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Oktobermaand, geboortemaand
Oktobermaand, geboortemaand

Oktoberdag, geboortedag

Je vruchten zijn geoogst

Als ik geweten had

De zoete wijn is in het vat

Dat ik nooit meer zo goed slapen zou

Het hout gekloofd

Als in dat bed van blad

Dat is waarom een oktoberkind van kinds af aan voldaan is

Was ik vanaf die eerste dag m’n hele lange leven

Omdat voor haar gevoel het werk gedaan is

Met een glas rooie wijn in bed gebleven

Oktoberzon, geboortezon

Oktoberkind, oktoberkind

De zon die ik verdien

Opdat jij niet vergeet

Want of hij op- of ondergaat

De allerlaatste zoete braam

Is niet te zien

Is de eerste die jij eet

Dat is waarom een oktoberkind net als oktoberbomen

Een laatste warme zonnestraal verwarmt jouw eerste dag

De hele dag het liefste zit te dromen

En een laatste zwaluw die vertrekt is de eerste die jij zag
Dat is waarom een oktoberkind niet gelooft in laatste

Oktoberstorm, geboortestorm

dingen

Je hebt mijn bed gespreid

’t Zal een herfstdag als een lentedag bezingen…

Je joeg de wolken uit elkaar
En net op tijd

Liselore Gerritsen

Heb jij de bomen zo geschud dat zij hun blad verloren
En in dat gouden bed ben ik geboren
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Le Nozze di Cana – detail van een Italiaans mozaïek

Over wijn, onder meer
Door Thijs van Hoogstraten

Laatst was ik met mijn vriend A. in een
supermarkt. Op weg naar een feestje
kocht hij daar een fles rode wijn, van
het onderste schap. Onwijs goedkoop.
Op het etiket van de liter(!)-fles stond
vermeld: “Rode wijn”” en daaronder
in kleinere letters: “Wijn uit Europa”.
Wijn uit Europa – hoe simpel wil je het
hebben! Maar toch voelde het dubbel.
Want: moet wijn niet ergens vandaan
komen, met bijhorende juichkreten
op het etiket? Uit Frankrijk, met zonbeschenen terrassen, kalkrijke bodem,
of uit het Moezel gebied met zwavelhoudend vulkanisch gesteente? Of uit
Bulgarije met de volle smaak van bessen
en klaprozen? Deze wijn had dat dus
allemaal niet, want: rode wijn, wijn
uit Europa.
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In betere tijden hielden katholieken
en protestanten nog wel eens een
gemeenschappelijk avondmaal.
Beleidstechnisch ingewikkeld, want het
mocht geen communie heten, dat heilig
sacrament. Maar toch slaagden we erin
een oplossing te vinden, toen vanaf de
altaartrappen van de Agneskerk in
Amsterdam-Zuid. En bij het delen van
brood en wijn sprak je dan de formule
”Brood uit de Hemel - wijn van het
Koninkrijk”. Ja, die wijn kwam dus niet
uit Europa, maar van het Koninkrijk.
Dat was me nog eens een herkomst.
Mooi vond ik dat.
In de bijbel is de wijn een veel voorkomend artikel, het behoort tot de
dagelijkse dis, in Oude en Nieuwe

Testament. … eet je brood met
vreugde, drink met een vrolijk hart
je wijn zegt Prediker in vers 9:7.
Maar het ontbreekt ook niet aan
waarschuwingen tegen onmatigheid.
Van wijn word je een spotter, van
drank een braller, wie zich bedrinkt,
verliest zijn verstand. Aldus Spreuken
20:1. En ook de wijngaard kom je
regelmatig tegen, bijvoorbeeld
in de gelijkenissen van Jezus, zoals die
over de arbeiders in de wijngaard
(Matteüs 20:1-16). Evenals de wijnstok:
...Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader
is de wijnbouwer … ik ben de wijnstok
en jullie zijn de ranken. Als iemand in
mij blijft en ik in hem, zal hij veel
vrucht dragen. Maar zonder mij kun
je niets doen (Johannes 15:1 en 5).

Maar het mooiste en het meest fameuze is
toch wel het verhaal van de bruiloft
te Kana (Joh. 2:1-12). Waar Jezus water
in wijn verandert. En waar dan tegen
de gastheer, de bruidegom wordt gezegd:
Iedereen zet zijn gasten eerst
de goede wijn voor en als ze dronken
zijn de minder goede. Maar u hebt de
beste wijn tot nu bewaard! Is dit nu
een Wonder of een Metafoor? Ik weet wel
dat ik me als lekepreker daar ooit een keer
het hoofd over gebroken heb. Dat wonder,
dat zag ik wel, maar waar kon dit nu een
metafoor, een memento, voor zijn?
Ik weet dat ik toen nogal gegrepen
was door het boek van Rudi Westendorp
Oud worden zonder het te zijn1. Hij pleitte
er sterk voor om het goede en gezonde
leven maar lang vol te houden, tegen de
klippen op, tot je 130e. Hij was meen mij,
ook tegen het gebruik van
de elektrische fiets (want luiheid bevorderend) en dat speelde dan weer een grote
rol in mijn overweging, want ik vond
het wel een gave en zinvolle uitvinding.
Maar de uitkomst was toen wel: minder
kan ook meer zijn. Als je minder kunt
fietsen kun je nog wel een stukje fietsen,
al dan niet elektrisch. Als de wijn op is kun
je altijd nog water drinken, met een vrolijk
hart. En ik zou zeggen dat je dat dan ook
gegeven wordt.

de aarde. Consuminderen heet dat ook.
Kort geleden was ik Museum Voorlinden
in Wassenaar. Wat een mooi museum,
ga daar heen. Ik zag de bijzondere
tentoonstelling Less is More2. Allemaal
kunstenaars die “het materiaal” als kunst
presenteren, niet meer dan dat. Want,
zo lezen we in de toelichting: onze
wereld is vol met prikkels, we verlangen
alsmaar naar meer, de wereld komt 24
uur per dag via onze smartphone
binnen – “we staan altijd aan” –, maar de
bevrediging is van korte duur en de
leegte blijft. Maar een tegenbeweging is
in opkomst, zo vervolgt die toelichting.

Minder is Meer, Less is More. Dat hoeft
niet alleen het motto te zijn van mijn oude
dag, maar het is ook zo’n beetje het motto
van deze tijd. Minder vliegen, minder
consumeren, minder spenderen, alles ter
wille van het klimaat en het behoud van

Minder is meer. Het wonder is om
daarvan te genieten. Dan wordt dat
water inderdaad nog als wijn. Over
het etiket zullen we het dan, als rechtgeaarde doopsgezinden, graag nog
eens hebben.

