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De Iep van het Beursplein

Levende herinneringen
Door Simon Lelieveldt

Herinneringen verbinden. Ze verbinden
mensen onderling. Ze verbinden mensen
in het nu en ze verbinden mensen door
de tijden heen. Herinneringen bieden
kracht, troost, inspiratie en we doen er
goed aan ze te koesteren. Een fysiek
object kan daarbij helpen. Het maakt de
herinnering, onze geschiedenis, tastbaar
en houdt haar levend.
Nu zijn we natuurlijk gewend om
gebouwen, zoals de beurs van Berlage,
als erfgoed te zien, dat de moeite van
het bewaren waard is. Maar hetzelfde
geldt, wat mij betreft voor de Iep die
voor Beursplein 5 stond. Die Iep was een
unieke levende herinnering. Tot mijn
ontsteltenis ontdekte ik in maart 2017
dat hij omgezaagd was. Er moest een
ondergrondse fietsenkelder worden
aangelegd.

Deze boom had zowel economische
crises als groei meegemaakt en was in
de nadagen van zijn bestaan getuige
van de bezetting door Occupy Now.
Met een spuitbus met gele verf was de
tekst NOW op de bast gespoten: een
tastbare herinnering aan die saillante
protestbeweging en de vraag: wat is
de passende verdeling van geld, vermogen en inkomen in deze wereld?
Voor mij stond vast: die bast, met de
tekst NOW, hoort eigenlijk in het
Amsterdam Museum thuis. En eigenlijk
is de hele boom zowel letterlijk als
figuurlijk een stuk financiële geschiedenis van Amsterdam dat we moeten
vasthouden.
Zo begon, in samenwerking met de
Stichting Stadshout het project: Iep van

het Beursplein. Met als hoofddoel om
deze statige boom te eren en de geschiedenis tastbaar te maken. Zodat hij ook
in de toekomst in nieuwe vorm weer kan
bijdragen aan levende herinneringen.
Een levende herinnering die inspireert
en helpt bij het reflecteren op de belangrijke vragen van deze tijd.
Als eerste product zijn in een oude
Belgische muntpers uit deze boom
duizend houten Iepencenten geslagen.
De ene kant van de munt is blanco en
blijft zichzelf. De andere kant laat de
prachtige gebouwen aan het Beursplein
zien en bevat verwijzingen naar de
financiële geschiedenis. Het randschrift
onderstreept hoe belangrijk het is om
herinneringen te koesteren en te doorvoelen hoe de huidige tijd leunt op de
tijd die ons voorging.
Lees verder op pagina 2
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Vervolg van pagina 1

“Dit jaar is van de Iep
een spreekgestoelte
gemaakt door
meubelmaker
Daan Simons.”

We stellen honderd van deze ‘herdenkingspenningen’ beschikbaar aan het
publiek, in ruil voor de mooiste herinneringen aan het Beursplein, verhalen waar
de Iep getuige van was. Die verhalen
worden gepubliceerd en zo eren we de
boom en onze geschiedenis.
Als tweede is dit jaar van de Iep een
spreekgestoelte gemaakt door meubelmaker Daan Simons. Dit spreekgestoelte
hebben we allereerst teruggebracht naar
de originele plek waar het ooit als boom
gestaan heeft. Daarna is het in gebruik
genomen bij een bespreking over
beloningen en ethiek in de financiële
sector.

Herinneren is een werkwoord
Er is in dit project nog volop werk aan
de winkel. Er zal een tafel gemaakt
worden van de boom, papier en nog
het kunstwerk voor het Amsterdam
Museum. Op zeker moment is de
‘collectie’ memorabilia van de Iep van
het Beursplein daarmee wel af.
Dat geldt echter niet voor ons.
Herinneren is een actieve handeling
waarin we ons verbinden met elkaar
en de wereld waarin we leefden, leven
en willen leven. Het blijven zoeken
van die verbinding is één van de grote
uitdagingen van de huidige tijd.
Ik hoop dat de Iep hiertoe zal blijven
inspireren en uitnodigen.

Het spreekgestoelte beoogt tot steun
te zijn voor alle bijeenkomsten waarin
Meer over het project leest
oprecht, open en met oog voor de
u op: iep.financieelerfgoed.nl
geschiedenis wordt gesproken over de
dilemma’s en vragen die deze tijd ons
stelt. Daarmee wordt aangesloten op
een eeuwenoude traditie waarin mensen
in tal van culturen bij oude statige
bomen herinneringen delen, elkaar
ontmoeten en met elkaar in gesprek
gaan.
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Spreekgestoelte gemaakt van de Iep

Herinneringen
maken je jeugd

“Mattheüs 7, over het huis
op de rots... versus de
dwaze die z’n stulpje liet
verrijzen op zand.”

Door Liliane van der Steur

‘Kinderen een leuke jeugd bezorgen, is een
kwestie van goede herinneringen kweken’,
zei eens een vader tegen mij langs de lijn
bij voetbal. ‘Neem mijn zus,’ vertelde hij,
‘zij is daar pas echt goed in. Zij grijpt
bewust momenten aan om mooie
herinneringen en avonturen te creëren.’
Je kunt je er van alles bij voorstellen.
Zomaar op pad gaan met een koets.
Dagelijks voorlezen. Bij onweer ‘s nachts uit
bed om eieren te eten. Zingen voor degene
die gekookt heeft. Chillen in pyjama met
een muziekje. Sinterklaas. Hutten bouwen.
Eigen groente oogsten. De Kerstboom
optuigen. Eieren zoeken met Pasen.
Verstoppertje in het donker. Voor het eerst
een glaasje wijn of bier. Verkleedpartijen,
puzzelen, noem maar op…’
Ik denk dat het waar is, van die herinneringen. Met de kinderen in de Singelkerk
probeer ik ze te maken. ‘Creatief met kerk’,
zeg maar. Dat gaat als volgt. Een brandende kaars en een pot thee op tafel. En altijd
eerst de vraag ‘Hoe gaat het met jullie?’

