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THEMA: PLANNEN 

De plannende kerkenraad: 
feit of fictie
Door Thijs van Hoogstraten

Hoe plant de KR zijn werkzaamheden?
Dat is min of meer de vraag die ik mag
beantwoorden. Dat er inderdaad
‘gepland’ wordt in onze gemeenschap, 
dat is al een mooie veronderstelling. 
En die klopt ook zeker. Om maar wat 
te noemen, als je op een dag de
zondagsdienst bezoekt, is die dienst 
het voorwerp van wel vier of vijf
roosters. De voorganger is ingedeeld 
via het preekrooster, dat vaak al een 
jaar van te voren wordt gemaakt. 
Wij zijn nu bezig met het preekrooster
2020 – en bijna klaar is het. Dan is er 
het dienstenrooster, met daarop de
aanwezige kerkenraadsleden. En dan 
het rooster van de oude dienst, het
koffierooster, en niet te vergeten het
collecterooster. Allemaal opgesteld door
de secretaris, of door liefhebbende
kerkenraadsleden, of door andere
betrokken leden. Daar is al heel wat

planning in ondergebracht, zogezegd.
En dan heb ik nog niets gezegd over
onze kosters, hun eigen agenda en
planning, zowel intern voor de
gemeente, als extern voor de vele
verhuuractiviteiten. 
Maar over het hele jaar gezien gaat de
taak van de Kerkenraad (nu 7 leden)
natuurlijk verder, omdat het geheel van
kerkelijke activiteiten onder zijn hoede
staat. Daarvoor werken we dan weer
met een jaarplan. Daarop tref je wat de
kerkenraad maandelijks op zijn bord
heeft om te regelen en voorbereiden,
zoals avonden met vrijwilligers,
doopjubilea, hofjes, bijzondere diensten
en activiteiten, jeugdactiviteiten en
maaltijden, nieuwe activiteiten en
initiatieven van leden, zoals Leerhuis 
en Dopersgesprek, en de voortgang in
Noord en het Menno Simonshuis. Alles
aangestuurd door een Dagelijks Bestuur,

dat elkaar ook één keer in de maand treft.
Later in het jaar volgt dan ook nog de
voorbereiding van de Algemene
Ledenvergadering. Wat dit laatste betreft:
het beheer van geld en goed is al sinds
jaar en dag toevertrouwd aan de Stichting
Beheer, maar de ALV moet de cijfers wel
bekijken en goedkeuren. En op dat jaar-
plan staan ook de voortgangsgesprekken
die we jaarlijks met onze voorgangers 
en andere teamleden willen voeren.
Dit alles klinkt als taai en saai, maar is
absoluut nodig om de gemeente dagelijks
te laten draaien. De schone theorie, 
die toch geen schone schijn moet zijn. 
En laten we ook meenemen, dat onze
Amsterdamse gemeente, Doopsgezind
Amsterdam, een bijzonder samengaan
kent van professionals en vrijwilligers,
beroeps en amateurs, die allemaal
bijdragen aan één bezield verband. Ja,
eigenlijk zijn we wel een mooi bedrijf.
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Maar het leven in de kerk heeft ook 
iets organisch. Dat leven wordt immers
ook bepaald door grote dagen als Kerst,
Pasen en gedachtenis, door doop en
belijdenis. Het zit gewoon in ons 
systeem dat die dagen zich aan óns
voltrekken in plaats van andersom. 
Met het gedeelde verlangen elkaar te
ontmoeten het geloof, hoe verschillend
(‘vrijzinnig’) ieder dat ook mag beleven
en benoemen, als continue verbinding. 
Daarbij hoort ook dat de kerkenraad
moet omgaan met het onverwachte.
Heel mooi vond ik het dat op de dag 
van de ALV van vorig jaar de verwar-
ming was uitgevallen en de gemeente
zich niet liet kennen. Men was er, met
winterjas, zonder gemopper en het was
een prima vergadering. Ook met het
geluid is het geduld van de gemeente
ongewild op de proef gesteld, maar
opgelost worden, dat zal het. En dan:
feestdiensten, afscheidsdiensten,
begrafenissen, wie kan er zijn? Maar
evengoed staan we, zoals recent, voor
het aantrekken van nieuwe werkers. 
Dat alles moet worden opgezet en
georganiseerd. Kortom, altijd wat te
doen, gepland of ongepland.

Voor mij persoonlijk is dat alles ook 
een uitdaging; als je vroeger, zoals ik, 
in het eigen werkend leven, veel zelf
deed. Het is dan best lastig om te 
delen en over te laten, elkaar iets toe 
te vertrouwen. Terwijl het daar in de 
kerk juist om gaat…
Maar waar, zal de lezer zeggen, blijft 
nu het grote gebaar, de grote gedachte,
de grootse visie? Zou de kerkenraad
dáár niet eens wat meer over kunnen
plannen? Dat is denk ik de gewetens-
vraag. Laat zich, bijvoorbeeld een
vijfjarenplan maken? Met als einddoel
een dubbel zo grote en dubbel zo
actieve gemeente? Of is het onze
opdracht om de tuin van de Heer zo
goed mogelijk te beheren, en is dat

beheer al mooi genoeg en veeleisend
genoeg? Vaak denk ik eigenlijk: dat
laatste, hoezeer onze doopsgezinde
traditie er ook een is van “alles zelf
bedenken”, is ook de toekomst. Want:
de kerk, de gemeente, die wij nu samen
hebben is ons ook gegeven. Wij zijn
elkaar gegeven, daarvoor moet worden
gezorgd. Aan de andere kant, zo’n
vijfjarenplan: het is een uitdaging. 
Het laatste woord kunnen wij er
weliswaar niet in schrijven, maar alles
daarvoor dan misschien wel.

