveros en Esther
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Koning Saul en David spelend op de harp

Het Ptolemeïsche koningshuis
en de wagenrennen
Door Karen Lammers

Nog niet zo lang geleden, in 2001, werd er
gepubliceerd over een papyrusrol, die door
de Universiteit van Milaan op de Europese
papyrusmarkt was aangekocht. Het betrof
een papyrus die door grafrovers was
gevonden in Egypte, in het gebied bij
Fayum. Zij was gebruikt als borstcartonnage
voor een mummie. Na in een eerste leven
lange tijd in omloop te zijn geweest als
literair werk, was de papyrusrol, omstreeks
176 voor Christus en volgens gewoonte in
het Ptolemeïsche Rijk, naar een recycling
centrum gebracht om daar omgevormd te
worden tot cartonnage. Hoewel gevonden
nabij Fayum, is de papyrusrol waarschijnlijk
afkomstig uit Alexandrië.
De papyrus bevat ruim honderd epigrammen die worden toegedicht aan Posidippos
van Pella, die leefde van 310 tot 240 voor
Christus. De dichter werd geboren in het
Macedonische Pella (nu Griekenland) en
vertrok naar Alexandrië waar zijn literaire
carrière tot volle wasdom kwam. Hij was
in dienst van het Ptolemeïsche koningshuis,
in de periode dat Ptolemaeus II Philippus

de scepter zwaaide (285-246 voor
Christus) en schreef poëzie voor het
Ptolemeïsche koningshuis.
Met deze vondst is een rijkdom aan
teksten van Posidippos van Pella toegevoegd aan de Griekse literatuur. De epigrammen vertellen over veel verschillende zaken, waaronder edelstenen en
waarzeggingen. Posidippos wijdt ook
een reeks gedichten aan de wagenrennen, de Hippika, die nieuwe inzichten
over het Ptolemeïsche koningshuis
brengen. Hij beschrijft hierin de wagenrennen en de overwinningen die door
het koningshuis werden behaald als
een familiezaak. In het bijzonder eert
Posidippos de talrijke overwinningen
van de jonge prinses Berenice II, die met
haar paarden en wagen op de Istmische
en Nemeïsche Spelen zegevierde, maar
hij beschrijft onder andere ook de
overwinningen van haar grootouders,
Ptolemaeus I Soter en koningin Berenice I,
die op de Olympische Spelen zegevierde
en die daarmee de Spartaanse prinses

Cynisca, de eerste vrouwelijke winnaar
wagenrennen op de Olympische Spelen,
haar aanspraak op de titel van ‘enige
vrouwelijke overwinnaar op de
Olympische Spelen’ ontnam, en, van
haar vader Ptolemaeus II Philippus.
Verder lezen/Literatuur:
• Labored in papyrus leaves;
perspectives on an epigram collection
attributed to Posidippos (P. Mil. Vogl.
VIII 309). Eds.: B. Acosta-Hughes, E.
Kosmetatou & M. Baumbach, 2004.
• Posidippos’ Milan papyrus epigrams.
New poems attributed to Posidippos;
a text in-progress. Sectie ‘Hippika’
(Published by: Center for Hellenistic
Studies, Harvard).
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Profetes Chulda, adviseur van
de koningen Hizkia en Josia
Door Mieke Krebber

We maakten kennis met profetes Chulda
via Guus Kuijer. In zijn Bijbel voor ongelovigen (dl. 5) vertelt hij de verhalen vanuit
het standpunt van een bijfiguur uit het
verhaal. Bij de behandeling van het boek
Job laat hij profetes Chulda1 de schrijver
van het boek interviewen. Zij probeert te
achterhalen waarom hij het boek
geschreven heeft.
Bij de verhalen over de koningen van het
Noordelijk en het Zuidelijk rijk – Israël en
Juda - en over de profeten uit die tijd laat
hij ook Chulda aan het woord: ‘Ik ben niet
overal bijgeweest. De verhalen zijn me ter
ore gekomen. Ze klinken waar.’

Chulda wordt adviseur van Hizkia
Chulda vertelt hoe ze als klein meisje
gebeten werd door een giftige slang, haar
ouders haar meenamen naar Jeruzalem en
daar de Nechustan, de koperen slang op
een paal die Mozes in de woestijn had
laten maken en nu voor de tempel stond,
in de ogen moest kijken van haar vader.
Ze durfde eerst niet, maar toen ze eindelijk
in zijn glanzende ogen keek werd ze beter.
Na de verovering van het Noordelijk rijk
door de Assyriërs vlucht zij met haar man

naar Juda en gaat wonen in een nieuwbouwwijk van Jeruzalem, die gebouwd
is voor de vluchtelingen.
In Juda is Hizkia koning (725-696).
Chulda hoort dat de koning de tempel
wil zuiveren van afgodsbeelden en ook
de koperen slang wil vernietigen (IIKon.
18,4). ‘Ik was woedend, omdat ik zeker
wist dat een beeld dat gemaakt was
door onze grote profeet Mozes geen
afgodsbeeld kon zijn’. Als Jesaja een
keer in het openbaar spreekt weet zij
zijn aandacht te trekken door te
roepen: ‘Ninevé wordt niet ondersteboven gekeerd, ze wordt verzopen.’
Jesaja roept haar bij zich en gaat
met haar een discussie aan over haar
genezing en over schoonheid. Hij
herkent haar als profetes. Hij introduceert haar bij koning Hizkia.
Zij heeft ervaren in het Noordelijk rijk
dat verzet tegen de Assyriërs geen
zin heeft. Ze hoopt de koning goede
adviezen te kunnen geven in zijn
houding ten opzichte van de overmacht
van de vijand. ‘Nechustan kon ik niet
redden, maar Juda misschien wel’.