Er komt een gesprek op gang over
grote zaken zoals Fortnite, scouting en
logeren. Intussen zoek ik een bruggetje
om over te stappen naar het thema van
die zondag. Vaste prik: we doen wie de
betreffende regels in de Bijbel het snelst
heeft gevonden. Zo leren we aardig de
weg in de Schrift. Is de tekst eenmaal
aangetroffen, dan gaat het boek dicht
en lezen we een eigentijdse, verhalende
versie ervan. Waarover we achteraf even
nadenken en -kletsen. Maar dan actie.
Zodat de gedachte bijblijft. Een quiz,
spel of andere levendige bezigheid.
Eind januari vertelde ik, geïnspireerd
op Mattheüs 7, over het huis op de rots.
Van de verantwoordelijke figuur die
z’n huis op rotssteen bouwde, versus
de dwaze die z’n stulpje liet verrijzen
op zand. Oftewel van de persoon die
leeft vanuit z’n eigen stevigheid en
(zelf)kennis, tegenover degene die niet
uitgaat van zichzelf als basis. Slaan
storm en heftige regen tegen het huis
op de rots, dan blijft het stevig gegrond

op de stenen staan. Het bouwsel dat
op zand rust daarentegen kan zoveel
water en wind niet aan, het zakt weg
en maakt een grote val.
‘Aha!’ denk je dan als jeugdwerker,
‘water, zand, een omvallend huis… daar
valt iets mee te beleven.’ Met DUPLOstenen hebben we in mum van tijd twee
gebouwen in elkaar gezet. Het ene
kwam te staan op een stenen ondergrond, het andere op een hoop zwart
zand. Toen was daar ineens er een grote
groene gieter vol water die zich uit volle
borst over de twee huizen leegstortte.
Dit geweld werd het op zand gebouwde
onderkomen noodlottig; het eindigde
op z’n kant in een plas zwarte modder.
Terwijl het rotshuis de krachtige waterstraal natuurlijk zonder een centje pijn
doorstond. De puinhoop op de derde
verdieping van de Singelkerk was groot.
En ik durf te zeggen: memorabel.
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Levensverhaal
Door Janna Frouwkje Postma

Ik ben een oorlogskind: geboren in
februari 1945 in Assen, Drenthe. Vader
Johan Postma was Doopsgezind predikant, maar zag wel iets in het gedachtengoed van de Nationaalsocialisten. Hij
deed bestuurlijk werk voor de Bezetter.
Zo was hij een tijdje burgemeester van
Meppel. Moeder, Anneke Luitjens, vocht
eerder wat af met haar eigen vader over
het gedachtengoed van de Nazi’s. Zij |was
op de School voor Maatschappelijk Werk
in Amsterdam. Mensen als Molzer en
Banning waren betrokken bij die
Academie. Hoe het zo kwam dat zij
verliefd werd op mijn vader? Waarschijnlijk omdat hij charmant was en
geleerd, en omdat zij zo vlak voor de
oorlog nog niet kon geloven dat de
buren ons land zouden bezetten en
dat Vader voor ze zou gaan werken.
Hij was toch als predikant afgestudeerd
aan het Doopsgezind seminarie?
Toen de Bevrijding kwam werd Vader
opgehaald door leden van het voormalig
Verzet. Moeder werd met mijn oudere
zus Martje en mij op straat gezet. De
kinderwagen mocht ze niet meenemen.
Zij vond met lotgenoten een onderkomen in een onbewoonbaar verklaard
huis. Drie maanden was ik toen. Zij
vocht voor mijn leven, met hulp van
een huisarts.
Vader wist te ontsnappen uit Westerbork
en reisde onder een valse naam met een
Mennonieten-transport van het MCC
naar Zuid-Amerika. Daar kon hij in de
kolonie Fernheim in de Chaco (Paraguay)
werk krijgen als leraar. Moeder werd
aangesteld bij de School voor Maatschappelijk werk in Amsterdam. Ze bracht
ons onder bij familie in Haarlem. Goede
Nederlanders. Nu was Moeder gerehabiliteerd, maar uiteindelijk reisde ze toch
met ons Vader achterna naar Fernheim.
Wij waren toen zes en vijf jaar oud.
Op het schip hadden wij het geweldig:
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Moeder was vaak zeeziek en wij werden
dan in de Eerste Klas en ook in de
verblijven van de bemanning onthaald
en vermaakt. In Buenos Aires mochten
we over naar een ander schip dat
richting Chaco voer. Dwars door het
oerwoud: het was meer kreupelhout,
eigenlijk. Een Mennoniet haalde ons uit
de haven op met een auto waar geen
bodem in zat. Alleen wat steunpunten.
Bij nacht kwamen we aan in Fernheim,
en daar stond een bed voor ons klaar.
Zo gingen we naar een Mennonitische
school. Vader werkte als leraar voor
de hogere klassen. Moeder moest zich
redden in een land van hitte en zand
en kreupelhout met hier en daar
flessen-bomen. Wat wij daar allemaal
hebben uitgehaald is door mijn vader
later beschreven in een serie in het
Doops-gezinde Weekblad: “Met Peuter
en Kleuter in de Gran Chaco.” Tenslotte
werd ik ernstig ziek. Wij konden
toen voorlopig terecht in de kolonie
Volendam in Oost-Paraguay waar
het klimaat milder was.
Uiteindelijk mochten wij wonen in de
kolonie Witmarsum in Zuid-Brazilië.
Die ligt op een hoogvlakte, het klimaat
is er mild. De Mennonieten daar waren
vriendelijk en tolerant. Onze buurman
had nog wat ‘volkse’ opvattingen
overgehouden uit de tijd van Wereldoorlog II – ja, dat werkte ook door bij
de Mennonieten daar! Hij was hoofd
van de school en had ook verder wel
wat te zeggen. Toen kreeg hij een
hartaanval en lag achter een open
raam. Wij school-kinderen zongen voor
hem. Hij overleed kort daarna en we
waren allemaal bij zijn uitvaart, ook de
kinderen.
In de afgelopen zomer/winter was
ik terug in Witmarsum en daar vroeg
een voormalige ‘Kolonieleiter’ van
Witmarsum mij of ik dat nog wist.