Iemand zei tegen mij: maar welke plan-
nen kun je dan eigenlijk wèl noemen?
Welnu, intern is dat de relatie met onze
vrienden. Je ziet dat het aantal leden
licht daalt, het aantal vrienden licht
stijgt. Ook los daarvan zetten we ze de
komende tijd meer in het licht op de
agenda. En voor het najaar kijken we 
uit naar het jubileum (50 jaar!) van 
Dick Klomp. Dat zal gevierd worden 
in het weekend van 9 en 10 november,
met een bijzonder concert op de zater-
dag en een mooie feestdienst op de
zondag. Dan zullen we ook reisverhalen

kunnen horen van de bijzondere reis, 
die met Doopsgezind Amsterdam
gemaakt zal worden naar Israël. 

Extern gezien is de zichtbaarheid van
onze gemeente, en van onze Singelkerk,
al langer een belangrijk beleidspunt. 
Dat we gelukkig kunnen invullen met
initiatieven als Preek van de Leek. 
Maar ook heeft het project ‘Art Stations
of the Cross’ ons veel goeds gebracht.
Dit najaar hopen we weer een paar
lunchconcerten bij ons te verwelkomen –
en ook het Bach Ensemble Amsterdam
zullen wij in 2019 en 2020 weer een paar
keer begroeten voor een cantatedienst.
Dat we dit alles ook op sociale media
willen laten klinken, daarvan zijn we
doordrongen. 

Beste lezer, ik heb u meegenomen vanaf
roosters, via verre visioenen, naar het
plannen voor het najaar 2019. Het lijkt
nogal divers, maar de ondertoon is
dezelfde, dat we met elkaar betrokken
willen zijn in het bezield verband van
deze gemeente. Zonder plan begin je
niets, maar zonder dat verband ook niet.
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Singel 452

“Altijd wat te
doen, gepland of

ongepland.”



Er is geen vast onderhoudsplan voor het orgel in de
Singelkerk, in die zin, dat niet vaststaat wanneer er
onderhoud gepleegd wordt. Wel wordt steevast een 
bedrag voor het onderhoud gereserveerd door de
Kerkenraad en geeft Dick Klomp, de vaste organist, aan
wanneer hij denkt dat het nodig is om het orgel te laten
schoonmaken en stemmen. 

Inmiddels was de laatste grote onderhoudsbeurt alweer 
vijf jaar geleden, dus begin mei was het zo ver. Ruud van 
de Laar, als onderhoudsmonteur in dienst van orgelbouw-
bedrijf Verschueren, was deze maand een paar dagen in de
Singelkerk voor onderhoudswerkzaamheden aan het orgel.

Tussen deze werkzaamheden door vertelt hij dat er geen
opleiding bestaat voor zijn ambacht; men leert het op de
ouderwetse manier als gezel bij een meester. Hij beoefent
dit vak nu ongeveer 10 jaar. Oorspronkelijk was hij als
trompettist opgeleid aan het conservatorium in Amsterdam
en had daar een heerlijke tijd. Na zijn opleiding gaf hij 
les en speelde hij in verschillende beroepsorkesten, maar
door bezuinigingen op de subsidie stopten veel van deze
orkesten. Hij verhuisde weer terug naar het zuiden en
kwam min of meer bij toeval via zijn vader (die organist is)
in contact met de heer Zoutendijk, directeur van de firma
Verschueren. Zij vroegen hem of hij belangstelling had 
voor het vak van orgelonderhoudsmonteur, en zo is hij 
in dit vak gerold. 

Het werk is in meerdere opzichten zeer afwisselend; je
komt op heel diverse plaatsen en moet altijd zoeken 
naar creatieve oplossingen voor de problemen die je 
tegenkomt. Een orgel is, net als een trompet, een blaas-
instrument. Het orgel in de Singelkerk bevat 1.500 pijpen 
en pijpjes, waarvan het kleinste 15 centimeter lang is en 
de langste frontpijp 5 meter. De frontpijpen en de kleinste
pijpjes zijn van lood, de andere pijpen (rond de 100 stuks)
zijn van hout. Niet alleen moeten alle pijpen één voor één
worden afgesteld; ook de klank van al die pijpen moet
weer op elkaar zijn afgestemd. Dat betekent dan ook 
dat je bedachtzaam te werk gaat: eerst kijken en luisteren
en dan pas ingrijpen, en steeds een paar stappen vooruit
denken. 

Het front van het orgel in de Singelkerk stamt uit 1777, 
het binnenwerk is in 1983 helemaal vernieuwd. Na deze
onderhoudsbeurt is het orgel weer helemaal klaar voor 
een cd-opname.

Orgel in onderhoud
Door Ditte Papousek en Mieke Krebber

Ruud van de Laar (36) woont in Renswoude, maar reist
het hele land af om orgels te stemmen. Dat is logisch,
want er zijn misschien in totaal 30 Orgelmonteurs in
Nederland werkzaam. Ook buiten Nederland is er vraag
naar zijn specialisme; de week voor zijn werk in de
Singelkerk was hij nog in Noorwegen om een orgel te
onderhouden.
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“Het orgel in de Singelkerk
bevat 1500 pijpen en
pijpjes, waarvan het

kleinste 15 centimeter lang
is en de langste 

frontpijp 5 meter.”
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Planning in kinderboeken
Door Albertine Wendte-Voncken

Naar aanleiding van het thema planning
heb ik gezocht naar kinderboeken die
over plannen gaan. Die waren niet zo
goed te vinden. Misschien is dat omdat
kinderen bij uitstek experts zijn in je
planning omgooien en het voor de
meeste kinderen nog tot ver na de
puberteit duurt voordat ze überhaupt
een beetje kunnen plannen. En sommigen
leren het nooit en leveren altijd op de
laatste dag voor de deadline de kopij
voor IdA in. Er is een prachtig verhaal van
Arnold Lobel over Kikker en Pad waarin
Pad alle klusjes in huis voor zich uit-
schuift, maar hij ze geleidelijk toch een
voor een doet om dan de rest van de 
dag te doen wat hij wil: lekker luieren!
Perfect van toepassing op ondergete-
kende, maar Arnold Lobel had ik kort-
geleden al besproken rond het thema
Nostalgie, dus die laat ik even voor wat
het is. 