“Minder is Meer,
Less is More. Dat hoeft
niet alleen het motto
te zijn van mijn
oude dag, maar het is
ook zo’n beetje het
motto van deze tijd. ”

Die van de chef-koks met simpele
keuken, van opruimgoeroes en
ontspullen, en de Tiny House Movement.
Ja, “we halen zingeving uit het streven
naar zero waste”. Deze expositie bekijkt
nu die tendens in de kunst. Het is een
(her-nieuwd) teruggrijpen naar
minimalistische principes, naar een nieuw
nulpunt. Nylon panty’s, bakken met
water, spiegels en stenen, blikken verf …
Die kunst, schilderijen en objecten, wil
niet behagen met kleuren, krullen en
tierelantijnen, maar vraagt aandacht met
een eigen zeggingskracht. Dat kwam
op mij over. Als je het ziet, dan zie je
het, om met Cruyff te spreken.

Jean-Pierre Reynaud (1939),
Peinture, 2007

1) Rudi Westendorp, Oud worden zonder het te zijn. Over vitaliteit en veroudering.
Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam/Aanwerpen 2014. Inmiddels toe aan een 16e druk.
2) Museum Voorlinden, Buurtweg 90, Wassenaar, www.voorlinden.nl.
De tentoonstelling Less is More is te zien tot en met januari 2020.
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De bruiloft te Kana: Jezus verandert water in wijn – bijbelinduizendseconden.be

Hoe smaakte wijn in de tijd
van Jezus?
Door Marnix Bilderbeek*
‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede
wijn voor en als ze dronken zijn de
minder goede', riep de ceremoniemeester
tegen de bruidegom, 'maar u hebt de
beste wijn tot nu bewaard!' Het verhaal
in Johannes over de bruiloft in Kana
vertelt van Jezus die water in wijn
veranderde. Die wonderlijke wijn moet
voortreffelijk hebben gesmaakt, gezien
de woorden van de ceremoniemeester
– maar hóe dan precies? Wat weten we
over de smaak van wijn rond het begin
van de jaartelling?
Die smaak was in elk geval niet te vergelijken met de wijnen die nu bij Gall
& Gall in het schap staan, en die ieder
oogstjaar min of meer hetzelfde smaken.
Zonder gedegen kennis van chemie en
fermentatie waren vroegere wijnbouwers
in veel sterkere mate overgeleverd aan
de grillen van de natuur. Met name de
beperkte houdbaarheid van het druiven-

nat dwong de wijnmaker tot keuzes die
hun weerslag hadden op het aroma.
De moderne wijnbouw beschikt over
allerlei foefjes om een fles wijn langer
te kunnen bewaren, waarbij het vooral
zaak is om haar goed te beschermen
tegen oxidatie. Iedereen die wel eens
heeft geproefd uit een fles die al een
week eerder ontkurkt was, weet dat
wijn niet zo goed tegen zuurstof kan.
Bij blootstelling aan de lucht gaat ze
oxideren en ontwikkelt ze een wrange,
zure smaak.
Flessen en houten vaten zijn zeer
geschikt voor het conserveren van wijn,
maar die waren in de tijd van Jezus nog
geen gemeengoed. Wijn werd bewaard
in zakken gemaakt van dierenhuid
– oude wijn in nieuwe zakken – of in
aardewerken amforen. Om het contact
met zuurstof te minimaliseren, werd de

* Marnix Bilderbeek is een van de beheerders van het Rijpenhofje
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wijn vaak bedekt met een laag olijfolie.
De amforen werden ingesmeerd met
hars, bijvoorbeeld van de terebint. Door
toevoeging van hars kon de wijn zo
stroperig worden dat men er water aan
moest toevoegen om hem drinkbaar te
maken. Uit sommige Romeinse bronnen
weten we dat wijn zelfs met zeewater
werd vermengd.
De drank werd niet gefilterd of geklaard,
zoals tegenwoordig vaak gebeurt,
waardoor de wijn troebel was en veel
sediment bevatte. Bovendien deinsde
men er tweeduizend jaar geleden niet
voor terug om de wijn te verrijken met
toevoegingen als honing, kruiden, peper
of kalkpoeder – voornamelijk om de
verzuring van de wijn te maskeren.
Dat schetst een weinig benijdbaar beeld
van wijndrinkers in die tijd. Hoewel
smaak niet de eerste prioriteit had
– de alcohol bood in de eerste plaats

Column

“Georgisch gezegde:
drink wijn, en je komt
dichter bij Jezus.”

Dagdromen
Door Karen Lammers

Als kind dagdroomde ik veel, mettertijd is dat
– jammer genoeg – veel minder geworden. Maar soms
kan de beleving van zo’n oude dagdroom weer eventjes
helemaal terugkomen. Dat zijn wonderlijke en
bijzondere momenten.
Een dagdroom uit die tijd.

Wijnbouw Georgie
een veilig alternatief voor vervuild
drinkwater – moet ze toch niet altijd
onaangenaam zijn geweest. Volgens het
Bijbelboek Spreuken 'glijdt wijn zo
gemakkelijk over de tong', en er wordt
wel geschat dat de Israëlieten elk een
liter wijn per dag consumeerden.
Wie tegenwoordig wil proeven hoe
Bijbelse wijnen hebben gesmaakt, moet
niet naar Israël maar naar het oudste
wijnland ter wereld: Georgië. Archeologische vondsten wijzen uit dat daar al
zes millennia vóór Christus wijn werd
geproduceerd. Een aantal Georgische
wijnmakers werkt nog volgens principes
van duizenden jaren geleden, en hoewel
de wijnen in het oude Galilea niet
helemaal hetzelfde waren, zijn toch de
gelijkenissen treffend. De Georgische wijn
wordt vergist in qvevri's – grote amforen
die worden ingegraven in de grond en
niet met hars maar met bijenwas worden
ingesmeerd. De wijn vergist maandenlang
met schillen, steeltjes en al, ze wordt niet
gefilterd en is doorgaans vrij gevoelig
voor oxidatie. De smaak is aards, levendig
en puur, en volstrekt anders dan die van
wijn zoals wij die kennen – denk eerder
aan een kruising tussen cider, druivensap
en zuur bier.
Een vriendin van me bezocht dit jaar
de Kaukasus en kwam terug met een
Georgisch gezegde: drink wijn, en je
komt dichter bij Jezus. Hoe de wijn in
Kana precies gesmaakt heeft weten we
niet, maar met een glas qvevri-wijn kom
je behoorlijk in de buurt.