Janna in Witmarsum in 2018

Toen ik er over vertelde nodigde hij mij
uit voor een maaltijd: “Ik stond naast je
aan het raam.” Het geestelijke klimaat
in Witmarsum werd na zijn heengaan
meer ontspannen. Als families bleven
wij bevriend, tot en met mijn recente
bezoek. Ook mijn vader, Johan Postma,
werkte hier als leraar. Hij ging ook wel
voor in diensten. Daarvoor hoefde je
geen predikant te zijn, maar het was
wel meegenomen. Martje en ik gingen
in de jaren 50 daar naar de Lagere
School en daar deden we eindexamen.
Lang niet iedereen in de omgeving kon
naar school gaan!
In Witmarsum hadden wij ook een
boerderij met koeien, kippen en een
varken. En 10 ha rijst iets verderop.
Martje en ik moesten flink meewerken
na schooltijd: de koeien van het heuvelland halen en onkruid wieden.
‘s Avonds moesten we de rijstoogst
keren, en dat werd rollebollen met
een lamp naast ons. Over gevaar dacht
men daar niet erg na. Wij hadden
ook Nederlandse en Duitstalige
kinderen uit de stad in huis, die naar
school gingen bij ons. Witmarsum had
wat dat betreft een open instelling.
Zo waren er ook goede contacten
met Nederlandse kolonies.
Na vijf jaar Witmarsum namen we
afscheid en voeren terug naar
Nederland met een schip. Onderweg
passagieren op de Canarische eilanden,
dat was wel het hoogtepunt. Vader
Postma had in Nederland verzuimd

Janna en Martje in de Chaco
zijn straf wegens collaboratie uit te zitten.
Hij ging zich melden en daarna was hij
vrij snel weer op vrije voeten. In die tijd
woonden wij bij wederzijdse familieleden. Met ons jongere zusje, dat in
Volendam in Paraguay was geboren.
Vader werd beroepen in de Doopsgezinde gemeente in Warns en Koudum.
Nu, koud was het hier wel. Vader wilde
ons naar het Christelijk Lyceum hebben,
Moeder was meer van het Gymnasium.
Hij won. En zo hebben wij ook nog een
flinke dosis Calvinisme meegekregen.
Nu ik ouder word beginnen ervaringen
in Nederland te verbleken. Er was school,
ik had een hond en konijnen. Er was het
Friese dorp en de gemeente. Wij deden
eindexamen en gingen studeren: Martje
promoveerde op talen, ik studeerde
Theologie in Groningen en had daar een
mooie tijd. Martje werd tolk in Duitsland,
ik ging naar het Doopsgezind Seminarie
en werd verliefd op een student, Wim
Kuipers. Wij trouwden. Hij werd predikant in Krommenie en omstreken en later
in Rotterdam. Er kwamen twee dochters
(zij wonen nu in Utrecht en hebben beide
werk en een gezin). Wij gingen uit elkaar
en ik studeerde af aan het Doopsgezind
Seminarie. Wim Kuipers overleed en

inmiddels had ik een remonstrantse
man gevonden. Wij gingen wonen in
Den Haag en kregen nog een dochter.
Zij woont nu bij haar zussen in Utrecht
en is lid van de Doopsgezinde
gemeente.
Ik heb gewerkt bij de DORE-gemeente
in Delft en bij de Nederlandse Protestantenbond in Rotterdam, en ook

nog bij de DoReVVH-gemeente in
Zoetermeer en bij de Doopsgezinden
in Den Haag: vooral aan het pastoraal
werk in Zorgcentrum Oldeslo heb ik
warme herinneringen. Nu ben ik met
pensioen en werk af en toe als vrijwilliger bij de gemeente in Zoetermeer.
Er zou nog veel meer te vertellen zijn,
maar ons blad kan dat vast niet
allemaal bevatten.

Scholen in Witmarsum, links de lagere school, rechts de school voor voortgezet onderwijs; hier werden ook kerkdiensten en uitvaarten gehouden.
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Mei 1944

Mijn vaders oorlog
Door Frank Maas

Op 25 juli 1944 werd mijn vader, Gerard
Maas, samen met 6 anderen uit de
bunker in Vught gehaald om te worden
gefusilleerd. Zij liepen geboeid naar de
Kommandatur van het kamp waar de
Staatsanwalt hen opwachtte. Die las hen
allen het vonnis voor. Voor 2 gevangenen,
onder wie Gerard, werd de doodstraf
omgezet in 10 jaar tuchthuisstraf. Gerard
had dat niet verwacht en kreeg heel
kort de tijd om afscheid van zijn kameraden te nemen. “Groet mijn vrouw en
kinderen”, zei zijn dierbare vriend Sjef
Swolfs. “Groet allen en zet de strijd
voort”, zei de voormalige leider van de
CPN Jan Postma. Sjef en Jan werden
terstond afgevoerd en gefusilleerd.
Gerard leed “een verschrikkelijke smart”.

Toen verzocht ik twee minuten stilte
door te voeren om onze makkers te
herdenken”.

Mijn vader overleefde de martelingen,
het kamp, de fusillade en de Duitse
tuchthuizen. Hij is snel na de oorlog
getrouwd met Gerda, mijn moeder.
Wij werden geboren maar hij heeft die
vervloeking en die smart, dat meest
wezenlijke deel van de oorlog met al
zijn vernietiging, doden en slachtoffers,
niet aan mij en aan mijn twee zussen
laten zien of verteld. Op de achtergrond
waren ze ergens wel aanwezig in ons
gezin maar wat hij vertelde over de
oorlog waren veilige verhalen. Hij was
levend en als held uit de oorlog
gekomen. Pas toen hij zijn boek
‘Terdoodveroordeeld’ aan het schrijven
Zo werden hij en zijn makker levend
teruggebracht naar de cel. In 1947 schreef was, werd ik ermee geconfronteerd.
En dan nog niet eens in al zijn ellendige
hij daarover in een terugblik voor zichdonkerte. Hij las soms een stukje aan
zelf: “Het was alsof ik mij tegenover de
mij, 17 jarige, voor.
andere gevangenen schaamde, dat wij
niet doodgeschoten waren. Die middag
Gerard was vóór de oorlog kantoorhield een pastoor uit z’n celraam een
bediende, breed geïnteresseerd in
donderrede tegen de nazi’s. Toen hij
cultuur en politiek, violist en amateur
uitgesproken was, ben ik voor het raam
gaan schreeuwen en heb een vervloeking toneelspeler. Hij was links-socialistisch,
over het fascisme uitgeschreeuwd en een woonde en was geboren in het rode
eed gezworen m’n kameraden te wreken. Zaandam. En hij was gekant tegen het
fascisme uit afschuw van onderdrukking
en discriminatie. Toen de oorlog kwam,
sloot hij zich in augustus 1940 aan bij de
illegale CPN. Hij ging verzetswerk doen
en kwam in 1942 in de Zaanse leiding
van de partij. Gaandeweg nam hij de
communistische ideologie tot zich, die
hem de zekerheid gaf dat de moeilijke
strijd uiteindelijk de overwinning zou
brengen: de overwinning van de
arbeidende klasse en van het socialisme.
Die zekerheid hielp hem op de been te
blijven waar hij voortdurend onder
spanning stond en meerdere keren
ternauwernood aan de dood ontsnapte.