Een boek dat niet voor kinderen is
geschreven, maar wel zeer geschikt is, 
is ‘Opruimen dat is de kunst’ van Ursus
Wehrli. Deze Zwitserse komiek annex
kunstenaar maakte een mooi dun
koffietafelboek waarin hij tot in het
extreme dingen opruimt: de ballen in 
de ballenbak en de auto’s op een 
parkeerterrein worden op kleur gesor-
teerd, de letters in de lettersoep op
alfabet gelegd en de frietjes worden
geturft. Op de linkerbladzijde staat de
oude situatie, op de rechter de nieuwe.
Met deze tegenstrijdigheden van chaos
en orde laat hij je hierover filosoferen:
wanneer is iets chaos, hoe erg is chaos,
hoeveel chaos zit er nog in de opge-
ruimde toestand? 

Als volwassene kijk ik naar hoe de foto’s 
in elkaar zijn gezet en naar het werk 
dat erin zal zitten om de twee foto’s op
elkaar te laten lijken met de verschillende
toestandsvormen, want hij heeft telkens

twee aparte foto’s gemaakt en is niet 
aan het photoshoppen gegaan. Kinderen
kijken echter op een andere manier naar
dit boek. Ze vinden het grappig, zoeken
steeds op de plaatjes naar de kleine
grapjes die erin verstopt zitten en
verwonderen zich erover. Zo heeft hij
bijvoorbeeld een vissenkom geordend in

vissticks. Ik had zelf ook het gevoel dat
mijn speelsheid werd geprikkeld door dit
boek. Alsof je weer even met een kinder-
lijke blik naar de wereld om je heen kijkt.
Kortom een grotemensenboek dat je zeer
goed kan lezen samen met kinderen en
dat door de speelsheid je innerlijke kind
weer wat prikkelt.

Ursus Wehrli, Opruimen, 
dat is de kunst! 
De Harmonie 2012. 48 p. 
ISBN: 978-90-7616-849-4. 
€14,90



Plannen (eng. to plan)

maken (ned.)
Door Sjoukje Halbertsma

Evolutionair gezien maakt de mens nog niet
zolang plannen. De oermens leefde van wat de
dag hem bracht, vruchten, een konijn misschien.
Je paste je aan de natuur aan. Het begrip tijd,
zoals nu met een klok, bestond nog niet. Er viel
ook niets te plannen. Heerlijk lijkt mij dat! 
Helaas kan dat in deze tijd niet meer. 

Ik heb een vriendin die niets van te voren wil
vastleggen. Als je haar vraagt: “Zullen we
zaterdag naar de film gaan?” dan houd zij altijd
een slag om de arm. Ze is overtuigd Boeddhist 
en die leggen zich nergens op vast en leven zo
holistisch mogelijk(haar woorden). Ja, in een
klooster in Tibet misschien! Gek word ik ervan.
Toch ben ik al vijftig jaar met haar bevriend. 

En dan mijn oudere zus, die is al plannend
geboren volgens mijn moeder. Zij plannend zich
een slag in de rondte en nu komt het; zij houdt
zich hier ook strikt aan! Met Kerst vertrekt zij 
al om 21.00 uur, we moeten nog aan het toetje
beginnen, haar man en kinderen licht tegen-
stribbelend achter haar aan. Als je vraagt 
waarom is haar antwoord, dat zij dit zo gepland
heeft en anders komt de volgende dag in de war.
Nou, daar word je ook niet blij van.

Je bent niet alleen op de wereld; er kan altijd 
iets onverwachts gebeuren waar je niet onder 
uit kunt. Daar raakt mijn zus danig van in de 
war en ik helemaal niet. Ik bewonder haar
discipline maar het is ook om gek van te worden. 
Zij kan dan weer héél pinnig tegen mij doen
omdat ze vindt dat ik mij niet aan mijn plan 
houd. Ze heeft zeker een punt maar om nu zo
kattig te doen! Toch ben ik heel dol op haar. 

Grote plannen, kleine plannen, plannen (eng.), 
we moeten ze maken. En we willen natuurlijk 
niet dat de werkelijkheid er te veel van afwijkt.
Als je ‘s avonds teleurgesteld naar bed gaat 
omdat je planning niet af is – dit is mij niet
vreemd – lijkt mij niet gezond. Doe als onze
voorvaderen: ga af en toe ‘Go with the flow’, 
dat verkleint de kans op hartfalen een burn-out 
of een depressie. En daar worden we allemaal
gelukkiger van! 

Column
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Op 5 mei werd in de Doopsgezinde Singelkerk het boek
van Guillermo Font, Kik ten Boom,The Clockmaker’s
Grandson gepresenteerd. Kik ten Boom (geb. 27 mei
1920) behoorde tot een verzetsgroep in Hilversum. 
Hij overleed op 31 mei 1945 in Bergen-Belsen. Zijn 
grootvader was een bekende klokkenmaker in Haarlem. 
De bijeenkomst werd afgesloten met een high-tea. 

Vrijheidsmaaltijd 
in de Singelkerk

V.l.n.r.: de schrijver Guillermo Font, vertaler, 
Thijs van Hoogstraten, vz. van de Doopsgezinde
gemeente. Foto: Bob van der Laag

Guillermo Font, 
Kik ten Boom,
The Clockmaker’s
Grandson 
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Als mij gevraagd wordt wat ik graag doe,
dan is mijn antwoord vaak: ‘niks, helemaal
niks, en daar ben ik heel goed in’. Urenlang
kan ik heel goed niks doen en dat vind ik
heerlijk. Men moet dan altijd even lachen.
Jij? Niks doen? Men kan dat maar moeilijk
geloven, want de actieve kant van mij
kennen mensen veel beter. Stilte en rust
zijn voor mij fijn en helend, maar het kan
ook beklemmend worden als de dingen 
op je af komen. Bij mij ontstaat dan al snel
behoefte aan dynamiek en aan contact 
met anderen, en daar kunnen plannen 
uit voort komen.