Bij een speelplaats staat een cementen creatie met daarin
ingegoten kiezelsteentjes. Het lijkt op een fonteintje, het
bovenste deel is komvormig en is gevuld met zanderig
regenwater. Vriendinnetje en ik spelen daar na schooltijd.
Het is een herfstdag, qua kleur en geur. Vriendinnetje klimt
nog in de rekken. Ik ben uitgespeeld en wacht op het moment
dat zij ook uitgeklauterd is en we naar huis zullen gaan.
Ik sta bij het fonteintje en laat mijn hand door het water
bewegen, in gedachten zonder concrete beelden, gewoon
maar: Zijn. Dan raakt mijn vinger iets scherps dat me verstoord
in mijn gemijmer. Ik trek mijn hand terug uit het water.
Mijn vinger bloedt. Ik zie het bloed en ervaar de overweldigende
pracht van de dieprode kleur. Een gedachte komt op; ‘dat we
zo een mooie kleur in ons hebben ... binnen in ons is er een
hele wereld die wij van buiten niet zien’. Dan word ik gewaar:
Mijn hart klopt in mijn vinger en bij elke harteklop bloedt de
wond een beetje meer. Een mysterie, mijn hart en vinger zijn
met elkaar verbonden. Dan ineens voel ik me verbonden met
alles om me heen. De kleuren worden in hun pracht versterkt,
alsof ze door regenwater schoon zijn gewassen, geluid is
teruggedrongen op de achtergrond.
Op een gegeven moment lost het op en wordt alles weer
gewoon. Jammer dat ik het niet vast kan houden; ik probeer
alles zo in me op te nemen dat ik het me zal herinneren.
Het bloed op mijn vinger is geronnen tot bruinzwart, nog een
beetje nat en rood in de wond zelf. Mijn harteklop is uit de
vinger verdwenen. We lopen naar huis, het schemert en is fris
geworden. Thuisgekomen de schrik van de moeder, de actie
van wond wassen en verbinden, de vraag tetanusprik of niet.
Maar het kan me niet zoveel schelen, ik zit nog in de beleving
van daarnet, betoverd door al het mooie en mysterieuze dat
ik net heb beleefd.
Die middag had vriendinnetje rekken geklommen en was ze
van rek naar rek geslingerd, in haar fantasie een lenig aapje,
slingerend van boom naar boom in haar eigenste regenwoud.
Kilometers en kilometers weg had haar beleving haar gevoerd.
Beiden hadden we een grensoverschrijdende ervaring gehad
en daarin waren we ook weer Eén.
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Oktober in Noord-Noorwegen
Door Sjoukje Halbertsma

Mijn jongste zusje Maaike woont met
haar Nederlandse man en drie zonen in
het dorp Karasjok in de provincie
Finnmark. Hier wonen van oudsher de
Sami, wij noemen het Lappen alleen dit is
voor de Sami een scheldnaam.
Maaike: “in Lapland ben je je veel
bewuster van de seizoenen, er zijn hier 6
jaargetijden. De zomer en nazomer,
winter, voor-voorjaar en het voorjaar. De
getijden volgen zich in snel tempo op. Als
het herfst wordt vallen de bladeren
binnen twee weken van de boom,
hierdoor ben je je er veel bewuster van
dat het herfst is. Ook wordt het heel snel
koud. De vorst zit nu al in de grond. In
Nederland heb je een gematigd klimaat,
daar is hier geen sprake van. Oktober in
Nederland is voor ons september. In deze
maand gaat men op jacht naar Elanden
en de Sneeuwhoen. Er worden bessen en
paddestoelen gezocht. De paddestoelen
worden gedroogd, de bessen worden
ingevroren of er wordt jam of gelei van
gemaakt. Ook stadsmensen gaan op zoek
naar bessen en paddestoelen. Sommigen
krijgen er vrij voor of nemen
vakantiedagen op. Er wordt hier veel
dichter bij de natuur geleefd.
Als ik in Nederland ben wordt er altijd
gevraagd hoe dat nou is, in de winter
leven in het donker. Ik leef heel erg met
de klok mee, bijvoorbeeld altijd om 18.00
uur eten en heb er dan geen last van dat
het niet licht is.
Op 24 juni is het bij ons Midzomernacht,
dan is het 24 uur licht, daarna wordt het
iedere dag oplopend met 6 minuten
donkerder. Op 21 december is het
omgekeerde het geval dan wordt het
met 6 minuten oplopend steeds lichter.
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Kinderen draaien zomers dag en nacht
nog wel eens om. Overdag slapen en ‘s
nachts wakker. Het is echt van de belang
met de klok te leven.
Pasen is voor de Sami het belangrijkste
feest; dan komen alle Sami samen in
Karasjok, hier staat ook het Samische
parlement. Het voorjaar wordt dan
gevierd en vinden de meeste huwelijken
plaats. Voordat de Sami gekerstend
werden hadden zij hun eigen
natuurgeloof. Dit geloof is niet hetzelfde
als het Germaanse geloof. De Sami
hadden hun eigen goden. Toen was
de tijd rond Pasen al belangrijk.
De Sami zijn erg onderdrukt geweest
met name door de (Lutherse) kerk.
Deze heeft een verwoestende invloed
op de cultuur van de Sami gehad.
Sami moesten “vernoorsen” en daar
heeft de dominee een grote rol in
gespeeld. Op school werd er alleen
maar Noors gesproken, een taal die
veel kinderen tot dan toe nog nooit
hadden gesproken. Ook verschilende
kledingstukken werden verboden.
De Samische hoornmuts die de vrouwen
droegen werd verboden.De Noren
dachten dat in de punt de duivel
verborgen zat … Sjamanen hadden
trommels om in trance te komen, deze
trommels werden verboden. In Wadso
is een heksenmonument ter nagedachtenis aan de vrouwen die als heksen
werden gezien maar ook voor Sjamanen
en Samische vrouwen en mannen die
zijn vermoord.
Ik wil nog graag een misverstand uit de
weg ruimen, Sami zijn niet alleen een
nomadenvolk, aan de kust wonen ook
“vastwonende Sami”.

Begin vorige eeuw zijn ze in opstand
gekomen. Het dragen van hun
klederdracht is een statement geworden.
Vastwonende Sami droegen geen
klederdracht, dit is bij hun nu ook
populair om te laten zien wie ze zijn.
Ik ben nu voor een cursus in Nederland
en om mijn 50ste verjaardag met mijn
familie te vieren. Dat ik om deze tijd van
het jaar niet in Lapland ben vind ik best
wel jammer. Dit jaargetijde is zo mooi!
De bodem kleurt nu rood en het licht is
fantastisch. In Lapland leef je heel dicht
bij de natuur, je ervaart deze veel
intenser, de seizoenen gaan niet
ongemerkt voorbij.