Omstreek 1940
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De belofte aan Jan Postma bezegelde
zijn onlosmakelijke band met de CPN.
In de jaren ’50 en ’60 volgde hij de

stalinistische lijn van de partij. En ook al
kwamen er aan het einde van zijn leven
twijfels, hij was en bleef lid van de CPN.
Hij wenste hij meer openheid, kwam in
de partij aan de zijlijn te staan en kreeg
zelfs een tijdje een spreekverbod. Hij
bleef lid en bleef overtuigd van het
communistische ideaal. Daar was geen
twijfel over mogelijk.
Dat stalinisme, het marxisme en de
politiek bepaalden in sterke mate en
meer dan de oorlogservaringen het
gesprek in huize Maas waar het
trouwens met spelletjes, mensen over
de vloer, lekker eten en drinken ook erg
gezellig kon zijn. Hij was een lieve man.
Maar voor mij was hij onbereikbaar.
Onbereikbaar in het gesprek en ook
persoonlijk. Ik zag tegen hem op (hij
was tenslotte een held uit de oorlog)
en kon niet tegen hem op (hij en zijn
marxisme hadden altijd gelijk). Al kwam
ik vaak aanzetten met een net even
andere maar nog steeds linkse kijk op
bijvoorbeeld het stalinisme, er was geen
open gesprek over mogelijk. En ook
persoonlijke gesprekken over het leven
en de liefde waren niet mogelijk. Het
allesoverheersende thema was en bleef
thuis de politiek, gezien vanuit het
marxisme-leninisme.
Ik heb heel lange tijd die oorlog en
zijn ellende ver van me weggehouden.
Ik studeerde geschiedenis, hield me
met veel onderwerpen bezig maar niet
met de oorlog. Lou de Jong las ik niet,
Presser had ik wel meteen gekocht en
ingekeken maar lezen kon ik ‘Ondergang’ niet. Ik werd 18, was enorm
hip en sloot me in de voetsporen van
Gerard aan bij de CPN. Die ideologie
en het marxisme hielden mij ook een

tijdlang in hun ban. Ik kon mijn weg niet erg
vinden in de ‘burgerlijke’ samenleving noch
op de universiteit. Ik zag het wel minder
en minder zitten met de partij vanwege
m.n. het stalinisme maar bleef nog lange tijd
trouw aan het communisme en mijn vader.
Gerard overleed in 1988. En hoeveel ik ook
van hem hield en hoe verdrietig ik ook was,
het voelde daarnaast als een opluchting:
eindelijk bevrijd van die druk van de
ideologie met op de achtergrond de oorlog.
Diezelfde vreemde mengeling van verdriet
en bevrijding voelde ik ook toen een jaar
later de Muur viel en nog weer een jaar
later het communisme van de Sovjet-Unie.
Verdriet en bevrijding: dat die twee gevoelens naast elkaar konden bestaan begreep
ik toen niet helemaal. Maar doordat ik
afstudeerde, baantjes had en vooral ook
kinderen kreeg, had en nam ik niet de tijd
om hier nu eens goed naar te kijken.
Daar kom ik pas nu aan toe. Dertig jaar
later, terwijl de eerste kleinkinderen
geboren zijn, ben ik samen met mijn zus
aan het werk gegaan om de erfenis van
Gerard te onderzoeken en te leren begrijpen. Waarom ik Gerard nog steeds in ere
houd, is omdat hij in augustus 1940 vanuit
zijn linkse ideaal de dappere keuze maakte
om zich te verzetten tegen de Duitse
bezetting en het fascisme. Het verwerken
van die smart van de oorlog en van dat
vreselijke stalinisme is werk waar mijn zus
en ik aan zijn begonnen in een project dat
gaat over de geschiedenis van Gerard, de
rest van onze familie en het linkse ideaal.

Omstreek 1975

Kinderboek – Naar het Noorden
Door Albertine Wendte-Voncken
In mei herdenken we de Tweede
Wereldoorlog. Het thema van deze IdA
is herinneren. Een boek waarin de 2de
wereldoorlog mooi beschreven wordt is
‘Naar het Noorden’ van Koos Meinderts.
Het won in 2017 de Gouden Griffel.
In de winter van ‘44-‘45 zijn er in de
Randstad veel kinderen die honger
hebben, zo ook Jaap en zijn zus Nel en
broertje Kleine Kees. Het hele gezin lijdt
onder de voedseltekorten. Al vroeg in
het boek wordt een zusje geboren dat
kort na de bevalling overlijdt. Het lijkt
niet meer te lukken om voldoende eten
voor het gezin bij elkaar te krijgen en
de ouders nemen de beslissing om de
kinderen naar het noorden te sturen,
waar meer eten is op het platteland.
Zo vertrekken de drie kinderen samen
met zo’n 50 andere kinderen en een
paar volwassenen op de boot. Het is
een hachelijke reis, met onder meer
een bombardement. Na een week
reizen komen ze moe en vervuild aan
in Friesland. Daar worden de kinderen
gescheiden en in verschillende gezinnen
ondergebracht. Jaap komt als katholiek
jongetje uit de grote stad bij een streng
gereformeerd gezin in een dorpje in
Friesland dat een andere taal spreekt
en er andere gewoontes op na houdt.
Zo zien ze bijvoorbeeld liever niet dat
hij een kruisje slaat. Jaap heeft moeite
om als buitenbeentje zijn draai te
vinden in zijn nieuwe omgeving.
Hij wordt gepest door een jongen.
Het pittige leven in de Randstad wordt
verruild voor weliswaar meer eten, maar
ook verlies van veiligheid en zijn gezin
van herkomst. Als de oorlog afgelopen
is en het gezin weer samen is merken
ze dat er niets meer gewoon is zoals
van vóór de oorlog.