Beleg van de Assyriërs

Zegel met de naam Hizkia. Opvallend:
het Egyptische Anch-teken – de sleutel
tot het leven.
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In het veertiende jaar van de regering
van Hizkia trekt koning Sanherib van
Assyrië op tegen de versterkte steden
van Juda (Jes. 36). Een gezantschap
van Hizkia, bestaande uit zijn generaal,
zijn hofschrijver en een profeet, onderhandelt met de bevelhebber van
Sanherib. Chulda: ‘Die profeet was ik
overigens… ik mocht niets zeggen”.
De bevelhebber van Sanherib roept luid,
zodat de verdedigers op de muren hem
kunnen horen: ‘U weet best dat uw God
mij stuurt’. ‘Koning Hizkia houdt u voor
de gek … geloof hem niet als hij beweert
dat God u zal redden …’ Daarna roept
Hizkia Chulda bij zich en vraagt haar
om raad. Haar antwoord is: ‘Het is toch

waar dat onze God de ondergang van
Jeruzalem wil… U zou er verstandig aan
doen de poorten te openen want dan
worden we levend weggevoerd.” Hizkia
luistert niet. Hij laat in de hele stad
goud en zilver verzamelen en laat dat
naar Sanherib brengen. Maar dat is de
Assyriërs niet genoeg. Daarna raadpleegt
Hizkia Jesaja. Deze voorspelt: “Sanherib
zal vanwege het gerucht dat de koning
van Ethiopië met een enorm leger oprukt
het beleg voor Jeruzalem opgeven …”
Die nacht stuurde God een engel naar
het legerkamp in, die daar honderdvijfentachtigduizend man doodde. Was het
een engel of een uitbraak van een
besmet-telijke ziekte? Na Hizkia wordt
Manasse, zijn zoon, koning (696-642).
Deze laat alle afgodsbeelden weer
oprichten, behalve de Nechustan. Hij
herstelde ook de Tofet weer in ere,
de plaats waar ouders hun kinderen
offerden. Daar doodt Manasse ook zijn
opstandige zoon onder toeziend oog
van de elite van Jeruzalem.

De ondergang van Ninevé
Daarna vertelt Chulda verder: ‘Tegen
het eind van Manasses regering verdronk
Ninevé. … mijn enige profetie die uitkwam’. Ze vertelt dat de rivier de Kausar
door de stad stroomt en daar in de Tigris
uitmondt. Daar waar de rivier de stad
inkomt, hadden de Assyriërs een sluis
gebouwd om het water in bedwang te
houden. De Meden trekken op tegen
Ninevé. De poorten worden gesloten en
ook de sluis. Als het water in de bergen
smelt verjagen de Meden de bewaking
bij de sluis en ver-nielen die. Het water
stroomt met donderend geweld de stad
in. De muren zijn van stenen van
gedroogde klei; die worden nat en
bezwijken. Zo veroveren de Meden de
stad (612). De sluizen en waterpoorten
zijn open! De fundamenten van het
paleis storten in! (Nahum 2.7)

Andrea Mantegna,
Two Figures:
The Priest Helqia and
the Prophetess Hulda,
The Louvre

Josia doet een beroep op Chulda
Koning Josia (648-609), de vroomste koning
van Juda, wil de tempel, die erg verwaarloosd is, restaureren. De werklieden vinden
in een tempelmuur een ingemetselde
boekrol. Ze geven de rol aan de hogepriester Chilkia die hem laat lezen aan
Safan, de hofschrijver. Safan leest de koning
de boekrol voor. Het blijkt een wetboek
te zijn2. De koning scheurt zijn kleren
omdat hij beseft ‘dat de HEER in hevige
woede ontstoken moet zijn omdat onze
voorouders zich niet gehouden hebben aan
wat in dit boek staat.’ De priester en de
hofschrijver gaan naar de profetes Chulda
om haar te raadplegen (2 Kon. 22.14).
Chulda: Dit zegt de HEER: ‘Ik zal onheil
brengen over deze stad… en zeg tegen de
koning … Je hebt je kleren gescheurd … .
Jij zult in vrede sterven en bij je voorouders

begraven worden.’ Josia beveelt nu alle
voorwerpen voor Baäl e.a. uit de tempel
te verwijderen, offerplaatsen verspreid
door het land te verwoesten – een
grote zuivering. Doordat de macht van
de Assyriërs tanende was kon Josia
groepjes soldaten naar Israël (toen een
provincie van Assur) sturen om ook daar
de offerplaatsen voor Baäl te
vernietigen. Zelfs de heilige steen die
Jacob tot hoofdkussen had gediend
werd in stukken gehakt.
Chulda:’Kunnen we dit rekenen tot
vroom gedrag?’ Het Babylonische rijk
kwam op. Farao Necho ziet een kans
om het gebied van de Assyriërs te
veroveren voor de Babyloniërs dat
doen. Hij trekt door Juda. Josia gaat
hem met een leger tegemoet. Bij het
treffen doodt Necho Josia. De Judeeërs
mogen zijn lijk meenemen. Zo sterft

hij niet in vrede maar wordt hij wel bij
zijn voorouders begraven. Uiteindelijk
wordt Chulda meegevoerd met de
ballingen naar Babel. Daar heeft ze
haar verhaal opgeschreven. Haar
conclusie: we zijn door de ballingschap
één volk geworden en hebben onze
verdeeldheid overwonnen.
Zo beschrijft Guus Kuijer de verhalen
over de koningen en profeten van
Israël in de tijd van de bedreiging door
de Assyriërs en de wegvoering in de
ballingschap vanuit het gezichtspunt
van profetes Chulda.
Guus Kuijer, De Bijbel voor ongelovigen,
dl. 5: De twee koninkrijken, Job en de
profeten. Polak & Van Gennep.

1) Chulda van Jeruzalem is opgenomen in de Heiligenkalender; feestdag 10 april.
2) Men denkt dat de gevonden boekrol een tekst bevatte die ten grondslag ligt aan het boek Deutronomium.
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Op 9 januari stond onderstaande lezersbrief
in de Volkskrant met als kop:

Vrijheid
Nu in idA:
We zijn diep geraakt door deze in onze ogen weerzinwekkende Nashville-verklaring. We kennen binnen onze
gemeente mensen die ernstig beschadigd zijn door
uitspraken zoals in de Nashville-verklaring terug te
vinden zijn. Mensen die om die reden met een streng
religieuze conservatieve achtergrond hebben gebroken
en bij vrijzinnige gemeentes terecht zijn gekomen.