Maar wat voor plannen zijn dat dan, is er
een lijn in te herkennen? Jazeker, die lijn 
is mijn interesse voor religie, cultuur en
kunst en natuurlijk voor Doopsgezind zijn. 
Kernwoord daarbij is leren. Leren door 
je te verwonderen, te verbazen en door
vragen te stellen. Bij leren gaat het bij 
mij nooit om één uitleg, juist niet! Maar
wel om de zoektocht naar verdieping. 
Een zoektocht naar diepere lagen door
vanuit diverse perspectieven de relatie te
leggen met hetgeen mij bezig houdt en
interesseert. Zo leren is nieuwe inzichten
toelaten. Dat komt nooit vanzelf, dat is 
een proces, een leerproces sámen met
anderen, en daarvoor moeten plannen
gemaakt worden.

Voor mij is de zondagochtenddienst 
erg belangrijk. Het is de plek van stilte,
rust en inkeer en de centrale plaats 
waar we met elkaar als gemeente
samenkomen. Maar gemeente-zijn is 
in mijn ogen meer. Het is voor mij de
plaats waar met elkaar omgegaan 
wordt en waar gedaan en geleerd
wordt. Gemeente-zijn is in mijn ogen
dus ook nieuwe inzichten kunnen
toelaten, en ook dat is een proces
waarvoor plannen gemaakt moeten
worden. 

Het grootste deel van mijn carrière 
was ik docent en manager in het HBO.
Daar heb ik vaardigheden ontwikkeld
om activiteiten te initiëren en uit te
werken. Het was mijn vak om studenten
nieuws-gierig te maken en ze te laten
afwijken van het vaste stramien en om
plezier in het leren te krijgen. Als dat
lukte dan ontstond er een leerproces
waarin de bijzondere discussies en
inzichten vanzelf kwamen. Ik werd dan
als docent een deel van het proces en
waarin ik op mijn beurt ook kon leren.
In zo’n wederzijds proces wordt het
leren een reis. En wat is er leuker dan
om samen te reizen? In de gemeente
ben ik geen docent maar gemeentelid.
Van dat verschil ben ik mij goed bewust,

maar mijn vaardigheden zet ik met
plezier in om met elkaar ‘op pad te
kunnen gaan’. 

Zo’n reis hoeft niet lang te duren.
Bijvoorbeeld een paar uur met elkaar
naar een museum en je samen
verwonderen over bijvoorbeeld de
machtige stad Ninevé (Leiden 2018),
waarmee de weigering van Jona ineens
zo invoelbaar werd. Of kunstwerken
bekijken en je samen afvragen welke
interpretatie de kunstenaar heeft
gegeven aan een Bijbelverhaal of aan
een statie. Wat een verdieping heeft 
dat gegeven aan mijn beeld van Paulus
en aan de betekenis van bijvoorbeeld
het Laatste Avondmaal. En niet te
vergeten het leerhuis, dat al jaren in het
voor- en najaar wordt georganiseerd 
en waarin aan de hand van een Bijbel-
verhaal of een tekst, de betekenis ervan
wordt uitgediept. Zo kan een beeld of
een tekst je inspireren om na te denken,
bijvoorbeeld over de keuzes die je in 
je leven kunt maken, of hebt gemaakt. 

Maar ook letterlijk samen op reis, zoals
met onze Amsterdamse gemeente naar
Israël, om daar de plaatsen te bezoeken
waarover we iedere zondag horen,
zonder daarbij de huidige politieke

Plannen maken 
Door Rimke van der Veer

Reisleider in Albanië –
interview voor het
Albanese 8 uur journaal. 
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situatie van het land uit het oog te
verliezen. Iedereen beleeft alles anders,
daarom is het zo verrijkend en leerzaam
om met anderen samen te reizen. 

Toen er in 2013 aan mijn Hogeschool
een reorganisatie kwam en mijn functie
niet zeker was, heb ik bij een reis-
organisatie (DrieTour) gesolliciteerd 
naar de functie van reisleider. Tot mijn
verrassing bleef mijn functie aan de
hogeschool behouden en werd ik
bovendien aangenomen als reisleider. 
Zo had ik tot mijn pensionering twee
banen. Reisleider kan ik tot 72 jaar zijn,
die baan loopt dus nog een paar jaar
door. Door mijn werkervaring in een
interreligieuze setting, word ik vooral
ingezet op reizen naar het Midden
Oosten, de Balkan en Suriname. 

En natuurlijk wordt er ook dan veel
geleerd, maar nu door tijdens de reis 
te genieten van alles wat het land te
bieden heeft, terwijl er ook samen op
zoek gegaan wordt naar achtergronden.
In Suriname bijvoorbeeld reisden we
naar het binnenland en leerden daar
nog meer over het slavernijverleden en
de positie van de Marrons. Daarnaast
leerden we ook over actuele thema’s
zoals het effect van de economische
situatie en de invloed van Chinese
leningen. Op de zondagen gingen we
zowel in Paramaribo als in het binnen-
land naar de plaatselijke kerk en
leerden over de ondersteunende rol 
van de Evangelische Broedergemeente
(EBG) in de samenleving. Dat ook
Doopsgezinden deze beweging hebben
gesteund vervult mij dan met trots.

Zoals je heel goed alleen kunt reizen, 
zo kun je ook alleen je geloof inhoud 
en invulling geven. Maar voor mij is het
‘samen doen’ essentieel. Het verbreedt
mijn blikveld en het steunt mij in mijn
geloof. Plannen maken is dus mijn
inbreng in het met elkaar gemeente
zijn. Daar wil ik mij voor blijven
inzetten, samen met u. Om daarnaast
ook ruimte te vinden om alleen te zijn
en de rust en de stilte toe te laten.

Suriname 2018 – 
op bezoek bij een
verzorgingstehuis
van de EBG in 
Nieuw-Nickerie

“Leren door 
je te verwonderen, 
te verbazen en 
door vragen 
te stellen.”
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Tot circa 1950 bedroeg het aantal 
zo’n 3.000 boten, waaronder een 
fraaie serie reddingsboten voor de
m.s. ‘Oranje’.