De oorlog wordt bekeken door de ogen
van een kind, een gewoon kind, van
een jaar of tien, van gewone ouders
dat de oorlog meemaakt. Geen Joods
kind, NSB kind of verzetskind, maar
een gewoon kind, zoals iedereen
zou kunnen zijn. Er zijn ca 40-50.000
kinderen die winter naar het Noorden
getrokken. Het had iedereen kunnen
overkomen. Jaap beschrijft de tochten
op zoek naar eten, de mensen die hij
tegenkomt, de reis en zijn nieuwe dorp
vanuit zichzelf. Er worden geen plaatsnamen genoemd, dus het is onduidelijk waar hij in Friesland terecht is
gekomen, zelfs niet dat ze in Friesland
zijn, maar dat maak je op uit de andere
taal die beschreven wordt. Die Friese
zinnen worden niet vertaald, waardoor
je als lezer ook niet altijd weet wat er
bedoeld wordt. De Duitsers of Jodenvervolging worden niet uitgebreid
benoemd. Als volwassene kan je invullen wat er verder gebeurt in de geschiedenis, maar de kracht van dit boek is
dat het vanuit de wereld van het kind
beschreven wordt. De zinnen zijn
klein en simpel. Daardoor worden de
gevoelens van Jaap en de impact van
de oorlog op het kind heel fijntjes
blootgelegd.
Het is een boek om te lezen vanaf elf
jaar, misschien zelfs liever een boek
om samen voor te lezen, zodat je je
kind een referentiekader kan meegeven
als je merkt dat het te spannend is.
Het behandelt grote thema’s, zoals
oorlog, honger, gescheiden worden van
je familie en overlijden van een baby
en kan voor te kleine kinderen wat
heftig zijn. Het wordt klein beschreven
waardoor het voor zowel volwassene
als kind een prachtig boek is.
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Pauline Broekema, Het uiterste der
zee. Een familiegeschiedenis. 319 blz.
Uitgeverij De Arbeiderspers, 2018.
www.paulinebroekema.nl
Pauline Broekema in Appingedam. Foto Jan Zeeman

Pauline Broekema schreef de
geschiedenis van twee joodse families
Door Dirk Visser
De gelauwerde NOS-verslaggeefster
Pauline Broekema heeft een aangrijpend
mooi boek geschreven over twee joodse
families in Friesland en Groningen.
Het uiterste der zee is een ontroerend
verhaal, heel verdrietig soms, prachtig
opgeschreven met een gouden pen, zoals
Broekema dat kan. Het vlak voor de
Duitse inval gesloten huwelijk van Meijer
Nieweg en Mies Wolf was de verbindende schakel tussen de families Leefsma
in Gorredijk en Nieweg in Appingedam.
In 1941 werd hun dochter Sara geboren.
Zij heeft haar vader nooit gekend.
Meijer Nieweg had al voor de oorlog
een boot-ticket op zak om uit te wijken
naar Engeland, maar zag daarvan af
omdat zijn moeder zei: ‘Maar dan laat
je ons in de steek’. Hij werd opgepakt
en in 1942 in Auschwitz vermoord.
Hij behoort tot de vele leden van de
families Nieweg en Leefsma die in de
oorlog zijn omgebracht.
Mies overleefde de oorlog dankzij bovenmeester Siek Attema in Oudehaske die
haar onderduik verschafte. Wel moest
ze haar kind Sara aan vreemden afgeven
om ervoor te zorgen dat het veilig was.
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Broekema voelde zich het meest verwant
met de in 1955 overleden Mies, zegt
ze in een interview in het Dagblad van
het Noorden.

vondst gedaan’, waarop soms een van
mijn kinderen zei: ‘Mam, je krijgt vijf
minuten om erover te vertellen en niet
langer.’

Sara Kirby-Nieweg, die in Cambridge
woont, had materiaal over haar familie
verzameld, foto’s, brieven endocumenten
en haar eigen herinneringen die ze voor
de ‘memory classes’ in Londen had
genoteerd. Dat deed ze pas nadat haar
kinderen het huis uit waren want zij
wilde ze niet belasten met haar verleden
en gunde ze een gelukkige jeugd. De
Stichting Oude Groninger Kerken kwam
in contact met Sara toen de synagoge
van Appingedam aan de Stichting werd
overgedragen. Die vroeg Broekema op
basis van het archief van mevrouw Kirby
een boek te schrijven.

Broekema vertelde deze familieanekdote tijdens een lezing in oktober
voor de Stichting Literaire Activiteiten
Heerenveen in Museum Belvédère, waar
de schrijver van dit artikel aanwezig was
en genoot. Want wat kan Pauline
Broekema prachtig vertellen. Bij de
presentatie van het boek, begin oktober
in de Groninger der Aa-kerk, zei Sara
Kirby-Nieweg dat ze het boek als een
eerbetoon aan haar moeder zag.

Broekema heeft vier jaar aan het boek
gewerkt. Ze breidde haar onderzoek uit
en deed zo bijzondere ontdekkingen.
Ze vond een achternicht en een zoon
van de oogarts die moeder en kind in
een ziekenhuis verborg tot het verzet
veilige onderduikadressen had gevonden.
“Dan kwam ik thuis aan tafel en riep
heel enthousiast: ‘Ik heb weer een mooie

Sinds de verschijning van het boek reist
Broekema stad en land af om over het
boek te vertellen. En vanaf het najaar
gaat zij als verteller met vier musici
het land door met het muziekproject
‘De dochter van Meijer’, dat is gebaseerd
op het boek. Broekema nam begin dit
jaar afscheid van de NOS waarvoor ze
sinds 1984 heeft gewerkt. Ze wordt
beschouwd als de voorloper van ‘story
telling’, waarbij er ruimte is voor het
verhaal van (gewone) mensen.

Verbouw
van de
kosterij
Door Ron Nieuwenhuis

De waterbak/beerput met de tegeltjes onder de kast.

Op zondag 24 maart werd de ruimte met enige feestelijk vertoon opengesteld.
Ron Nieuwenhuis, onze bouwheer, vertelde het volgende:

De sloop
Foto’s: Bob
vander Laag.
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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 Jos Jobse.

Jos Jobse:

Geboren Rotterdamse vond
haar draai in Amsterdam-Noord
Door Dirk Visser

De geboren Rotterdamse Jos Jobse,
Vriend van de Doopsgezinden in Noord,
verhuisde na haar huwelijk in 1957 naar
Amsterdam, “Mijn man, die zeeman op
de Grote Vaart was, hield hier na het
huwelijk snel mee op. Hij solliciteerde bij
de Opleidingsschool voor de zeevaart in
Amsterdam, waar hij werd aangenomen
als praktijkleraar in de machinekamer.
Een heel leuke baan.
Tot dan woonden we in bij mijn ouders
omdat er geen woningen waren. In
Amsterdam gingen we zelfstandig
wonen. Rotterdam is totaal anders dan
Amsterdam. Er werden ons in Amsterdam
veel huizen aangeboden maar ik wilde
niet in die vreselijke woningen. Dat deed
ik niet. We hebben de afdeling Onderwijs
gevraagd om bemiddeling. Uiteindelijk
kregen we een eengezinswoning in de
Nieuwendammerstraat. Daar hebben we
heerlijk gewoond. Daardoor is Noord ons
heel goed bevallen.
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Mijn man was de hele week weg met
het opleidingsschip. Dan bezochten ze
IJmuiden, Harlingen, Terschelling of
Zeeland. Hij had ook wel eens een
weekenddienst. Toen het een winter hard
vroor en het IJsselmeer met ijs bedekt
was, lagen ze vast in Enkhuizen. Omdat
mijn man veel weg was, ben ik bij de
kinderen gebleven. We kregen twee
zoons, van wie er een hier in Noord
woont en de ander in Spanje. Wel heb ik
altijd heel veel vrijwilligerswerk gedaan.”
Geboren in 1924 in Rotterdam heeft Jos
Jobse de oorlog bewust meegemaakt.
“Ik was vijftien toen de oorlog uitbrak.
Dat herinner ik me nog heel goed.
We woonden in Zuid. Het centrum
werd gebombardeerd. Bij ons kwamen
vliegtuigen over maar waren er geen
bombardementen.
Met eten was het heel slecht. Dat was
heel erg. Mijn vader is een keer met zijn