The Favourite
Regie Yorgos Lanthimos
Met Olivia Colman, Emma Stone,
Rachel Weisz.

The Favourite
Door Joke van der Heide

Wat een heerlijk drama; een koningin, haar
vrouwelijke adviseur en een kamermeisje.
Dat het de Britse koningin Anne is ten tijde
van een van de oorlogen tegen Frankrijk
maakt op zich niet zoveel uit; het gaat om
de tijdloze emoties die zich bij deze
driehoeksverhouding afspelen. Manipulatie,
macht en misbruik; daar draait het om.
De entourage is een hof in de pruikentijd
en dat wordt grappig en potsierlijk uitgebuit
in de beelden. De drie vrouwen laten zich
soms uitvergroot en soms heel subtiel van
hun slechtste en beste kant zien. Het is
vermakelijk en treurig tegelijk. De actrices
zijn inmiddels genomineerd voor verschillende prijzen en Olivia Colman (Anne in de
film) heeft inmiddels een Oscar voor haar
rol ontvangen. Terecht; zij speelt haar rol
zo goed! Ze is woedend en ze pruilt en ze
huilt en eigenlijk wil ze maar één ding;
dat er van haar gehouden wordt. En dat
is allemaal van haar gezicht te lezen. En in
dit alles is ze ook nog eens weergaloos
grappig. Hoe zij haar Oscar in ontvangst
nam was op zich ook weer een Oscar waard.
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Alle mensen, ook de ondertekenaars van de Nashvilleverklaring, mogen denken wat ze willen. Juist als
vrijzinnigen zijn we niet geneigd om ons uit te spreken
over het geloof van een ander. Zo graag sluiten we níet
uit. Echter de claim van de ondertekenaars dat zij het
èchte en enige ware Christendom vertegenwoordigen en
de schade die zij hiermee aanrichten, maakt dat wij het
toch doen.
Er bestaan geen duidelijke richtlijnen over wat het
betekent om Christen te zijn. Hoe wenselijk dat voor
sommige mensen ook is.
Hoe banger we zijn, hoe meer we naar deze richtlijnen
verlangen. Het lijkt aantrekkelijk om alles wat ons onzeker
kan maken zoals liefde, seks en genot, uit te bannen en
buiten de deur te houden. Met vrijheid en mens-zijn heeft
dat echter weinig te maken.
Voor òns gaat Christen-zijn vooral over barmhartigheid,
naastenliefde en inderdaad: vrijheid. Over dat ieder mens
mag zijn zoals hij of zij is. Hoewel we misschien vinden dat
de priesters en schriftgeleerden wel iets harder hun best
kunnen doen dan de hoeren en tollenaars.
De ondertekenaars van de verklaring zijn godgeleerden,
en wij ook. Vreemd woord eigenlijk. Als Thomas van
Aquino gelijk heeft dat geloven het zwakste van alle
weten is, dan is de godgeleerde de zwakste van alle
geleerden. Hij weet niet zoveel. En wat hij vandaag weet,
kan hij morgen weer kwijt zijn. En nooit heeft hij de
wijsheid in pacht. Wie over God spreekt, weet nauwelijks
waarover hij het heeft, alle woorden over boven zijn nog
altijd van beneden.
Henk Leegte, Ewoud Roos en Essemie van Dunné,
predikanten Doopsgezind Amsterdam.

Column

Door Mieke Krebber
Het vermoeden dat de Verenigde Doopsgezinde
Gemeente Amsterdam de avondmaalsbekertjes heeft
aangeschaft na de Spaanse griep in 1918 klopt.
De Spaanse griep was een pandemie, waaraan wereldwijd
20 à 40 miljoen mensen zijn overleden. In Nederland
stierven er ca. 30.000 mensen op een bevolking van
ruim 6,5 miljoen. Sommige berichten spreken over
60.000 slachtoffers; dat is inclusief de doden door de
op de griep volgende longontsteking.
In het Resolutieboek van de gemeente wordt gemeld
dat in de vergadering van de kerkenraad van 4 juni 1920
verslag wordt gedaan door de Commissie Avondmaalsbekertjes. Het voorstel is om in het Maandblad de
kwestie uiteen te zetten. Op 13 oktober 1921 wordt
besloten dat de binnengekomen brieven naar de
commissie zullen worden gestuurd, hetgeen gebeurd is
op 3 november. Op 2 februari 1922 stelt ds. Westerdijk
voor nog niet over het punt te discussiëren. Ds. Dijkema
stelt voor een proef te nemen en daartoe bekertjes van
Rotterdam te leen te vragen. Op 20 april meldt de
commissie dat zij nog ‘diligent’ is maar de eenmalige
proef met de bekertjes uit Rotterdam wil afwachten.
Op 26 oktober meldt de commissie met algemene
stemmen en één tegen het voorstel te hebben
aangenomen om voor het avondmaal in het voorjaar
bekertjes van Rotterdam te lenen. De grootboekhouder
hoeft nog niet te worden geraadpleegd, daar het
voorlopig alleen om de transportkosten gaat.
Ds. Westerdijk stelt voor om dan meerdere tafels in
de kerk te plaatsen. Op 25 november 1923 wordt er
avondmaal gevierd met bekertjes geleend van Haarlem.
Op 17 januari 1924 valt de beslissing. In de kerkenraadsvergadering wordt nog vermeld dat er weinig
mensen hebben gereageerd op het artikel in het maandblad; de meesten waren voor, slechts enkelen tegen.
Als bezwaren worden genoemd:
1. In strijd met de voorstelling van het avondmaal
in de Bijbel.
2. In strijd met de traditie in de gemeente.
3. Het intieme karakter van het Avondmaal.
4. De rechten van de gemeenteleden die de beker
wensen te houden.
5. Invoeren van nieuwigheden die later soms
niet meevallen.
Besloten wordt: één maal per jaar een avondmaal met
een gemeenschappelijke beker. Beide vormen handhaven:
bij aanzitten en bij ronddelen. De kosten van de
bekertjes worden geraamd op € 900,– à € 1.000,–.