(Lapland)
Mijn dorp is niet mooi, de natuur erom
heen wel! In WOII hebben de Duitsers
de tactiek van de verschroeide aarde
toegepast toen de (bevrijdende) Russen
kwamen. Kerken hebben ze wel laten
staan. Veel Sami zijn toen de bergen in
gevlucht en namen hun koe mee. Mijn
dorp heeft 2.700 inwoners en ligt aan
de rivier Karasjoka. Ik ben in 1996 naar
Noorwegen verhuisd met mijn vriend
Alwin; hij is zilversmid. Een Samisch
kostuum heeft veel zilver. Alwin houdt
ook heel erg van ongerepte natuur.
In Karasjok zijn onze 3 zonen geboren,
ze zijn nu 20, 17 en 15 jaar. Zelf heb ik
na twee jaar de modeacademie Kunst
en Cultuurwetenschappen gestudeerd
aan de UvA. Op dit moment ben ik kunstnijverheid consulente voor de provincie
Finnmark. Er zijn 14 verenigingen in
Finnmark die samen handwerken en
aan kunstnijverheid doen. Ik organiseer
cursussen, geef voordrachten over traditionele handwerken en huur vakmensen
in om technieken over te brengen.
Ik werk voor de Craftcouncil Noorwegen;
deze wordt gesteund door de overheid, het hoofdkantoor zit in Oslo.
Ook Nederland heeft een Craftcouncil
en er is de Craftcouncil Europe, deze
heeft een manifest uitgegeven om de
kunstnijverheid als cultureel erfgoed te
behouden.
Maaike op de berg Sakkobadne voor de Alta Fjord
In het Zuiderzeemuseum is nu een
masterclass over het Volendammer dasje.
Je kunt hier zo’n dasje zelf maken.
Zelf ga ik naar de masterclass weeftechnieken in het Openluchtmuseum en
hoop dit weer over te kunnen brengen
op mijn cursisten. In Tromso zal verderop
in het jaar een symposium over weeftechnieken worden gegeven.

De Samische cultuur is heden ten dage
aan een opmars bezig. Dit jaar is
Noorwegen het land dat extra aandacht
krijgt op de Frankfurter Buchmesse;
Lapland speelt hier een grote rol in.
Het eerst boek dat in het Samisch is
uitgegeven was in 1917! Vanuit Keulen
zal er een Samische cultuurtrein naar

Frankfurt rijden. Op de Buchmesse
zal er in ieder geval een Samische
poëzieavond worden gegeven. Alle
kunst die daar zal worden getoond
heb ik uitgezocht. Helaas kan ik er
zelf niet naar toe, ik moet ook weer
eens op huis aan naar mijn gezin en
de prachtige natuur.
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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 Lex van Drooge.

Lex van Drooge: Domineeszoon en KR-lid

De basis van een gemeente
zijn de voorgangers
Door Dirk Visser

Lex van Drooge, sinds kort lid van de
Kerkenraad, is niet bang voor de toekomst van Doopsgezinden Amsterdam.
De domineeszoon baseert zijn mening
vooral op de “geweldige manier waarop
de Amsterdamse predikanten Henk
Leegte en Ewout Roos de huidige tijd
begrijpen. Ik vind dat ongelooflijk
belangrijk. Zij behoren tot de eredivisie”,
aldus Van Drooge (76).
“Als de kerk de band met de omgeving
verliest en zich te veel opsluit in de eigen
dogmatiek, dan ben ik niet verbaasd dat
er minder belangstelling is. Die hebben
de geest de tijd slecht begrepen. Dreigen
met hel en verdoemenis, die onzin, dat
past niet bij de doopsgezinde traditie.
Ik verwijs naar de Zaanse fabrikanten
als Verkade, die vaak dwars lagen,
maar die zich wel betrokken voelden
bij hun omgeving.
Doopsgezinden zijn zeer liberaal in
hun opvattingen. Toetreden tot een
Doopsgezinde Gemeente is echt een
bewuste keuze en niet omdat je ouders
het al zijn. Dat dragen we aan elkaar
over. Als je de geest van de tijd goed
aanvoelt, dan heeft het doperse
gedachtengoed zoveel te bieden.
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Dat wil niet zeggen dat het oude patroon
van elke zondag naar de kerk stand
houdt. Mijn jongste dochter gaat vaak
mee, maar dat wordt minder. Daar maak
ik me geen zorgen over. Ik heb zelf ook
een tijd gehad dat ik niet vaak naar de
kerk ging. Ik had mijn werk, een gezin
met drie kinderen en ook nog hobby’s.
Nu heb ik meer tijd voor mezelf en
is er ook meer tijd voor reflectie. De
bijbelstudiegroep die ik volg, is goud.
Die is fantastisch. Dat zouden we nog
meer moeten uitdragen.
Omdat we niet dogmatisch zijn, hebben
we een goede toekomst. De affaires
zoals in de Rooms-Katholieke Kerk zijn
het gevolg van het daar heersende
dogmatisme. De kern van het christendom is immers liefde, zorg voor elkaar,
gemeenschapszin.
In de Doopsgezinde Kerk voel ik me
senang, prettig. In de Singelkerk ervaar
ik een gevoel van rust, van inkeer. Die
kerk is ook zo prachtig mooi en toch
zonder enige Schmuck. Het is zo knap dat
de kerk heel goed bewaard is gebleven.
Onze predikanten hebben enerzijds hun
roots in de Amsterdamse maatschappij

en anderzijds een enorme diepgang.
Dat geldt ook voor Essemie van Dunné.
We hebben zo’n ijzersterk trio. De basis
van een Gemeente zijn de voorgangers.
De kerkenraad zorgt dat het kan lopen.
Als het goed is, heeft de kerkenraad
weinig te doen.
Omdat ik uit het bedrijfsleven (makelaar
in verzekeringen) en de politiek (acht
jaar voor het CDA in de Amsterdamse
gemeenteraad) kom, zie ik best wel
facetten die in onze kerk anders kunnen.
Bijvoorbeeld dat er de afgelopen jaren
een heel ander soort communicatie
is ontstaan door de opkomst van de
I-phone. Daar doet Doopsgezind
Amsterdam nog veel te weinig mee.
Naast idA, dat moet blijven, moeten
we daar mee aan de gang. Daar krijg
je mensen mee in de kerk. Met die
verleidingsstrategie bereik je veel meer
mensen. Wij moeten niet blijven denken
in de wereld van veertig jaar geleden.
Mijn peer group zijn mijn kinderen.
De generatie die nu volwassen wordt,
weet dat het internet er is. De situatie
dat er nog geen tv en nauwelijks radio
was, dat op zondagmorgen iedereen
naar de kerk ging, bestaat niet meer.
Wij worden vermaakt door de tv en