broer met een handkar een week weg
geweest naar de Veluwe om eten te
halen. Vroeger was ik uit school daar
eens bij een boer geweest. Dat waren
superaardige mensen. Met een handkar
vol liepen ze terug totdat bij Rotterdam
alles werd afgepakt door de Duitsers.
Hij is met niks thuisgekomen. Dat viel
niet mee. Zij waren helemaal van Kootwijkerbroek met de handkar komen
lopen. Mijn vader was erg teleurgesteld.
Ik was enige dochter. Dan doen ouders
alles voor je. Als je een kind hebt, denk
je eerst aan je kind. Mijn vader had op
het laatst hongeroedeem. Hij is echt
ziek geweest. Gelukkig heeft hij het
overleefd.
Op het eind van de oorlog werd ik
ondergebracht in Tinte, een kleine
gemeenschap bij Oost-Voorne. Ik was
zo mager als wat. Daar heb ik enige
tijd op een boerderij gewoond om

wat aan te sterken. Van de bevrijding
heb ik niets meegekregen. Dat werd in
de stad wel, maar daar niet gevierd.
Eigenlijk is Tinte niet eens een dorp.
Ik ben er niet lang geweest, maar heb
het er wel goed gehad.
Ik had voor kinderverzorging geleerd.
Tijdens de opleiding had ik in een
kindertehuis in Lunteren gewerkt, maar
dat hebben de Duitsers op een bepaald
moment ingepikt. Daarna heb ik als
kinderjuffrouw bij een artsenfamilie
gewerkt. Dat was een uur lopen,
‘s morgens en ‘s avonds. Toen ben ik in
Oost-Voorne gaan werken. Na de oorlog
ben ik daar gebleven. Ik werkte in een
kinderkoloniehuis voor ondervoede
kinderen uit Rotterdam. Later werd
dat een gewoon kindertehuis voor
kinderen die om de gezondheid werden
uitgezonden. Ik was 33 toen ik trouwde.
Ik ben in Rotterdam getrouwd.

Je ziet het ook bij andere kerken dat er
minder mensen komen. Doopsgezinden
zijn daarin heel vrijblijvend in tegenstelling tot bijvoorbeeld ChristelijkGereformeerden.
De sfeer in de Doopgezinde kerk vind ik
heel goed. Het is echt een heel mooie
gemeenschap. Vooral hier in Noord is er
een goede band.” Op de vraag wat het
geloof voor haar betekent, antwoordt ze
als een echte doopsgezinde die (volgens
de interviewer) niet over zijn of haar
geloof spreekt: ”Ik ga niet voor niets
naar de kerk.”
“Mijn eigen naam is Van Noort, een
Zeeuwse naam. Jobse ook, zoals alle namen
met -se op het eind. Mijn moeder kwam
van Kattendijke, mijn vader van Tholen en

mijn man uit Domburg. Toevallig hebben
mijn man en ik, beiden van Zeeuwse
afkomst, elkaar in Rotterdam ontmoet.
Ik heb veel gelogeerd bij mijn Oma in
Zeeland. Dat vond ik altijd heel leuk.
Ik had daar ook een vriendinnetje.
Zeeland trekt me meer dan andere
provincies. Ik ben wel in Rotterdam
geboren, maar voel me meer een Zeeuwse.
Misschien ook omdat ik ouder word.
Ik hoop in juli 95 te worden. Ik woon
hier in de Beemsterstraat nog zelfstandig.
Ik kan beneden in de Kimme eten, maar
ik kook nog zelf. Dan moet je ook
boodschappen doen. Dan heb je wat
omhanden. Het lezen van boeken gaat
moeilijker want het zicht gaat achteruit.
Maar de krant lees ik nog wel.”

In Oost-Voorne ging ik altijd naar de
NPB. Daar was geen Doopsgezinde
Gemeente. Eenmaal getrouwd ging
we in Noord naar de Hervormde Kerk.
Ik ging vaker dan mijn man die van
hervormde afkomst was. Mijn man
vond die dominee niets. Toen zijn we
een poosje niet gegaan.
Op een dag ging mijn man een kijkje
nemen op het Meerpad. Daar werd hij zo
hartelijk ontvangen. ‘Daar gaan we nog
es heen’, zei hij. Alie Wiebenga heeft ons
toen ontvangen. Zo is het gebeurd. Ik
heb me nooit laten overschrijven. Dat
vond ik niet nodig. Ik houd niet zo van
die administratieve dingen. Wel betaal
ik de bijdrage, dat wel.
De preek stel ik op prijs. Verder is er
hier in Noord een meelevende kern.
Dat ligt mij wel. Vroeger was het kerkbezoek veel groter; nu is het een stuk
minder. Dat vind ik echt jammer. Dat er
meer jonge gezinnen komen, is het werk
van Essemie. Maar die komen vooral op
hoogtijdagen, zoals Palmpasen en Pasen.
Maar nogmaals: Essemie doet erg haar
best om meer mensen erbij te betrekken.