Koninklijke gordijnen
Door Thijs van Hoogstraten
In het verre Den Haag, waar ik opgroeide, werd
mijn blik op het koningschap voornamelijk bepaald
door Prinsjesdag – de derde dinsdag in september.
Je had vrij van school en gewoontegetrouw gingen
we dan kijken naar de rit van de Gouden Koets.
Een geschenk van de stad Amsterdam hoorde ik
later, maar dat terzijde. Daar zaten ze dan: het
vorstenpaar, achter hun koninklijke glas, in een flits
waren ze voorbij, maar dan had je ze toch gezien.
Een mysterie, dat waren ze in mijn kinderlijke ogen.
Van hogerhand gegeven, want van Thorbecke en
de constitutionele monarchie had ik toen nog niet
gehoord.
Een vast thema bij ons thuis aan
de ontbijttafel was vervolgens, of
de Majesteit bij het ontwaken
wel zelf haar gordijnen opendeed.
Of zou ze daar een lakei, of zelfs
een knopje voor hebben? Het was
een dankbaar onderwerp en we
kwamen er nooit uit.
In onze kerken beleven we ook
een soort koningschap. Het koninkrijk van God, maar ook het koningschap van Christus. De klassieke
Messiaanse hoedanigheden van
Jezus, we kennen ze: Koning,
Priester en Profeet. Als doopsgezinden voelen we ons vaak meer
thuis bij de laatste twee – de mens
Jezus, die we als groot voorbeeld
en inspiratie kunnen navolgen.
Maar de christelijke traditie kent ook die koninklijke kwaliteit: de Christus Triomfator, of Christus
Koning, de gekroonde Christus, door God
gezonden. Daar zou je nog wel eens een gesprekje
over willen opzetten. Wie daarover geïnspireerd
wil worden kan misschien gaan naar die mooie
tentoonstelling in de Hermitage: De schatkamer!
Nummer 80 is daar een prachtig klein kruisbeeld
uit de 13e eeuw, met edelstenen bezet,
Christus lijdend en gekroond in één. Zo mooi
en ontroerend, dat raakt en intrigeert mij.
Om verder over te denken. Alleen moet je dan
misschien wel eerst de gordijnen open trekken.
En hoe je ook tegen je geloof aankijkt, dat
wordt niet voor ons gedaan, dat zullen wij toch
zelf moeten doen. Ook hier in Amsterdam.
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Foto: Thijs van Hoogstraten

Persoonlijke
avondmaalsbekertjes

Prinsessen & de twee koningen

Janneke Schotveld

De Kikkerbilletjes van de Koning
Door Albertine Wendte-Voncken
In het thema Koning heb ik overwogen
om te kijken naar paasverhalen, maar ik
had zulke goede verhalen gehoord over
dit boek dat ik het woord Koning uit de
titel mooi als bruggetje heb gebruikt
om het deze keer te kunnen bespreken.
Het is een sprookjesboek, maar met
sprookjes nieuwe stijl.
Een van de sprookjes gaat over een
prinses die moet gaan trouwen en haar
ouders, de koning en de koningin
nodigen zevenhonderd-en-een prinsen
uit, maar de prinses kan er geen vinden
waarvan haar hart sneller gaat kloppen.
Totdat prinses Ishana uit het land
Overzee langs komt en zij daar halsoverkop verliefd op wordt en daar dus
mee trouwt.
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In een ander sprookje is prinses Loubna
verliefd geworden op de blonde tuinjongen Bram, maar het is volgens de
koning en de koningin toch echt niet
de bedoeling dat ze met een tuinjongen
trouwt en al helemaal niet een met
blonde haren. Gelukkig door een magisch
ingrijpen van een tovertante komt het
toch goed.
Er zijn niet alleen verhalen over prinsen
en prinsessen, maar ook over bijzondere
wezens, zoals een Lettervreter, een
wezentje dat leeft van letters, het Piekermannetje, dat de Piekers van kinderen in
de nacht over de komende schoolweek
en hockeytoernooien doorprikt, een
papiervisvissertje, een verhaal dat doet
denken aan Piggelmee en een

Computervrouwtje dat de kruimels
tussen je toetsen in het toetsenbord
wegblaast.
Elk verhaal is van tekeningen voorzien
door een andere illustrator. Er zijn vele
grote namen, zoals Thé Tjong King,
Martijn van der Linden en Annet Schaap,
maar de auteur heeft zelf ook nieuwe
illustratoren uitgezocht voor bij haar
verhalen. Ondanks de vijftien verschillende illustratoren is er toch in de platen
uniformiteit te vinden en de verschillen
storen absoluut niet.
Ik hoorde Janneke Schotveld bij de
Grote Vriendelijke Podcast, een podcast
over kinderboeken, gemaakt door
kinderboekrecensenten Jaap Friso

Pasen

(JaapLeest.nl) en Bas Maliepaard (Trouw).
Ik raad deze podcast van harte aan om
eens lekker naar te luisteren. Ze bespreken mooie boeken, hebben interessante
gasten en hebben de interviews altijd
zeer gedegen voorbereid. In die podcast
werd ook een stukje voorgelezen uit het
verhaal ‘Prinses Flora’. Het typeert haar
schrijfstijl en de vanzelfsprekend van
inclusiviteit in kinderboeken:
Er waren eens twee koningen, die alles
hadden wat hun hartje begeerde: een
koninkrijk, een mooi paleis met kersenboomgaard en elkaar. Toch misten ze
iets. ‘Ik zou zo graag een kindje willen,’
zei de ene koning. ‘Ik weet het liefste,
ik ook. Maar hoe lief we elkaar ook
vinden, kindjes komen er niet van,’ zei
de andere koning.
Eigenlijk is het heel logisch dat er twee
koningen zijn die een kindje willen of
twee prinsessen die verliefd worden.
Er is een ‘ridster’ – jawel, een vrouwelijke
ridder- die een prins redt en er lopen
behalve lakeien ook lakinnen in het
kasteel rond. Hoofdrolspelers hebben
vanzelfsprekend een schakering van
huidskleuren en namen. Al die inclusiviteit wordt niet geëtaleerd of overdreven benadrukt. Het is er gewoon
zoals er in de samenleving (en in onze
eigen gemeente) mensen zijn met
verschillende rollen, kleuren en liefdes.
Iedereen heeft zijn eigen verhaal en dat
verhaal is zoveel belangrijker en interessanter dan wat dan ook.
Janneke Schotveld heeft haar verhalen
met feministische en inclusieve inslag
gestoeld op een traditie van sprookjes
en dat is wonderwel gelukt. Het zijn
heerlijk herkenbare verhalen, soms in
een modernere, soms in een klassiekere
wereld en soms in een magische
sprookjeswereld, maar altijd een “Goed
Verhaal” dus met een boodschap, zoals
sprookjes horen te zijn.