Verlaten wij hier de historie en
verplaatsen wij ons naar eind vorige
eeuw, een periode waar de KNRM 
met ons als ontwerpers een geheel
nieuwe vloot van reddingboten heeft
ontwikkeld. (Merk op dat de KNRM 
de (s) van redding(s) doelbewust
weglaat, daar hun boten vanaf de 
wal uitvaren en daarom zonder (s)
geschreven worden.) 

Het opstellen van eisen waar een
reddingboot vandaag de dag aan 
moet voldoen wordt vastgelegd in 
een zogenaamde vlootplan. Waarin
onder andere het te opereren gebied,
de verwachting van het aantal ‘SAR’
(search & rescue) acties zoals: red-
dingen, zoekacties, medische hulp 
en vervoer, bepalend zijn. De boten, 
die wat afmeting, actieradius, aantal

Recentelijk hadden wij onze maande-
lijkse redactie vergadering in de
Meerpadkerk, waar bij mij de gedachte
opkwam dat in deze omgeving aan 
het grote Die en aan de andere zijde
langs de Nieuwendammerdijk, mijn
voorvaderen ooit begonnen met de
bouw van houten vletten, sloepen en
daaropvolgend vele jachten. Toen in
1912 de onzinkbare Titanic verging en
onder andere een gebrek aan reddings-
sloepen werd geconstateerd, kwam 
de maritieme wereld in beweging 
en ontstond strenge internationale
wetgeving. 

Dit betekende een vraag naar grote
aantallen reddingssloepen, waarmee
de werf de Vries Lentsch een groot
marktaandeel wist te verwerven. 
Men deed nog niet aan planning zoals
vandaag de dag, maar wel werd een
uiterst effectief bouwproces ontwik-
keld, waardoor in korte tijd complete
reddingssloepen en aanverwante
vaartuigen konden worden geleverd.

Van Reddingssloep tot   
Door Wim de Vries Lentsch

Werven de Vries Lentsch 30er jaren

“Men deed nog niet 
aan planning zoals
vandaag de dag, 
maar wel werd 
een uiterst 

effectief bouwproces 
ontwikkeld.”
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geredden worden afgestemd op 
hun werkgebied hebben alle dezelfde
eisen als: hoge snelheid, maximale
veiligheid en onder alle omstandig-
heden zelf-richtend. 

Inmiddels heeft de KNRM behoefte 
in de nabije toekomst een deel van 
de inmiddels 25 jaar oude boten te
vervangen. Dit prototype is vooral
bedoeld voor het IJssel/Markermeer 
en de zeegaten. Bovendien dient
rekening te worden gehouden met 
de nabije milieu wetgeving betref-
fende geluidsoverlast en vooral de 
te verwachte IMO eisen voor uitstoot
van uitlaatgassen. Aanvankelijk zou 
dit prototype zowel vanuit havens 
als vanaf het strand (lanceerbaar)
moeten opereren. Maar gezien het
eisenpakket, wat een langere en
zwaardere boot betekend en die dus
niet in de strandstations past, heeft 
men hier vanaf gezien. Wel kan de
boot met gesloten als open stuurhuis
worden uitgevoerd. 

Al met al werpt voortdurend overleg,
inspanning en enthousiasme over het
definitieve concept zijn vruchten af, 
en verwachten wij dit jaar met de bouw
te kunnen aanvangen. Zelf ben ik
bijzonder vereerd dit werk al zo’n lange
tijd te mogen doen, mede gezien het
feit dat de oorsprong van reddingboten
uit Nieuwendam komt. 

Het menslievend werk van de KNRM 
kan niet genoeg gewaardeerd worden.

Sloepen voor m.s. Oranje

Profiel prototype KNRM boot

    Reddingboot 
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“De belijdeniscatechisatie liep op z’n 
eind en ds. Bremer vroeg aan iedereen:
‘Wat ga jij doen?’ Ik zei dat ik twijfelde.
Waarop Bremer zei: ‘Dat is goed. Dan
blijf je nadenken.’

Dat heeft Truus Dade (1944) haar hele
leven gedaan en dan doet ze nog 
steeds. Over haar werk met kinderen
‘met andere talenten’ (‘otherwise abled’,
zoals de Wereldraad van Kerken over
gehandicapten spreekt); over de ontwik-
keling van de medische ethiek met alle
morele dilemma’s van dien; over de
nucleaire bewapening die maar blijft
bestaan; over het verminderde vredes-
geluid van de doopsgezinden sinds de
opheffing van de Doopsgezinde Vredes-
groep; en over de klimaatactiegroep
Extinction Rebellion (XR) waar Truus
actief in is. Kortom, Truus Dade denkt
nog steeds na en leeft daar ook naar.
“Mijn moeder was doopsgezind en ging
naar de Singelkerk. Toen in West de
Olijftak werd gebouwd, ging ze voor-
taan daar naar de kerk. Ik ging naar 
het jeugdwerk bij ds. Bremer, de doops-
gezinde predikant voor de wijk West. 
Zijn vertellingen vond ik fantastisch. 
Bij hem volgde ik ook de belijdenis-
catechisatie. Hij heeft mij ook gedoopt. 

In mijn studententijd ging ik ook wel
eens naar de Amstelkerk. Ik wilde kijken
wat het verschil was. Bovendien begon-
nen de diensten daar om twaalf uur. 
Dat was prettig want op zaterdagavond
waren er  ook nog wel eens leuke
feesten. In de Amstelkerk kwamen altijd
mensen uit Afrika of Azië die over hun
land vertelden. Dat vond ik geweldig.

In die tijd bezocht ik voor de eerste keer
een rooms-katholieke kerk in West. Ze
collecteerden daar met een open schaal.
Toen ik er wat in deed, kreeg ik te horen
‘Dat is niet genoeg hoor’. Ik wist niet 
wat ik hoorde.

Ik ben fysiotherapeut geworden. Ik
studeerde orthopedagogiek, haalde alle
tentamens maar  statistiek niet. Bij
fysiotherapie gaat het alleen over hoe
het lichaam werkt. Daar beperkte het
werk op school zich toe. Maar ik wilde
meer weten. Kinderen bestaan niet alleen
uit een lichaam. Als fysiotherapeuten,
ergotherapeuten en logopedisten 
hebben we toen samengewerkt om 
de ontwikkeling van kinderen beter 
te begrijpen. Sommige kinderen komen
met een handicap op de wereld. 
Daar moet je niet negatief over doen.