Ouderenreis naar Fredeshiem, 2018. Jos in het midden.
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Uit de kerkenraad

Kerkenraad van 11 april
In verband met de belijdenis van Peter van Breda
Vriesman was het een korte Kerkenraadsvergadering deze
maand. We stonden stil bij enkele lopende activiteiten
zoals het Dopersgesprek en het project Art Stations of
the Cross, waarvoor de kerk deze gehele 40 dagen tijd
elke dag geopend is. En we keken vooruit naar de
komende Paastijd.
Uitgeprocedeerde asielzoekers – Een belangrijk ingebracht
discussiepunt werd de vraag of wij onze deuren kunnen
openen voor een 50-tal dakloze, uitgeprocedeerde asielzoekers, voor één of twee nachten. Sinds 1 april trekken
zij gedwongen van kerkdeur naar kerkdeur omdat ze van
de stad (nog) geen verblijfplaats krijgen aangeboden.
De groep, voornamelijk bestaande uit Afrikaanse mannen,
heeft al bij enkele andere kerken een of meerdere nachten onderdak gekregen. Een teammedewerker van onze
gemeente trekt zich hun lot aan en is bereid om de
eventuele organisatie hiervan op zich te nemen.
Het is een ingewikkeld dilemma, waar barmhartigheid,
haalbaarheid en de verantwoordelijkheid voor onze
Singelkerk met elkaar strijden. Ons beleid tot nu toe was
eigenlijk: we verlenen geen huisvesting. Daarbij speelt
mee dat het een groep betreft die geen sterke zaak
heeft – zij komen niet uit ‘onveilige landen’. Een beslissing
hierover is echter een gedeelde verantwoordelijkheid.
De één stelt voornamelijk bezorgd te zijn om de bemanning van de kosterij en de werknemers niet nog verder te
belasten. Een ander ziet ten principale geen enkele noodzaak in dit geval. De volgende is geraakt door de uitzichtloze situatie van deze mensen en wil graag in de bres
springen. Een volgende wil in principe wel helpen, maar
zou meer willen weten over de belasting voor de gemeente die dit met zich mee zou brengen. Wie uit ons midden
kan die nachten verantwoordelijk zijn? De conclusie moet
zijn dat we principieel en praktisch zeer verdeeld zijn;
op dit moment gaan wij dit niet doen. Wel wordt met de
kosterij besproken wat een dergelijke hulpverlening zou
betekenen ingeval zich een vergelijkbare noodsituatie
weer voordoet.
Nieuwe broeder – Met vreugde onze nieuwe broeder
in ons midden en horen zijn belijdenis aan. Daarover
elders in dit nummer van idA.

Belijdenis – Peter van Breda Vriesman
Op Palmzondag werd Peter van Breda Vriesman op zijn
belijdenis gedoopt en trad toe tot de Doopsgezinde
Gemeente Amsterdam
Geboren op oktober 1936 ben ik Doopsgezind opgegroeid in
Terneuzen waar ds Vis (Aardenburg) predikant was; nadien
volgde ik catechisatie in Den Haag bij ds Meihuizen (kerk in
de Paleisstraat). Mijn vader was hier onderricht door ds Wuite.
Ik ging Geneeskunde studeren in Leiden met een vervolgopleiding tot internist aan New York University en Leiden.
Hierna twee jaar fundamenteel onderzoek in Californië.
Daar gehuwd – mijn vrouw is Luthers – en inmiddels 49 jaren
getrouwd, twee kinderen, 3 kleinkinderen. Hierna aanstellingen Interne geneeskunde in Leiden en New York Gevraagd
om naar Holland terug te keren door ‘kernstaf Maastricht’.
Mijn vader was Macon: dat was ‘geheim’ (i.v.m. zijn
patiënten).In Maastricht werd ik pas op mijn 65ste Macon
om dezelfde reden. De loge is met name toegesneden
op het oude Testament (er wordt gewerkt in de tempel
van Salomo) en op het individu.
De doopsgezinde gemeenschap werd weer actueel door
familie, maar met name door Cees de Groot, lid van de
Amsterdamse gemeente. In een serie gesprekken met ds
Leegte werd aan de behoefte om lid van de gemeente te
worden vorm gegeven.
Mijn belijdenis: Jezus preekt tolerantie (avondmaal met
Petrus en Judas) en is tevens weerbaar (geldschieters uit de
tempel in een tijd van orthodoxie). Hij is standvastig in zijn
geloof zoals diverse predikanten in de Tweede Wereldoorlog.
In die zin is hij een bevrijder van orthodoxie in zijn tijd en
van ideologie in onze tijd.

Ditte Papousek
Zelf wil ik behoren bij een christelijke geloofsgemeenschap
die van mij accepteert dat ik Jezus bewonder voorzijn moed
en standvastigheid, weerbaarheid, angsten (Getsemane)
en compassie. Meer leraar en voorbeeld. Het avondmaal
symboliseert dat je dit doet in een gemeenschap naar
analogie van Jezus met de apostelen voor zijn kruisiging.
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Gemeente in beweging
Het Dopers Gesprek

Vrijheidsmaaltijd
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, start programma: 16:00
Reserveren: graag aanmelden – uiterlijk 2 mei – via
info@vdga.nl

In het voorjaar van 2019 is de Amsterdamse Singelkerk
weer het toneel van een serie persoonlijke ontmoetingen. In de prachtige oude kerkzaal gaan sprekers van
naam na een korte inleiding in gesprek met een klein
gezelschap over wat hen beweegt, op het snijvlak van
geloof en samenleving: Het Dopers Gesprek. En jij kunt
erbij zijn.
Op maandag 20 mei spreekt organisatiepsycholoog
Aukje Nauta, die onlangs haar inaugurele rede hield
aan de Universiteit Leiden, over werk met liefde.
Veel werkrelaties hebben iets treurigs, stelt zij vast:
schoonmakers die niet worden gezien, maaltijdbezorgers
die worden opgejaagd door algoritmes, flexwerkers die
nauwelijks kunnen rondkomen. Wat is daaraan te doen?
Hoe kunnen we werk met liefde in de praktijk brengen?
Schuif aan, luister en ga – desgewenst – mee in gesprek.
Aanmelden is gratis
maar niet vrijblijvend,
er zijn niet meer
dan dertig plaatsen
beschikbaar. Met je
aanmelding rekenen
wij op je komst!
Mail voor meer
informatie en/of
aanmelding naar
secretaris@vdga.nl.

Mennomaal
Op dinsdag 14 mei 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: verslag van de
boekpresentatie op 5 mei.
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).

OrgelExtra – na de dienst op 12 mei
Moederdag, Mariamaand: Prière à Notre-Dame
uit ‘Suite Gothique’ van Léon Boëllmann (1862-1897).
Gebed aan Onze Lieve Vrouwe. Ook in behoudende
protestantse kringen is dit orgelstuk erg geliefd maar
wordt in programma’s besmuikt ‘deel III’ of hooguit
‘Gebed’ genoemd.. (ca 5 min.)
Wegens de brand in de Notre-Dame is op zondag 21 april
dit stuk ook gespeeld.