Singelkerk
14 april – Palmpasen. 10.30 uur Kerkdienst
Kom-in-de-kring en Kinderkerk. De kinderen maken palmpasenstokken;
(aanmelden bij l.vandersteur@vdga.nl)
Voorganger: ds Henk Leegte

18 april – Witte donderdag. 20.00 uur Kerkdienst, Avondmaal
Voorganger: ds Ewoud Roos

19 april – Goede vrijdag. 20.00 uur
‘Die sieben letzten Worte’ van Joseph Haydn,
uitgevoerd door het Stanislavski Strijkkwartet Voorganger: ds Ewoud Roos

21 april – Pasen. 10.30 uur Paasmorgen kerkdienst met OrgelExtra
Kom-in-de-kring en Kinderkerk Voorganger: ds Ewoud Roos

Meerpadkerk
8, 11 en 12 april. Drie avonden x 30 minuten. 20.30 uur
Vioolsolo’s van Bach (BWV 1002-1004-1006)
Door Lisanne Soeterbroek

14 april – Palmpasen. 10.15 uur Kerkdienst voor jong & oud
De kinderen maken palmpasenstokken; aanmelden bij e.vandunne@vdga.nl
Voorganger: Essemie van Dunné

21 april – Pasen. 10.15 uur Paasmorgen kerkdienst
Kinderkerk. Voorganger: Essemie van Dunné

Menno Simonshuis
14 april – Palmpasen. 10.00 uur Kerkdienst
Voorganger: ds Ewoud Roos

Janneke Schotveld, De kikkerbilletjes
van de koning en andere sprookjes.
Van Holkema & Warendorf, 2018, 144 p.
ISBN 9789000364893.

21 april – Pasen. 10.00 uur Paasmorgen kerkdienst, Avondmaal
Voorganger: ds Henk Leegte
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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
rubriek: Vele gezichten. De keuze
wordt gemaakt door de redactie.
Deze maand Albertine Voncken.

Albertine Voncken:

Zelf ben ik een gezegend mens,
maar er zijn ook anderen
Door Dirk Visser

“Een gezegend mens – dat zette ik boven
de samenvatting van mijn belijdenis in
idA (juni 2012). Maar in mijn huisartsenpraktijk in het Amsteldorp zie ik dat je in
de relatieve veiligheid van Nederland ook
onveilig kunt opgroeien. Mensen kunnen
ontzettend verkeerd terechtkomen. Ik zie
zoveel patiënten die een onveilige jeugd
hebben gehad en die niet konden
vertrouwen op de liefde van hun ouders.
Het leven kan heel ingewikkeld zijn in
deze mooie samenleving.”
Aan het woord is Albertine Voncken.
“Meneer of mevrouw Ooievaar heeft
het voor mij wel leuk uitgekozen. In de
uitdrukking ‘een gezegend mens’ klinkt
dankbaarheid door en ook een lijntje
naar boven. Ik hoef me geen zorgen te
maken over basale dingen: eten, drinken,
schoon water, geen oorlog. In wezen
word ik in mijn bestaan niet bedreigd.
Met een gezegend mens bedoelde ik
ook dat je je zegeningen telt. Dat zeiden
mijn ouders ook. Dat je kijkt naar wat
je wél hebt.
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Sinds 2011 ben ik huisarts in AmsterdamOost. De praktijk staat op mijn naam.
Drie dagen per week doe ik het spreekuur, één dag doe ik de administratie en
op donderdag ben ik heel bewust vrij.
Wel draai ik in de avond, nacht en het
weekend mee in een Huisartsenpost. Een
waarnemend arts doet de overige twee
dagen het spreekuur. Wij werken al drie
jaar heel plezierig samen. De praktijk telt
ongeveer 2.500 patiënten, een redelijk
normale grootte. Maar ik vind dat wel
heel veel. Het zijn soms lange dagen.
Vanaf mijn tiende, twaalfde kwam het
bij me op dat ik huisarts wilde worden.
Ik ben die keer uitgeloot. Eerst heb ik
in een soort tussenjaar muziekwetenschappen gedaan en daarna nog twee
jaar scheikunde. Mijn vader was scheikundige. Na die twee jaar werd ik
ingeloot bij medicijnen. Ik denk wel
dat ik in de scheikunde mijn weg had
gevonden, maar ik heb toch de stap naar
medicijnen gezet. Dat was heel goed.
Ik ben daar heel gelukkig mee.

Er is een mooi Frans spreekwoord dat
in vertaling luidt: ‘Geneeskunde is soms
genezen, vaak verlichting brengen en
altijd troosten’. Het belangrijkste voor
mij is voor de patiënt nabij zijn, er zijn.
Zo simpel is het. Naast iemand staan;
dat vind ik het allermooiste. Dat kan bij
ernstige ziektes of de naderende dood,
maar ook in kleine dingen dat mensen
zich zorgen maken. Dan kun je soms
dingen uitleggen. Nogmaals: het is fijn
er te zijn voor iemand op kernachtige
momenten in mijn werk. Die spreuk slaat
erg op het werk van een huisarts.
Bij patiënten vraag ik vaak: Waar vult u
de dag mee? Dan praat ik wat met hen
en hoor over hun werk of over het vrijwilligerswerk dat ze doen. Bijna iedereen
vindt het leuk om over zichzelf te
vertellen.
Afgelopen zondag had ik dienst op een
huisartsenpost. Anders had ik meegelopen in de Klimaatmars door Amsterdam.
Mijn man was van plan met onze drie

kinderen (de tweeling van negen en de
jongste van vijf) mee te doen maar het
hondenweer weerhield hem ervan de
kinderen daaraan bloot te stellen. In mijn
studententijd deed ik veel vrijwilligerswerk bij de roeivereniging.
In 2012 ben ik door Henk Leegte
gedoopt. In diezelfde periode waren we
verhuisd. Mijn belijdenis heb ik geschreven te midden van de verhuisdozen.
Daardoor was ik gedwongen de tekst in
twee of drie keer op papier te zetten.
We waren toen met negen dopelingen.
Samen waren we een weekend op
Fredeshiem om onze belijdenis te
bespreken. Dat was heel bijzonder om
de andere dopelingen te leren kennen.