“Als je de geest van de tijd goed
aanvoelt, dan heeft het doperse
gedachtengoed zoveel te bieden”

concerten. De mensen zijn op zoek naar
gemeenschap en diepgang. Daar moeten
wij ons op richten.
Steeds meer mensen trouwen. Mensen
willen met elkaar samen verder leven en
samen kinderen krijgen. Dat eerste komt
ook voor bij mensen van boven de veertig.
Wij moeten niet vasthouden aan rituelen
van tientallen jaren geleden. Als ouderen
moeten wij onze opvattingen niet aan
de jongere generatie opleggen, zoals ik
indertijd niet wilde dat mijn ouders dat
bij mij deden.
Ik ben nog steeds actief in mijn oude,
studentenroeivereniging. Soms vraagt
het huidige bestuur mij wat ik er van vind.
Dan zeg ik: Het is jullie roeivereniging.
Doe wat je zelf leuk vindt. Ze mogen wel
met vragen en problemen bij me komen,
maar ik moet niet zeggen: ‘Wij deden in
een grijs verleden dit zo of zo’. Dat is
de oude doo en die heeft niets met het
heden te maken.

Er staat dan ook een grote druk op het
gezin. Het is geen wonder dat veel
domineeskinderen op zaterdagmorgen
worden geboren. Toen ik werd geboren,
heeft mijn vader geroepen: ‘Waarom nu?
Ik sta net op het punt om met het
schrijven van de preek te beginnen’.
De leukste bijeenkomst die ik ooit heb
bijgewoond, was op 22 oktober 2002,
de Dag van het domineeskind, uiteraard
georganiseerd door twee domineeskinderen, Freek de Jonge en Ernst Veen,
toen directeur van de Nieuwe Kerk,
later van de Hermitage. Ik ben er met
mijn moeder geweest.

We hadden allemaal dezelfde ervaringen. Veen vertelde dat er gezegd werd:
De hele Veenkolonie zit in de kerk, als
er een hoorcommissie naar zijn vader
kwam luisteren. Mijn grootouders mochten graag het cryptogram in de NRC
oplossen. Op een zondag boog mijn
grootvader voorover naar de bank met
mijn grootmoeder en zei dat er in het
oude Egypte sprake was van de vleespotten, waarop mijn grootmoeder mompelde: ‘Potstausend, heeft hij het woord
toch eerder gevonden dan ik’. Op die
bijeenkomst hebben we zitten schateren
van het lachen. Een dierbare dag.”

Van mij is wel eens gezegd dat ik met
de bijbel in de hand ben geboren. Mijn
vader was (doopsgezind) predikant en
mijn twee grootvaders waren dat ook,
de een doopsgezind, de ander hervormd.
Ik heb geen theologie gestudeerd.
Mijn vader vond dat geen goed idee.
Ik twijfel nog wel eens om het alsnog
te doen. Maar ik ben geen studiehoofd.
Ik houd van praktische dingen.
In een domineesgezin is de zaterdag
heilig. Dan moet de preek worden
gemaakt. Als kinderen mochten wij dan
niet in de buurt van de studeerkamer van
mijn vader of van de grootvaders komen.
Dan verstoorden wij de concentratie.
Lex van Dooge
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Uit de kerkenraad
Uit de Kerkenraad september 2019
Samenstelling Kerkenraad
Deze maand verwelkomt de Kerkenraad haar nieuwste
lid, br. Nicolaesz Vlaming. Ook werd afscheid genomen
van zr. Aliza Hoomans, die haar termijn als lid helaas niet
heeft verlengd. Wel verlengen br. Tjalling Siersma en
br. Thijs van Hoogstraten hun rol als lid resp. voorzitter
van de Kerkenraad met nog eens drie jaar.
Team
Voor wat betreft ons uitvoerend team vierden we samen
met Joke van der Heide haar 12,5 jarig dienstverband.
En in het najaar vinden de gebruikelijke jaargesprekken
met de voorgangers weer plaats.
Jaarrekening 2018
De jaarrekening 2018 werd namens de Stichting Beheer in
de Kerkenraad toegelicht door Ernst Gülcher. De rekening
werd in eerder instantie al goedgekeurd door de accountant
en nu ook door de raad. De eindconclusie luidt dat we er
financieel gezond voor staan. Ter voorbereiding op de ALV
zal een samenvatting worden opgesteld, waarover later
meer. De jaarrekening zelf zal nog ter laatste controle langs
de financiële commissie gaan.
Jubileum Dick Klomp
De voorbereiding rond het 50-jarig jubileum van onze
organist zijn in volle gang. De opnamen voor de jubileumCD zijn voltooid en de grote lijnen van de festiviteiten
op 9 en 10 november zijn duidelijk. In de volgende idA
meer hierover!

Digitale collecte
Op enige termijn zal een proef worden gehouden met
een digitale collectemogelijkheid genaamd ‘Givt’. Dit om
bezoekers zonder kleingeld ook een kans te geven bij
te dragen aan de collecten. De ervaringen van andere
gemeenten met het laagdrempelige systeem zijn positief,
daarom gaan wij nu ook kijken hoe het hier zou bevallen.
Wordt vervolgd.
Dopersgesprekken
Dit najaar staat er weer een drietal Dopersgesprekken
gepland, en wel op 29 oktober met auteur, D’66 woordvoerder en kandidaat-Europarlementariër Felix Klos;
op 25 november met theoloog/filosoof Gerko Tempelman
en op 9 december met publicist/interviewer Bas Heijne.
Het worden weer enerverende gesprekken in kleine kring
op het snijvlak van geloof en samenleving.
Aanmelding vereist!
Preek van de Leek
Traditiegetrouw komen ook in samenwerking met de PKA
in november 2019 weer drie markante Amsterdammers
preken in de Singelkerk. Zet ze vast in de agenda:
– 10 november burgemeester Femke Halsema,
– 17 november ondernemer Duncan Stutterheim en
– 24 november chef-kok Joris Bijdendijk.