Vakantieweek Fredeshiem 2019
Ook dit jaar organiseert Doopsgezind Amsterdam van
vrijdag 30 augustus tot en met vrijdag 6 september een
vakantiereis voor ouderen. In het voormalige Broederschapshuis, vandaag de dag Buitengoed Fredeshiem
geheten, bij Steenwijk zullen we 7 dagen logeren.
We bezoeken – zo is de planning nu – o.a. de zaterdagmarkt in Steenwijk, luisteren naar een klein orgelconcert
door Dick Klomp in de Grote of Sint Clemenskerk,
genieten van de Weerribben bij Giethoorn, en gaan naar
een expositie van de Bergense expressionist Jaap Min in
museum Belvédère in Oranjewoud. Maar bovenal zijn wij
een week met en voor elkaar, sluiten wij elke avond de
dag af in de kapel, en laten wij ons heerlijk verwennen
door de vriendelijke en toegewijde medewerkers van
Fredeshiem. Tot nu toe hebben 26 zusters en broeders
zich aangemeld. Er is nog een enkele plaats over voor wie
graag mee zou willen: e.roos@vdga.nl of 06 48 88 35 97.
Marjan en Dick Klomp, Gerda en Peter Froese, Tiny
Hemrica en ondergetekende gaan mee als ‘leiding’ en
hopen op weer een fijne vakantieweek.
Ewoud Roos
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Het team

Collectebestemmingen mei
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

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

• 5 mei – 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
• 12 mei – Broederschapscollecte t.b.v. de ondersteuning van de Indonesische broederschappen
Er zijn drie Broederschappen in Indonesië; twee
daarvan kunnen onze steun goed gebruiken, nl.
Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) (65. 000 leden),
ontstaan uit Nederlandse zending en de Gereja
Kristen Muria Indonesia (GKMI) (16.302 leden),
voornamelijk bestaande uit Indonesiërs van
Chinese afkomst.
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886
t.n.v. Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam,
inzake Indonesië
• 19 mei – Broederschapscollecte t.b.v. projecten
voor gemeenteopbouw
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886
t.n.v. Alg. Doopsgez. Sociëteit te Amsterdam
inzake gemeenteopbouw
• 26 mei – 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.
Voor meer informatie: www.km81.org
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• 2 juni – 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.

Zondagse Singelkerkbloemen
De bloemen, die tijdens de dienst in de
Singelkerk staan, worden na de dienst
gebracht bij leden die een moeilijke
tijd door moeten maken, ziek zijn of iets
te vieren hebben. Wilt u de namen door
geven aan: Mieke Hoogvliet, 06-533 804 45,
mieke.hoogvliet@gmail.com of Martina
Simons tel. (020) 662 19 34.

In het ziekenhuis opgenomen
Onze gemeente wil graag meeleven. Wilt u
van uzelf, familie, vrienden en leden ons een
opname laten weten? Wij zullen de opgave
dan doorgeven aan de desbetreffende
bezoekster. Mieke Hoogvliet,
mieke.hoogvliet@gmail.com 06-533 804 45,
of Martina Simons tel. (020) 662 19 34.

Agenda

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

Mei 2019
(kerkdiensten: zie achterkant)

• Za 4 mei

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 5 mei

Vrijheidsmaal; boekpresentatie*

Singelkerk

15.00 uur

• Ma 6 mei

Bijbelgr. Rijpenhof; Henk L. en Joke

Rijpenhof

20.00 uur

• Di 7 mei

Bijbelkring o.l.v. Henk Leegte

Singelkerk

13.30 uur

• Di 7 mei

Tussenstop; meditatie

Singelkerk

17.30 uur

• Za 11 mei

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Di 14 mei

Tussenstop; meditatie

Singelkerk

17.30 uur

• Di 14 mei

Mennomaal: verslag boekpresentatie

Singelkerk

18.00 uur

• Di 14 mei

Bijbelkring Kris o.l.v. Henk Leegte

Singelkerk

20.00 uur

• Wo 15 mei

Vredesgroep

Singelkerk

20.00 uur

• Do 16 mei

Tumtutmmies; 11plus

Meerpad

18.00 uur

• Za 18 mei

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Ma 20 mei

Zon’shoffers; Henk L. en Joke v.d. H.

Singelkerk

20.00 uur

• Ma 20 mei

Dopers gesprek; aanmelden*

Singelkerk

20.15 uur

• Di 21 mei

Boeken rond de Bijbel: Kuijer/Chulda

Singelkerk

15.00 uur

COLOFON

• Di 21 mei

Tussenstop; meditatie

Singelkerk

17.30 uur

• Do 23 mei

Bijbelaars o.l.v. Ewoud Roos

Singelkerk

11.00 uur

• Vr 17 mei

Open kring M. Simons: Ewoud Roos

M. Simonsh.

14.30 uur

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

• Za 25 mei

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

Redactie

• Di 28 mei

020 11 16plus

Singelkerk

18.00 uur

• Wo 29 mei

Rondomgroep; geloofsbezinning

Singelkerk

20.15 uur

* Meer informatie elders in dit blad

Herhaalde oproep – Zomernummer idA
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

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

5 mei
12 mei

Singelkerk

Meerpad

Menno Simonshuis

Centrum 10.30 uur

Noord 10.15 uur

Buitenveldert 10.00 uur

Ds. E.C. Roos

Ds. T. de Boer1 **

Ds H. Leegte*

19 mei

Ds H. Leegte

26 mei

Ds E.C. Roos*

2 juni

Ds H. Leegte

E.M.L. van Dunné
Ds E.C. Roos
Ds J.E. Klanderman
E.M.L. van Dunné**

1) Truus de Boer is predikant in Den Ilp/Landsmeer
* Kom-in-de-kring en Kinderkerk ** Kinderkerk en Tienertuin

Herinnering
Gedicht
van de maand
van Kees Blokland

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

dieper dan woorden
herinner ik de geur van zout
en zee slenterend langs
de vloedlijn in vrijheid
in bunkers ligt de macht
van staal en vuur gestold
monumenten van verborgen
geweld nu kaltgestellt
pas lang na de oorlog
vader’s dagboek ontvoerd naar Bremen
de beestenwagons gebombardeerd
de angst de vernedering
op de Dam die schuldige plaats
echoot de gevel dodelijk vuur
als the last post in
immense stilte neerdaalt
scherven herinnering tussen
ongezegd verleden
hoop op steeds nieuw leven als
kaars in de wind
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