redactie elke maand een stuk van mij
verwacht, is een stok achter de deur.
Ik hou erg van kinderboeken. Op school
heb ik enkele malen meegedaan aan de
boekenbingo, zestig kinderboeken lezen
in twee maanden. De bedoeling is dat de
school een verantwoorde keuze maakt bij
de aanschaf van nieuwe boeken. Verder
heeft een vriendin een kinderboekwinkel.
Van haar krijg ik tips en word ik gewezen
op vlogs en sites van uitgeverijen. Zelf heb
Lang heb ik gedacht dat schrijven niets voor ik ook een tip over thuis voorlezen aan
de kinderen: eerst als ouder het boek
mij was. Maar sinds een paar maanden
recenseer ik in idA een kinderboek. Dat de zelf lezen.”

hem wel belangrijk om het goede te doen
en de kinderen daarmee op te voeden.
Af en toe gaat hij mee naar de kerk. Met
Palmpasen knutselt hij de stokken in elkaar.
Dat vindt hij mooi. Wij geven de kinderen
bewust wat van onze overtuiging mee. Ze
moeten de verhalen kennen. Als je dat niet
doet, heb jij de keuze al voor hen gemaakt.
Dan kunnen ze later doen wat ze willen,
maar ze hebben de keuze.

In idA heb ik toen geschreven dat ik mij
al lid van deze geloofsgemeenschap
voelde want ik wandel al zo lang ik mij
kan herinneren in de Singelkerk rond.
Doop en belijdenis waren een bevestiging van wat ik al wist. Er moest alleen
nog een klap op gegeven worden. Vanaf
midden-20 wist ik al dat ik er bij hoorde.
Na mijn studie ging ik vaker naar de
kerk. Ik vind het fijn dat in een Doopsgezinde Gemeente er geen harde
verplichting bestaat om toe te treden.
Dat kwam er eerst niet van. Ik ging
werken en we gingen een gezin stichten.
Op dit moment in mijn leven met een
jong gezin is het voor mij voldoende om
af en toe een Kom-in-de-Kring te doen,
maar in de toekomst zou ik wel actiever
willen deelnemen aan de gemeenschap.
Wat ik het mooie van de Doopsgezinde
Gemeente vind? Een moment van bezinning in een vrijzinnige context. Niemand
vertelt me wat ik moet geloven. Dat
spreekt mij wel aan. Concreet betekent
geloof voor mij het goede te doen,
aandachtig te leven en af en toe stil te
staan. Momenteel ben ik aan het vasten:
geen suiker, de telefoon op max zodat ik
niet elk kwartier geprikkeld of afgeleid
word en elke ochtend een wandeling
van een kwartier.
Frank, mijn man, en ik proberen onze
kinderen de goede richting op te sturen.
Hoewel Frank niet gelovig is, is het voor

Albertine met man Frank en de drie jongens.
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Uit de kerkenraad

Kerkenraad van 14 maart jl.

Mennomaal

Oudezijds 100 – In de kerkenraadsvergadering is stilgestaan bij de ontwikkelingen bij de communiteit/
Kruispost Oudezijds 100, bij velen van ons bekend.
Hoewel is vastgesteld dat wij uiteraard van harte
meeleven ziet de kerkenraad vooralsnog geen concrete
taken voor onze gemeente.

Op dinsdag 9 april 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: Hooglied en Marc Chagall
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).

Opheffing NHDS – In een bijzondere vergadering van
de Noordhollandse Doopsgezinde Sociëteit (NHDS)
op 9 maart jl. is het besluit genomen om deze op te
heffen. Namens de VDGA was Tjalling Siersma bij deze
bijeenkomst aanwezig. Hoewel het betreurenswaardig
is, ondersteunen wij het besluit.
Dopeling – Een aspirant-dopeling heeft zich vanuit
Limburg bij ons gemeld, de heer Peter van Breda
Vriesman. Hij is van harte welkom in onze gemeente.
De belijdenisavond is gepland om 20.30 uur op 11 april
tijdens de kerkenraadsvergadering, de doop zal
plaatsvinden op 14 april (Palmzondag).
Aankomende Activiteiten – De zaterdagse lunchconcerten zijn gaande en trekken iedere week meer
publiek. Daarnaast hebben we de dagelijkse openstelling (tussen 12 en 15u) voor de Stations of the
Cross kunstroute in de 40-dagentijd voor Pasen.
De bezoekersaantallen van deze pelgrimsroute waren
in maart nog niet heel hoog, maar naarmate we Pasen
naderen (en het weer hopelijk steeds beter wordt!)
verwachten we een groei in het aantal belangstellenden.
Het paasweekend (20 en 21 april) is de laatste mogelijkheid om de kunstwerken te bekijken en te ervaren!
Vanuit de gemeente worden enkele wandelingen
rondom de Art Stations kunstroute georganiseerd, zie
elders in deze idA.
Op 15 april vindt om 20:15u het tweede Dopersgesprek
van dit voorjaar plaats en is PvdA-Kamerlid en oudminister Lilianne Ploumen te gast. Aanmelden voor
deze gesprekken is gewenst (secretaris@vdga.nl).
Tot slot verwachten wij op zondag 5 mei een mooie
Vrijheidsmaaltijd te beleven in combinatie met de
boekpresentatie van ‘Kik ten Boom, the Clockmaster’s
Grandson’ door de Argentijnse journalist Guillermo Font
(zie elders in deze idA voor meer informatie). Ook hier
geldt: aanmelden gewenst (via info@vdga.nl).
Ditte Papousek
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Friese Johannes Passion
Op 13 april zal de Capella Frisiae de Friese Johannes
Passie van Hoite Pruiksma uitvoeren in de Noorderkerk
te Amsterdam. Geheel in de eigenzinnige Friese
traditie van Menno Simons schreef Hoite Pruiksma
een compositie gebaseerd op de bekende Johannes
Passion van Johan Sebastian Bach.
Aanvang 20.30 uur. De voorstelling duurt
5 kwartier zonder pauze.
Degenen die een Friese voornaam hebben krijgen
korting en mogen voor €17,50 i.p.v. €21,– c.q. 25,–
naar binnen. Voorverkoop www.stichting-up.nl