‘Twijfel is goed, zei ds. Bremer.   
Dan blijf je nadenken’
Door Dirk Visser 

Nog steeds werk ik één dag per week 
op dezelfde school, een Mytylschool. 
Ik breng kinderen van de klas naar 
hun werkplek.

Als een spalk niet goed zit, doet ie pijn.
Maar een spalk is bedoeld om er lekker
mee te lopen. Misschien moet iemand
een leven lang met spalken lopen. 
Dan moet je niet in je jeugd er een 
hekel aan krijgen. 

Wat betreft medische vooruitgang 
leven we in een prachtige tijd. Een 
sterk voorbeeld is dat met een chip in 
je hersens de spieren soepel worden.
Dankzij computers is tegenwoordig
zoveel mogelijk. Wat dat betreft leven
we op een goede plek in de wereld en 
in de tijd. De medische wetenschap is 
ook ver in het voorkomen van ziekten.
Polio kunnen ze voorkomen. En ze zijn
bezig met ziekten in de genen. Dat ze
goede genen erin kunnen stoppen. 

Veel moeilijker ligt het met de mensen-
rechten, met de ethische kant. Willen 
we alleen ziekten uitbannen of willen 
we meer? Een volgende stap is: 
wil een echtpaar een jongen of een
meisje? Een zwaar punt is ook: meer

Truus Dade:

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 Truus Dade.
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intelligentie. Die druk zal er komen. 
Ik hoop op discussie over deze onder-
werpen. Misschien moet je ook zeggen:
Dat laat ik aan God over.

Ik ben heel geweldloos opgevoed. 
Mijn moeder zei altijd: ‘Je hebt een
mond gekregen. Je kunt het met je
mond af.’ Dat heeft wel geholpen. 
Op school zei ik dan: ‘Het kan wel 
wat anders dan met slaan.’ Ik heb een
heel goede voorgeschiedenis gehad. 

Nucleaire wapens zijn al zo ver ont-
wikkeld dat met één bom 1,2 miljard
mensen gedood kunnen worden en 
dat er tien jaar lang geen voedsel kan
worden geproduceerd. Dan móéten 
we wel naar Mars. 

Het denken over bewapening verandert.
De huidige paus heeft gezegd dat je
geen ander mens mag doden. Dat is 
een stap in de goede richting. Ik vind 
het jammer dat het vredesgeluid uit de
doopsgezinde hoek niet meer zo duide-
lijk klinkt.

Dat heeft waarschijnlijk te maken met 
de opheffing van de Doopsgezinde
Vredesgroep. Met pijn in mijn hart
constateer ik dat. Op het Singel is er 
ook geen apart postvakje meer voor 
de Vredesgroep. Eigenlijk zou de hele
Gemeente vredesgemeente moeten zijn.
Misschien moeten we de Vredesgroep 
weer opstarten wegens de nucleaire
dreiging. Die komt van twee kanten: 
Trump is een moeilijke man maar 
Poetin is ook niet makkelijk.

Toch is mijn indruk dat veel mensen 
niet weten wat de nucleaire dreiging
inhoudt. Nucleaire ongelukken worden 
in de doofpot gestopt. Als gevolg van 
de ramp bij Tsjernobyl werden in Rusland
heel veel mensen ziek. Dat werd niet
bekend gemaakt. Maar Artsen zonder
Grenzen maakte het wel bekend. Trump
heeft eens gezegd: ‘Wij hebben kern-

wapens. Waarom gebruiken we die 
niet?’ Bij gewone dingen is dat een 
heel logische opmerking, maar niet 
bij wapens. Ik denk dat er echt reden 
is om ons ongerust te maken.

Namens de doopsgezinden heb ik in het
IKV gezeten. Ook ben ik bij de Quakers
geweest, waar geweldloosheid een
voorwaarde is om lid te worden. Als je
geweldloos wilt blijven, dan moet je 
erg veel trainen. Daarbij geldt ook: 
jong geleerd, oud gedaan. Dat zou je 
al op school en bij pubers moeten doen. 
Die hebben niet echt een beeld van 
wat de gevolgen van geweld zijn. 

De herdenking van de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog is belangrijk. 
De verschrikkingen moeten we ons
blijven herinneren met de gedachte: 
Dat niet nog een keer. Het is van 
belang dat we de goede lijn die nog
steeds geldt, door blijven geven.” 

 

Truus Dade (met kruis) tijdens actie eind maart voor station Zuid. 
Illustratie bij artikel in Het Parool. Foto: Lin Woldendorp

Extinction Rebellion:
opstand tegen de
uitsterving
De klimaatactiegroep Extinction Rebellion
(XR), waarin Truus Dade participeert,
ontstond vorig jaar oktober in Londen. 
De eerste actie was in november toen XR 
in de Engelse hoofdstad het verkeer over 
vijf bruggen van de Theems platlegde.
Nederland leerde XR kennen toen zestig
leden van de groep eind maart een ‘Die-In’
hielden op het plein voor station Zuid. Ze
riepen ‘Stop killing our future’- houdt op
met het doden van onze toekomst.

De groep wordt gedreven door zorg om 
de uitsterving (extinction) van de aarde. 
De voornamelijk jonge leden hebben hun
geloof in de traditionele milieuorganisaties
verloren. Zij spiegelen zich aan de Ameri-
kaanse burgerrechtenbeweging van de 
jaren ‘60: radicaal verzet door burgerlijke
ongehoorzaamheid, maar geweldloos. 