Felix Klos te gast bij Het Dopers Gesprek
Dit najaar 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 dinsdag 29 oktober spreekt de jonge historicus Felix Klos, auteur
van de spraakmakende biografie ‘Winston Churchill, vader van Europa’,
kandidaat-Europarlementariër en woordvoerder van de D66-fractie in
de Tweede Kamer, over het belang van de geschiedenis, de toekomst
van Europa – met of zonder Brexit – en het idealisme van zijn generatie.
Op 25 november is de tegendraadse filosoof en theoloog Gerko Tempelman
te gast, die zal spreken over zijn boek ‘Ongeneeslijk religieus’.
Op 9 december komt Bas Heyne.
Schuif aan, luister en ga – desgewenst – mee in gesprek.
Aanmelden is gratis maar niet vrijblijvend, er zijn dertig plaatsen
beschikbaar. Meld je aan via secretaris@vdga.nl of 020-6246573.
Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452 te Amsterdam (nabij het Koningsplein)
dinsdag 29 oktober; 20.15 uur - 22.00 uur
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Jeugd- en jongerenwerk
Singelkerk 10.30 uur
• Tweede en vierde zondag van de maand, tenzij het
vakantie is: Kom-in-de–Kring voor 0 tot ongeveer 6 jaar.
Voor 6 – 11 jaar kinderkerk.

Meerpad 10.15 uur
• Eerste en derde zondag van de maand, dus altijd als
er dienst is: Kinderkerk voor 0 tot 11 jaar.
• Elke eerste zondag van de maand: Tienertuin vanaf 11 jaar.

• Vierde zondag van de maand, tenzij het vakantie is:
voor 11-plus Tieneruur.

• Elke laatste donderdagavond van de maand, van
18.00-20.00 uur. Tumtummies; vanaf ongeveer 13 jaar.

• Voor 17plus is er de 020-11 groep die op wisselende
tijden bij elkaar komt, meestal in de Singelkerk.

Kersenhemel
Door Albertine Wendte-Voncken
“Sommige vrienden zijn veel meer dan
vrienden. Ze groeien als tweelingkersen
aan hetzelfde steeltje.” Over het thema
van deze idA: oktober Wijnmaand zijn er
weinig kinderboeken geschreven, maar er
is wel een mooi boek geschreven over
kersen. Het boek Kersenhemel werd
geschreven door Jef Aerts. Sanne te Loo
heeft de tekeningen gemaakt. Het
verhaal gaat over Dina en Adin, twee
kinderen van een jaar of negen. Adins
moeder plukt fruit voor Dina’s vader en
Adin woont met zijn moeder in een
caravan op het land bij Dina’s vader. Dina
en Adin zijn échte vrienden: “Adin snapt
alles wat Dina zegt. Zelfs al zegt ze
niets.” Dina en Adin liggen in de lange
zomer op het gras te kijken naar de
kersenhemel die boven ze groeit en ze
planten als spelletje kersenpitten in de

hoop om bomen te zaaien. Maar dan
gaat Adin verhuizen en de afstand groeit.
“Weggaan is als terugkomen, zegt mama.
Maar dan omgekeerd.” Even is het
moeilijk om de vriendschap te
onderhouden, maar gelukkig vinden ze
door de kersenbomen elkaar weer terug.
Ik zal nog even geheim houden hoe dat
gebeurt.
Het is een prachtig boek met teksten die
lezen als gedichten en platen als
schilderijen. De platen lopen in elkaar
over, waarbij de seizoenen mee
veranderen. De basis is een
aquareltekening die is aangepast al naar
gelang de omgeving daarom vraagt. In
de plattelandstekeningen heeft Sanne te
Loo weinig steunlijnen gebruikt en in de
stad meer grijstinten en meer scherpe

kroontjespenlijnen die de hoekigheid van
de stad benadrukken. Hoewel niet alle
recensenten enthousiast werden van het
beeldende taalgebruik en de kleurrijke
platen spreekt dit boek wel mijn
romantische aard aan, net zoals bij de
Geheime Tuin die ik eerder recenseerde.
Dus als je dat een mooi boek vond dan
spreekt dit boek je vast ook aan. Het is
een boek over vriendschap die afstanden
overwint. Mooi om voor te lezen aan 4
tot 8-jarigen, maar deze volwassene
geniet vrolijk mee.
Jef Aerts, De Kersenhemel. Tekeningen
Sanne te Loo. Querido, 2017. 48 p.
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Gemeente in beweging

Mennomaal
Op dinsdag 8 oktober is iedereen welkom op het
Mennomaal.
Singelkerk, Singel 452. tel. 6234588.
Ontvangst met drankje vanaf 17.30 uur.
Begin maaltijd: 18.00 uur.
Tussen hoofdgerecht en toetje: Christien Duhoux
“Waardoor zijn doopsgezinde kookboeken anders
dan andere kookboeken?”
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).

Rentrée
Rentrée biedt de mogelijkheid een concert in het
Koninklijk Concertgebouw te bezoeken onder begeleiding
van een vrijwilliger. Rentrée is een project van de
jongerenvereniging Entrée van het Concertgebouw
waarin jongeren ouderen en slechtzienden naar het
Concertgebouw begeleiden.
Vanaf september zijn er 8 Rentrée-concerten.
Een kaart voor een Rentrée-concert kost € 20,–
inclusief begeleiding, vervoer per taxi en een consumptie.
Uitgebreide folder en aanmeldingsformulier ook
beschikbaar bij Ditte Papousek, ambtelijk secretaris
van Doopsgezind Amsterdam.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via
020 305 10 99, Marthe Seydel, coördinator Rentrée.

Bazar 2019 in Den Ilp
Gewijzigde datum: zaterdag 19 oktober 10.00 tot 14.00 uur
Bel Jaantje Thiadens (06 2614 6002) voor het aanbieden
van mooie spullen voor de vintage-markt, zoals boeken,
elpees, speelgoed, muziekinstrumenten en bijzondere
huisraad.
Dus niet zomaar voor de deur zetten.
Alvast bedankt!

KLEDINGINZAMELING 2019
Zaterdag 19 oktober wordt in Amsterdam-Noord en
Landsmeer de kledinginzameling gehouden voor
Mensen in Nood.
Van de opbrengst kan de kledingactie een bijdrage
leveren aan een breed scala van projecten. Mensen in Nood
vraagt goede, schone en draagbare kleding en schoenen,
maar ook huishoud- en woningtextiel zoals lakens, dekens,
handdoeken, gordijnen en tafelkleden.
Het gaat niet om textielafval of afgetrapte schoenen
en ook niet om vaste vloerbedekking, matrassen,
speelgoed of huisraad.
Wij ontvangen uw kleding graag in gesloten plastic zakken
op zaterdag 19 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur bij één
van onderstaande adressen. Er zijn vrijwilligers aanwezig
om de kleding in ontvangst te nemen.
Midden-Noord:

Nieuwendam:

Tuindorp Oostzaan:
Landsmeer:

De Ark, Banne Buikslootlaan 63c
De Nieuwe Augustinus,
Kamperfoelieweg 209
De Kimme, Beemsterstraat 546
Nieuwendammerkerk, Brede
Kerkepad 6
Bethelkerk, Plejadenplein 44
De Goede Herder, Zuideinde 34

In het ziekenhuis opgenomen

Zondagse Singelkerkbloemen

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.