OrgelExtra – na de dienst
Pasen (21 april 2019)
Introduction-Choral en Menuet Gotique uit
‘Suite Gothique’ van Léon Boëllmann (1862-1897).
Stevige inleiding in koraalvorm gevolgd door een
lichtvoetig menuet. Deze twee delen vormen het
begin van de Suite Gothique die in de volgende
twee maanden een vervolg krijgt. (samen ca 5 min.)

Open kring
Geen Open kring in het Menno Simonshuis in april. De
maandelijkse bijeenkomst zou vallen op Goede Vrijdag.

Dopers Gesprek
Op maandag 15 april spreekt Lilianne Ploumen, Kamerlid
voor de PvdA en oud-minister voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking, over idealisme in de
politiek. Hoe is duurzame ontwikkeling te combineren
met harde economische belangen? En hoe zet zij zich
in voor vrouwenrechten, sinds haar initiatief tot het
spraakmakende internationale fonds SheDecides?
Schuif aan, luister en ga – desgewenst – mee in gesprek.
Aanmelden is gratis maar niet vrijblijvend, er zijn dertig
plaatsen beschikbaar. Meld je aan via secretaris@vdga.nl.

Gemeente in beweging

Meditatieve wandeling

Workshop – Lokaal Pionieren

Met Henk Leegte, Ewoud Roos of Essemie van Dunné

Zaterdag 11 mei 2019 – Bussum; aanvang 10 uur.
Martijn Vellekoop, coördinator missionair werk PKN, leidt de
workshop.
Co-referenten: ds. Henk Leegte, doopsgezind Amsterdam, en
ds. Marijn Vermet, doopsgezind Aardenburg.
Na de lunch wordt de ledenvergadering van de Doopsgezinde
Zendingsvereniging gehouden.

‘Art stations of the cross’
Route langs 14 moderne kunstwerken met het
lijdensverhaal als inspiratiebron.
Een wandeling van 6 km door het centrum van
Amsterdam met korte meditatieve momenten bij de
kunstwerken
Op 9, 11 of 12 april, van 10.30 tot ca. 14.30 uur
gratis, MJK meenemen; lunchpauze in Singelkerk –
broodje meenemen.
Opgeven bij: rimke.vanderVeer@vdga.nl o.v.v. naam,
e-mail en datum van keuze.

Wladimirlaan 10, Bussum.
Lunch: aanmelden bij r.dejong@doopsgezindezending.nl

Fragment van Der Tod und das Mädchen,
Janpeter Muilwijk (2017)

Vrijheidsmaaltijd
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.
6 april – Nawras Altaky en Modar Salameh
Syrische luitmuziek met percussie
www.facebook.com/nawrastaky
13 april – Nadav Katan
Bach, Busoni, Liszt, Stravinsky
www.nadavkatan.com
20 april – Contactus
Delahaye, Busnoys,Morton, Ockeghem
www.juhomyllyta.com

In de Singelkerk wordt op 5 mei een bijzondere Vrijheidsmaaltijd gehouden. Een high tea in combinatie met een
boekpresentatie: het verhaal van de Nederlandse
verzetsstrijder Kik ten Boom, opgetekend door de
Argentijnse Guillermo Font. De Argentijnse journalist,
psycholoog en uitgever Guillermo Font raakte geïnteresseerd in de jonge Nederlandse verzetsstrijder Kik ten
Boom. Hij schreef een boek over Kik, die met zijn verzetsgroep vanuit Haarlem en Hilversum en met behulp van
vele familieleden en vrienden in de Tweede Wereldoorlog
honderden Joden en politieke tegenstanders uit handen
van de Nazi's wist te houden. Op basis van getuigenissen
van familieleden, vrienden en bekenden van Kik reconstrueerde Guillermo het verhaal van deze onbekende
verzetsstrijder. Zijn boek 'Kik ten Boom, The Clockmaker's
Grandson' wordt op 5 mei in de Singelkerk gepresenteerd.
Entree: toegang is gratis, maar een bijdrage (vanaf €5)
wordt op prijs gesteld.
Inloop: 15.45 uur, start programma: 16.00 uur
Reserveren: graag aanmelden via info@vdga.nl.
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Het team

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

Essemie van Dunné
voorganger, jongerenen opbouwwerker
in 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

• 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
• 14 april, Palmpasen – Doctors for Malawi
De Stichting Doctors For Malawi is een kleinschalig
project, opgezet door een jong echtpaar (Ellen
Bosnak, psychiater en Wieger Voskuijl, kinderarts).
Zij hebben met hun gezin gedurende 3 jaar in
Malawi gewoond om daar medische zorg te
verlenen, opleidingen te verzorgen en onderzoek
te doen (onder meer op het gebied van voeding
voor (te) vroeg geboren, ondervoede en
geïnfecteerde kinderen). Malawi iseen van de
armste landen ter wereld. erug in Nederland
blijft Ellen digitaal opleidingen verzorgen.
Wieger gaat regelmatig terug naar Malawi om
het onderzoek voort te zetten. De stichting houdt
zich nu voornamelijk bezig met het financieren
van (extra) studiekosten van lokale zorgverleners.
Meer informatie op www.doctorsformalawi.org.
Rekeningnummer: NL60ABNA055422359
Doctors for Malawi