Truus Dade raakte met XR in contact 
door het Jeannette Noëlhuis waarvoor af 
en toe in de doopsgezinde kerkdiensten
wordt gecollecteerd.
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Uit de kerkenraad

Geluid in de kerkzaal – De problemen rond de nieuwe
geluidsinstallatie zijn helaas nog niet opgelost. Dan staat 
de ringleiding weer te zacht, dan is de loopmicrofoon weer
het probleem. Er komen veel klachten over de geluidsweer-
gave maar weet: achter de schermen wordt druk gewerkt
om alles in orde te krijgen. Ondertussen wordt ook gekeken
naar een mobiele ringleiding: een geluidsversterker voor 
één spreker waar mensen met hoorapparaten op in 
kunnen haken. Dit is vooral een oplossing voor gesprekken
of voordrachten in kleinere kring. 

Benoemingen – Volgens statuten art 11-1 is Lex van 
Drooge per 1 mei 2019 benoemd tot lid van de Kerken-
raad. Rimke van der Veer wordt per diezelfde datum
benoemd tot secretaris van de Kerkenraad. Mieke Hoogvliet
legt deze functie neer maar blijft lid van het Dagelijks
Bestuur. Frank Kneepkens heeft wegens zijn drukke
gezinsleven aangegeven zijn rol als penning-meester in 
de Kerkenraad per 1 juli 2019 neer te leggen. 

ADS – Op 25 mei vond de Gemeentevergadering plaats 
in Den Haag. Tijdens deze vergadering werd een nieuw
organisatiemodel voorgelegd. In deze nieuwe opzet 
wordt de ADS bestuurd door een ledenraad van circa 
14 leden in plaats van door afgevaardigden uit ruim 

100 gemeenten. Het is tijdens de Kerkenraadsvergadering
op 16 mei nog onduidelijk of dit een vervolgstap is op 
de laatste aanpassing, te weten het reglement dat net 
in 2018 nieuw is vastgesteld. Ook is de status van het
voorstel onduidelijk: wordt het voorstel ter informatie of 
ter stemming aangeboden? Met deze (en meer!) vragen
vertrekt Thijs van Hoogstraten eind mei naar Den Haag.
Wordt vervolgd!

International Peace Conference – In het weekend van 
29-30 juni vindt de International Peace Conference plaats 
in Mennorode. De organisatie heeft onze gemeente om
steun gevraagd bij het vervoer van deelnemers terug 
naar Amsterdam op 30 juni. Dit faciliteren wij graag en 
ook heten wij onze internationale broeders en zusters 
van harte welkom tijdens de dienst op deze datum. 
Na afloop van de dienst wordt de deelnemers van de
conferentie een lunch aangeboden. 

Data – Tot slot zijn in de Kerkenraad nog enkele bijzondere
diensten en evenementen vastgesteld, te weten: de viering
van de doopjubilea in 2018 en 2019 op 9 september 2019; 
de lunch voor nieuwe leden en vrienden op 13 oktober
2019; en de geboortedankzeggingen op 24 november 2019
(tevens gedachtenisdienst) en 24 mei 2020. 

Opbrengst collecten in euro’s
   

2019 (kwartaal 1) 2018 (kwartaal 1)
   Gemeente        Projecten Gemeente Projecten
   
–  Singelkerk 1.842,11 1.994,41 1.326,93 1.440,23
–  Menno Simonshuis 120,45 166,10 80,70 141,60
–  Noord Meerpad 176,53 225,24 152,67 170,82
   Totaal 2.139,09 2.385,75 1.596,30 1.752,65

–  Eigen gemeente + projecten 4.524,84 3.348,95

Opbrengsten collecten t.b.v. projecten 1e kwartaal 2019

–  KiKa 311,67
–  Jeannette Noël Huis Amsterdam 152,30
–  ADS Broederschapscollecte reisfonds Mennonite World Confr. 77,00
–  Stichting Vrienden Oudezijds 100 202,40
–  Voedselbank Amsterdam 220,11
–  Broederschapscoll. proj. Doopsgezinde Zending Amsterdam 154,85
–  ADS Broederschapscollecte  t.b.v. Landelijk Jongerenwerk 244,37
–  Jongerencultuurfonds 72,70
–  ADS Duurzame Ontwikkeling 200,33
–  Fonds Bijzondere Noden Amsterdam 197,60
–  Broederschapcollecte Wereldwerk Deventer 169,35
–  Stoelenproject 246,32
–  ADS Broederschapscollecte t.b.v. St. GDB t.b.v. 136,75
–  Vrijplaatsenfonds van de Retraites 
   Totaal 2.385,75

Uit de Kerkenraad 16 mei 2019



Overlijdensbericht
Op 10 mei is overleden Sandrina Jesse-Van den Dungen,
de vrouw van Adriaan Jesse.
Op 20 mei was de crematieplechtigheid op Westgaarde.
Een grote groep gemeenteleden was daarbij aanwezig.
Adriaan Jesse leidde zelf de bijeenkomst. Er werd onder
meer Klezmer-muziek gespeeld en een opname van het
Singelkoor waarin Adriaan en Rina beiden meezongen. 
Hun dochter en kleindochter haalden herinneringen op
aan hun moeder en grootmoeder. 
Een waardige bijeenkomst. Wij wensen Adriaan en de
familie veel sterkte toe.
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Gemeente in beweging

Lunchconcerten juni in de Singelkerk
Op 5, 12, 19 en 26 juni om 12.30 uur speelt pianist René 
van Royen stukken van Beethoven, Chopin en Mozart. 

Mennomaal
Op dinsdag 11 juni 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: Ewoud Roos: gedichten
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).

Afscheid Misaki
Op 9 juni nemen wij in het Menno Simonshuis afscheid
van Misaki Yamada die bijna zes jaar lang zowel daar 
als in het Meerpadkerkje heel trouw en verfijnd tijdens 
de diensten de muzikale ondersteuning verzorgde.

Cantatedienst
Op 9 juni, tijdens de Pinksterdienst, treedt het Bach
Ensemble Amsterdam op in de Singelkerk. Zij vertolken
met koor en orkest ‘Israel in Egypt I’ van Georg Friedrich
Händel. In de dienst gaat Henk Leegte voor.