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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Wolken boven
het Sneekermeer

Ouderenreis naar Fredeshiem 2019
Door Dicky Baars

De jaarlijkse vakantieweek in het
Buitengoed Fredeshiem bij Steenwijk
zit er weer op. Ditmaal geen van-dagtot-dag weergave van onze belevenissen, maar wat kanttekeningen bij de
verschillende onderdelen van ons
programma.
Te beginnen bij de bus, want zonder
bus kwamen we nergens! De tegenwoordige eigenaar van het busbedrijf
Coulant, Vincent, reed ons op de
heen- en terugreis en bij het museumbezoek op woensdag. Op maandag
werd hij vervangen door de vorige
eigenaar, Pieter. Beiden vertelden
onderweg allerlei wetenswaardigs
over de plaatsen waar we langs kwamen. Bijzonder was wel dat we
woensdag hoorden dat Vincent de
volgende dag zijn nieuwe bus zou
kunnen ophalen, waarmee we dus
de terugreis hebben gemaakt.
En dan de verzorging door de medewerkers van Fredeshiem. Ontbijt en
lunch in buffetvorm, voor het diner
werden we aan tafel bediend. Zowel
bij de lunch als bij het diner altijd
soep vooraf, geen twee maal dezelfde! Behalve bij de barbecue op zondag, ditmaal verzorgd door Peter. Alle
maaltijden waren van prima kwaliteit
en zeer gevarieerd. Verder driemaal
per dag koffie en thee, en ‘s avonds
drankjes aan de bar. Nieuw was, dat
we enkele malen het diner in de Van
Manderzaal kregen opgediend, uitsluitend voor de eigen groep, wat de
intimiteit bevorderde. Verder kregen

alle kamers elke dag een kleine beurt.
Vóór het vertrek was er gelegenheid
om onze dank voor dit alles te betuigen, vergezeld van een enveloppe.
Vaste programmapunten: bezoek aan
de braderie (eufemisme voor rommelmarkt) in Steenwijk met een concertje
van Dick op het orgel van de Grote
Kerk op zaterdag, varen op het
Sneekermeer op maandag, dinsdagavond een muziekoptreden, ditmaal
door twee zangeressen die zich de
Goldenoldies noemden, met populaire
muziek uit de jaren 50 t/m 80 van de
vorige eeuw, woensdag bezoek aan
een wel zeer bijzondere tentoonstelling van het werk van de schilder
Jaap Min in het museum Belvédère
in Oranjewoud, en natuurlijk op
donderdag de bonte avond met bijdragen in de vorm van voorlezen of
voordragen, zang en muziek van
een groot aantal deelnemers.
Overige dagactiviteiten: driemaal een
kwartiertje ochtendgymnastiek, hier
Knikken en knakken genoemd, onder
leiding van Tiny en, jawel, ook eenmaal van Ewoud; tweemaal samenzang uit de Fredeshiem liederenbundel, begeleid door Dick en afgewisseld
met voorlezen. Verder veel gelegenheid tot wandelen. Buiten zitten was
er vanaf zondag niet meer bij, de
temperatuur was wat gezakt. Een
legpuzzel van 1.000 stukjes kwam
met veler medewerking gereed.
De avonden werden weer anders
ingevuld dan anders. De eerste dag
een quiz over Amsterdam, samengesteld door Gerda en Tiny. Het verzoek
aan alle deelnemers om hun lievelingsboek mee te nemen leverde op
dat er op drie avonden over deze boeken wat werd verteld en/of dat eruit
werd voorgelezen. Zondagavond presenteerde Dick een Jukebox: we konden een keuze maken uit een enorme
hoeveelheid uitgestalde bladmuziek,
waarvan velen gebruik maakten.
Maar dan heb ik het nog niet gehad
over wat voor mij en vermoedelijk

Anneke, Erna, Hanneke en René;
uitstapje naar het Hildo Krop Museum
in Steenwijk

voor velen elk jaar weer de hoogtepunten van deze weken vormden: de
avondsluitingen en de kerkdienst op
zondag in de kapel. Ewoud, Marjan en
Gerda deelden met ons overdenkingen,
liederen (elke dag het lied “Er is een
dag voorbijgegaan”, nr. 264 uit het
Liedboek) en gebeden. Op de eerste
avond was er de gedachtenis aan vroegere deelnemers die in het afgelopen
jaar waren overleden, en op de laatste
avond baden we, zittend in een kring,
hand in hand het Onze Vader en luisterden we naar de door Marjan gezongen
Ierse zegenbede: “May the road rise
to meet you. May the wind be always
at your back. May the sun shine warm
upon your face. And may the rain fall
softly upon your field. And until we
meet again: may God hold you in the
hollow of His hand.”
Het zal u niet verbazen dat er in weken
als deze een groot gevoel van saamhorigheid ontstaat. Dat is natuurlijk vooral
te danken aan het begeleidende team:
Ewoud Roos, Marjan en Dick Klomp,
Peter en Gerda Froese, en Tiny Hemrica,
die er ditmaal voor de laatste maal bij
was. Op de slotavond hebben wij hen
daarvoor onze dank betuigd, eveneens
vergezeld van een enveloppe. Maar,
misschien ook doordat de groep wat
kleiner was dan in vorige jaren, de vele
contacten van vrijwel iedereen met
iedereen, het omzien naar elkaar, dit
alles deed ons ervaren “hoe goed het
is om als broeders en zusters samen
te wonen” (Psalm 133).