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
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• 21 april, Pasen – Paraguay t.b.v. Hospital
Mennonita KM 81
Dit Doopsgezinde ziekenhuis maakt deel uit
van een comité van kerken (een vereniging van
31 duitstalige Doopsgezinde kerken in Paraguay).
Het ziekenhuis richt zich op de behandeling en
verzorging van lepra en tuberculose patiënten
en patiënten met HIV/AIDS. De verleende zorg
is gedeeltelijk gratis. Patiënten worden aangemoedigd om, indien mogelijk, te betalen voor
de zorg. Echter, in veel gevallen hebben patiënten
behoefte aan donaties voor behandeling en zorg.
De totale begroting van het ziekenhuis bestaat
uit bijdragen van kerken, ondersteuning voor
speciale projecten van internationale organisaties
en vele donaties.
Meer informatie op www.km81.org
• 28 april – Broederschapscoll. t.b.v. St. Menno
Simons Monumenten Friesland SDMF
De Stichting Menno Simons SDMF draagt zorg
voor de openstelling en het dagelijks beheer van
het schuilkerkje in Pingjum (de Fermanje) en voor
het beheer van het Menno Simons-monument
en het contourenkerkje in Witmarsum.
Rekeningnummer: NL31RABO0141964138
t.n.v. Stichting Menno Simons SDMF
• 5 mei – Stichting Kruispost
De Stichting geeft primaire medische hulp aan
onverzekerden die tussen wal en schip vallen
en mensen in geestelijke nood. De Kruispost
probeert haar doel te bereiken door de exploitatie
van een medisch centrum in de binnenstad waar
gratis medische en psychosociale hulp wordt
gegeven. De aard van de hulpverlening is
vergelijkbaar met die van een huisartsenpraktijk.
Rekeningnummer: NL22ABNA0437295370
St. Vrienden Kruispost
Als u niet in de dienst aanwezig kon zijn
en toch iets wilt bijdragen aan het project
kunt u dat via het aangegeven bankrekeningnummer doen.

Agenda

Kopij voor het volgende
nummer vóór 10 april 2019
sturen aan Mieke Krebber
Mail: m.krebber@chello.nl
Adres: Europaplein 89, 1078 GZ
Amsterdam (telefoon 020-6731926).

April 2019
(kerkdiensten: zie achterkant)

• Di 2 apr

Bijbelkring o.l.v. Henk Leegte

Singelkerk

13.30 uur

• Di 2 apr

Tussenstop; meditatie

Singelkerk

17.30 uur

• Za 6 apr

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Za 6 apr

Lunchconcert; Syrische luitmuziek

Singelkerk

13.00 uur

• Ma 8 apr

Bijbelgr. Rijpenhof; Henk L. en Joke

Rijpenhof

20.00 uur

• Di 9 apr

Mennomaal; Hooglied en Chagall

Singelkerk

18.00 uur

• Di 9 apr

Bijbelkring Kris o.l.v. Henk Leegte

Singelkerk

20.00 uur

• Di 9 apr

Meditatiewandeling; aanmelden

• Wo 10 apr

Vredesgroep

• Do 11 apr

Meditatiewandeling; aanmelden

10.30 uur

• Vr 12 apr

Meditatiewandeling; aanmelden

10.30 uur

• Do 11 apr

Tumtutmmies; 11plus

Meerpad

18.00 uur

• Za 13 apr

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Za 13 apr

Lunchconcert; piano

Singelkerk

13.00 uur

• Za 13 apr

Friese Johannes Passion

Noorderkerk

20.30 uur

COLOFON

• Ma 15 apr

Zon’shoffers; Henk L. en Joke v.d. H.

Singelkerk

20.00 uur

• Ma 15 apr

Dopers gesprek; aanmelden

Singelkerk

20.15 uur

• Di 16 apr

Boeken rond de Bijbel: Kuijer/Chulda

Singelkerk

15.00 uur

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

• Di 16 apr

Tussenstop; meditatie

Singelkerk

17.30 uur

Redactie

• Vr 19 apr

Geen Open kring M. Simons

• Za 20 apr

Lunchconcert; gitaar en zang

Singelkerk

13.00 uur

• Di 23 apr

020 11 16plus

Singelkerk

18.00 uur

• Wo 24 apr

Rondomgroep; geloofsbezinning

Singelkerk

20.15 uur

• Do 24 apr

Bijbelaars o.l.v. Ewoud Roos

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 5 mei

Vrijheidsmaal; boekpresentatie

Singelkerk

15.00 uur

• Di 7 mei

Tussenstop; meditatie

Singelkerk

17.30 uur

10.30 uur
Singelkerk

20.00 uur

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

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.
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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 april

Ds A-M. Visser

E.M.L. van Dunné

14 april

Ds H. Leegte *

Ds E.C. Roos

Palmpasen

18 april

Ds E.C. Roos

Witte Donderdag

19 april

Ds E.C. Roos

Goede Vrijdag

21 april

Ds E.C. Roos

E.M.L. van Dunné

Ds. H. Leegte

Pasen

28 april

Ds. Y. v.d. Goot1 *

5 mei

Ds. E.C. Roos

Ds. T. de Boer2

1) Yko van der Goot is predikant in Zeist 2) Truus de Boer is predikant in Den Ilp / Landsmeer
* Kom-in-de-kring en Kinderkerk ** Kinderkerk en Tienertuin

Lied van de maand
Gekozen door Mieke Krebber
Lied 550 over de koning op een ezel. In het lied
klinkt de vreugdevolle verwachting van vrede en
een bloeiende aarde. ‘De wagens, de paarden,
de wapens, de zwaarden, Hij zal ze verbannen’.
Een gedicht gebaseerd op de profetie van
Zacharia (9.9 e.v.). Een profetie die voor velen
zijn vervulling krijgt bij de intocht van Jezus in
Jeruzalen, Palmzondag. Die hoop op vrede
koesteren we nog steeds.

16 – I N DIT AMSTERDAM APRI L 2019

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