Promotie Marius van Hoogstraten
Onze broeder Marius M. van Hoogstraten (nu in 
Duitsland, Hamburg) hoopt binnenkort te promoveren. 
De titel van zijn proefschrift luidt: 
Unruly Difference - Richard Kearney, John D. Caputo and
Catherine Keller and a Theopoetics of the Interreligious.
De promotieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 7 juni
2019 om 09.45 uur in de Aula van de Vrije Universiteit, 
De Boelelaan 1105, Amsterdam - en is openbaar;
leden en vrienden van onze gemeente zijn van harte
welkom. Receptie en gelegenheid tot gelukwensen
meteen na afloop.

idA in de zomer
In de zomer verschijnt er een gecombineerd
juli/augustusnummer – het zomernummer –
omstreeks half juli. 
Herhaalde oproep
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



Essemie van Dunné
voorganger, jongeren- 
en 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

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

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

Het team
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•  2 juni – 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  

•  9 juni, Pinksteren – Broederschapscollecte: 
   Doopsgezinde Zending        
De Doopsgezinde zending richt zich op toerusting
van mensen die zich in willen zetten voor de
kerkelijke gemeente. Zo willen we bijvoorbeeld 
een bijdrage leveren aan het samen verstaan 
van Bijbelverhalen en aan wat die voor ons en
anderen kunnen betekenen. Niet alleen overzee,
maar zeker ook in eigen land.
Rekeningnummer: NL91TRIO0338520058 
t.n.v. Doopsgezinde Zending, Amsterdam         

•  16 juni – Oudezijds 100
Mensen uit alle hoeken van de samenleving 
vormen samen Communitaire Gemeenschap
Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam
proberen zij in leven en werken het evangelie van
Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100
biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke
opvang, begeleid wonen, medisch maatschappe-
lijke werk en medische zorg voor onverzekerden. 
De woongemeenschap functioneert hierin als 
groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening
ondersteunt.
Rekeningnummer: NL80INGB0000056295 
St. Vrienden van Oudezijds 100, Amsterdam

Collectebestemmingen juni

•  23 juni, dienst met de EBGA – 
   Broederschapscollecte t.b.v. Inloophuis Almere 
De missie van het Inloophuis is vanuit kerkelijke
betrokkenheid present zijn in de Stedenwijk en 
een bijdrage leveren aan de verbetering van de
leefbaarheid voor buurtgenoten en de andere
inwoners van Almere. 
Rekeningnummer: NL61RABO0321022203 
St. Inloophuis Almere. In deze dienst is er geen
collecte voor de eigen gemeente. 

•  30 juni – Vijfde zondag: rampen wereldwijd. 
   Het doel wordt bepaald in de kerkenraads-
   vergadering van juni

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:  

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.
Martina Simons tel. (020) 662 19 34 of 
Mieke Hoogvliet, mieke.hoogvliet@gmail.com
tel. 06-533 804 45.

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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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 juni 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

Juni 2019 
(kerkdiensten: zie achterkant)

•  Wo 5 juni Lunchconcert Singelkerk 12.30 uur

•  Za 8 juni Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Ma 10 juni Bijbelgr. Rijpenhof; Henk L. en Joke Rijpenhof 20.00 uur

•  Di 11 juni Bijbelkring o.l.v. Henk Leegte Singelkerk 13.30 uur

•  Di 11 juni Tussenstop; meditatie Singelkerk 17.30 uur

•  Di 11 juni Mennomaal; E. Roos: gedichten Singelkerk 18.00 uur

•  Di 11 juni Bijbelkring Kris o.l.v. Henk Leegte Singelkerk 20.00 uur

•  Wo 12 juni Lunchconcert Singelkerk 12.30 uur

•  Wo 12 juni Vredesgroep Singelkerk 20.00 uur

•  Za 15 juni Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Ma 17 juni Zon’shoffers; Henk L. en Joke v.d. H. Singelkerk 20.00 uur

•  Di 18 juni Tussenstop; meditatie Singelkerk 17.30 uur

•  Wo 19 juni Lunchconcert Singelkerk 12.30 uur

•  Do 20 juni Tumtummies; 11plus Meerpad 18.00 uur

•  Vr 21 juni Open kring M. Simons: Ewoud Roos M. Simonsh. 14.30 uur

•  Za 22 juni Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Di 25 juni Tussenstop; meditatie Singelkerk 17.30 uur

•  Wo 26 juni Lunchconcert Singelkerk 12.30 uur

•  Do 27 juni Bijbelaars o.l.v. Ewoud Roos Singelkerk 11.00 uur

•  Di 25 juni 020 11 16plus Singelkerk 18.00 uur

•  Wo 26 juni Rondomgroep; geloofsbezinning Singelkerk 20.15 uur



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

1 6 – I N  D I T  AM ST E R DAM J U N I  2 0 1 9

K E R K D I E N S T E N

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

2 juni Ds H. Leegte E.M.L. van Dunné**

9 juni Ds H. Leegte* Ds E.C. Roos
Pinksteren Cantatedienst Afscheid Misaki

16 juni Ds E.C. Roos Ds H. Leegte**

23 juni Dienst met EBGA Ds G.A. Reinhold-
Koningskerk Scheuermann
Ds H. Leegte

30 juni Ds E.C. Roos

7 juli Ds H. Leegte E.M.L. van Dunné**

                                       

Wie levert 
voor de volgende

idA een lied of
gedicht in?

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

Gekozen door Herman Speerstra

Ik voel de winden Gods vandaag. Een ‘gouwe ouwe’ 
uit de doopsgezinde bundel. Het wordt bijna nooit 
meer gezongen, maar ik heb er bijzondere herin-
neringen aan. Als jongen opgroeiend in het Friese
merengebied, hadden we natuurlijk een zeilboot. 
De metafoor sprak mij dan ook erg aan. 
Als puber veel periodes van strijd met mezelf gehad 
en dan was dit lied wat mij er doorheen sleepte. 
Het was zo herkenbaar! Daarbij kwam nog dat het 
een lied is wat je echt uit volle borst kunt (moet) 
zingen! Mijn geloof is door de jaren heen veranderd 
en mijn idee over een aansturende God is dan ook
anders geworden, maar voor dit lied houd ik een zwak!

Lied van de maand