Grietje en Nieske
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Collectebestemmingen september
Het team
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

• 6 oktober – Oudezijds 100
Mensen uit alle hoeken van de samenleving
vormen samen Communitaire Gemeenschap
Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam
proberen zij in leven en werken het evangelie van
Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100
biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke
opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijke werk en medische zorg voor onverzekerden.
De woongemeenschap functioneert hierin als
groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening
ondersteunt.
Rekeningnummer: NL80INGB0000056295
St. Vrienden van Oudezijds 100, Amsterdam
• 13 oktober – Broederschapscollecte
t.b.v. projecten van de Doopsgezinde Zending
De Doopsgezinde zending richt zich op toerusting
van mensen die zich in willen zetten voor de
kerkelijke gemeente. Zo wil zij 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
• 20 oktober – Jongerencultuurfonds
In Amsterdam leeft een op de vier kinderen in
een gezin op de armoedegrens! Doel van het
Jongerencultuurfonds is het scheppen van
mogelijkheden voor deze kinderen om ook deel
te nemen aan culturele activiteiten, zoals ballet,
muziek, toneel. Het Jongerencultuurfonds doet
dit door geld beschikbaar te stellen voor een
lidmaatschap of bijdrage met een maximum van
400 euro per jaar. Kinderen hebben geen enkele
invloed op de inkomenspositie van hun ouders,
maar verdienen kansen om zich positief te
ontwikkelen, ook op het gebied van cultuur.
Rekeningnummer: NL64INGB0005167707
St. Jongerencultuurfonds

• 27 oktober – Stoelenproject
Het Stoelenproject is de meest Rekeningnummer:
laagdrempelige avond- en nachtopvang van
Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig,
warm en gratis. Elke avond en nacht verblijven
er 45 daklozen in de opvang aan de Marnixstraat.
Van 15 september tot en met 30 april realiseren
ze sinds 1989 ieder seizoen weer 10.000 overnachtingen met 75 vrijwilligers.
Rekeningnummer: NL42INGB0001320598
Stoelenproject, Amsterdam
• 3 november – Fonds Bijzondere Noden
Amsterdam
De basis van het fonds is de publiek-private
samenwerking. Geldgevende fondsen en
particuliere donateurs, dienst-/hulpverlenende
organisaties, maatschappelijke organisaties en
de lokale overheid werken samen met als doel:
hulp verlenen aan cliënten in een financiële
noodsituatie, waarbij een voorliggende
voorziening niet, niet tijdig of onvoldoende
beschikbaar is.
Rekeningnummer: NL49INGB0000294697
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
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.

Bachensemble

OrgelExtra na de dienst – 20 oktober 2019

Op 20 oktober speelt het Bachensemble
het Requiem van Zelenka

Psalm 138 ‘U loof ik Heer met hart en ziel’
uit Variaties over Psalm 138 van Dick Klomp (1947).
Ons orgel heeft 2 Cornet-registers die beide
afwisselend klinken. Eén voert de melodie,
de ander fantaseert erop los tussen de regels
door. (ca 2 min.)
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Agenda

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

Oktober 2019
(kerkdiensten: zie achterkant)

• Di 1 okt

Bijbelkring; Ewoud Roos

Singelkerk

13.30 uur

• Di 1 okt

Tussenstop; meditatie

Singelkerk

17.30 uur

• Za 5 okt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Ma 7 okt

Bijbelgr. Rijpenhof; Henk L. en Joke

Rijpenhof

20.00 uur

• Di 8 okt

Tussenstop; meditatie

Singelkerk

17.30 uur

• Di 8 okt

Mennomaal; doopsgezinde kookboeken

Singelkerk

18.00 uur

• Di 8 okt

Bijbelkring Kris o.l.v. Henk Leegte

Singelkerk

20.00 uur

• Wo 9 okt

Vredesgroep

Singelkerk

20.00 uur

• Za 12 okt

P. Broekema: ‘De dochter van Meijer’

Noorderkerk

14.00 uur

• Ma 14 okt

Zon’shoffers; Henk L. en Joke v.d. H.

Singelkerk

20.00 uur

• Di 15 okt

Boeken rond de Bijbel: Bijbelse beelden

Singelkerk

15.00 uur

• Di 15 okt

Tussenstop; meditatie

Singelkerk

17.30 uur

• Vr 18 okt

Open kring M. Simons; Ewoud Roos

Men. Simonsh. 14.30 uur

• Za 19 okt

Bazar in Den Ilp/Landsmeer

Den Ilp

10.00-14.00

• Za 19 okt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 20 okt

Bachensemble

Singelkerk

15.00 uur

• Di 22 okt

Tussenstop; meditatie

Singelkerk

17.30 uur

• Za 26 okt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 27 okt

Algemene Ledenvergadering

Singelkerk

12.00 uur

• Di 29 okt

Tussenstop; meditatie

Singelkerk

17.30 uur

• Wo 30 okt

Rondomgroep; geloofsbezinning

Singelkerk

20.15 uur

• Do 31 okt

Bijbelaars o.l.v. Henk Leegte

Singelkerk

10.30 uur

• Do 31 okt

Tumtummies; 11plus

Meerpad

18.00 uur

• ?

20 11 16plus

Singelkerk

18.00 uur

• Za en zo 9-10 nov Jubileum Dick Klomp

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
gironummer
NL11INGB0000141442 (VDGA)
website www.vdga.nl
website van de ADS: www.ads.nl

COLOFON
idA, in dit Amsterdam
Maandblad voor geloof
en gemeenteleven van
Doopsgezind Amsterdam.
Redactie
Essemie van Dunné
Sjoukje Halbertsma
Joke van der Heide
Karen Lammers
Wim de Vries Lentsch
Mieke Krebber (eindredacteur)
Interviews: Dirk Visser

Singelkerk
Ontwerp en realisatie
Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl
T (033) 462 46 93

Uw ledenbijdrage en uw belastingaangifte
De fiscus maakt schenken aan een goed doel aantrekkelijker door
volledige aftrek van uw gift van uw inkomen op uw aangifte, wanneer
u schenkt door een periodieke schenking. De periodieke schenking
kan eenvoudig als schriftelijke overeenkomst worden afgesloten.
Meer informatie bij Ineke Voncken: 0625017241, ineke.voncken@planet.nl

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

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

KERKDIENSTEN
Singelkerk

Meerpad

Menno Simonshuis

Centrum 10.30 uur

Noord 10.15 uur

Buitenveldert 10.00 uur

6 oktober

Ds E.C. Roos

E.M.L. van Dunné**

13 oktober

Ds H. Leegte*

20 oktober

Ds E.C. Roos

27 oktober

Ds J. Brüsewitz*

3 november

Ds H. Leegte

Ds E.C. Roos
Ds J. Nijwening *
Ds J.E. Klanderman
Nog onbekend**

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

Lied van de maand

De wijze woorden en
het groot vertoon, lied 1001

Gekozen door Mieke Krebber
Dit keer heb ik gekozen voor een lied
dat aansluit bij het thema van dit
oktobernummer, en dan vooral bij de
column van Karen Lammers.
Het derde couplet: Wie denken durft
dat deze droom het houdt, …
Moge de dagdromen niet verdwijnen met
de jaren maar ooit werkelijkheid worden.

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

tekst: Huub Oosterhuis
melodie: Bernard Huybers

2 – Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats
heeft, dat dorst en honger zijn verdreven –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.
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3 – Wie denken durft dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
hij zal zijn ogen niet geloven.

