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THEMA: 
#DOESLIEF

Sint Maarten#Doeslief
Door Essemie van Dunné

Het verhaal: Of beter één versie van het
beroemdste verhaal over sint Maarten,
toen nog Maarten, Martin, Martinus.
Martinus was soldaat in het Romeinse
leger en er wordt gezegd dat hij op
jonge leeftijd al heel wat man onder zich
had. Hij was goed voor zijn mannen, hij
was trouw en dapper. Maar eigenlijk was
het soldatenleven niets voor hem. In zijn
jeugd hoorde hij over het christendom,
en eigenlijk wilde hij zijn leven liever
daaraan wijden dan aan de strijd.

Op een koude avond kwam hij met zijn
manschappen, te paard, aan bij Amiens.
Zoals vaker kwamen ze pas na het sluiten
van de stadspoorten bij de stad aan.
Maar de wachters hadden de opdracht
soldaten van het Romeinse leger altijd
binnen te laten. Ze waren goed te
herkennen aan hun uitrusting en hun
rode mantel. Vlak buiten de poort zat
een arme man. Kennelijk mocht hij de
stad niet meer in, hij had niets te eten 
en hij had het koud. 

Martinus stopte en steeg af. Zijn laatste
stuk brood gaf hij aan de man. Geen
grote gave, Martinus wist dat hij en 
zijn mannen binnen de stadsmuren een
bord warm eten zouden krijgen en de
volgende dag een uitgebreid ontbijt. 
Maar hij deed ook iets anders. Hij deed
zijn warme rode mantel af, pakte zijn
zwaard en sneed hem doormidden. 
De ene helft gaf hij aan de man, de
andere helft deed hij weer om.

Zo gaat het verhaal. Martinus is niet 
bij het leger gebleven. Hij werd monnik
en is later bisschop geworden. Ook daar
zijn verhalen over. Dat hij liever monnik
was gebleven en zich daarom in het
ganzenhok verstopte toen hij gezocht
werd voor de priesterwijding. Dat de
ganzen hem onmiddellijk verraadden,
omdat ganzen nu eenmaal niet houden
van vreemden in hun hok.

Maar het verhaal van de mantel is 
het beroemdst.

Een verhaal over geven en delen. 
Een verhaal met een boodschap. 

Martinus gaf zijn halve mantel weg en
niet zijn hele mantel. Logisch, anders
mocht hij de stad niet in. Hij gaf dus 
niet teveel van zichzelf weg. Hij gaf 
niet weg wat hij zelf hoognodig had.
Mochten we denken dat hoe meer 
je weggeeft, hoe beter het is, 
Sint Maarten leert ons iets anders.

Die geeft niet zomaar weg, die deelt, 
om zelf ook iets te houden. Daarbij 
geeft hij ook nog een boodschap mee 
aan de ontvanger. Hij stijgt af. Hij geeft
niet achteloos zijn mantel weg. Hij deelt
wat hem tot dan heeft geholpen.
Hij deelt omdat de ander zijn gelijke is.
We kunnen ieder een helft gebruiken,
vertelt hij hem.Daarbij zit er nog een
andere laag in. Die gaat niet over arm 
en rijk en ongelijke verhoudingen.

Lees verder op pagina 2

Sint Maarten door Anthony van Dyck
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‘Geliefde broeders en zusters, als God ons
zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar
lief-hebben. Niemand heeft God ooit
gezien. Maar als we elkaar liefhebben,
blijft God in ons en is zijn liefde in ons
ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij
in hem blijven en hij in ons, weten we
doordat hij ons heeft laten delen in zijn
Geest.’ …  ‘God is liefde. Wie in de liefde
blijft, blijft in God, en God blijft in hem.’ 
(1 Joh. 4, 11 – 13 en 16b)

Zo spreekt Johannes in zijn eerste brief
over de liefde. Waar denkt hij aan bij 
dat woord? Liefde is er bij ons immers 
in vele soorten en maten. Ik houd het
voor nu bij drie dingen.

In de eerste plaats: de liefde die Johannes
in gedachte heeft, is geen gevoel. Je
hoeft er geen vlinders voor in je buik te
hebben, je hoeft iemand er niet voor te
bewonderen, of aardig te vinden. Liefde
is voor hem een keuze. Kiezen voor een
grondhouding in je leven. Een manier 
van mensen tegemoet treden. En zo, 
dat je elk mens die op je pad komt,
probeert te zien als een mens als jij. 
Hij (of zij natuurlijk) is iemand die jij ook
had kunnen zijn, als je pech had gehad,
of geluk. Hij had je broer kunnen zijn.
Liefde is kiezen voor de levenshouding
van Jezus. ‘Zoon van God’ is juist Jezus
genoemd, omdat hij elk mens tegemoet
treedt als een broer, een naaste.

In de tweede plaats. De liefde die
Johannes in gedachte heeft, is niet altijd

Johannes#Doeslief
Door Ewoud Roos 

lief en aardig. Een ouder die altijd lief en
aardig is voor z’n kind, en het kind alles
geeft wat het kind wil, heeft immers niet
werkelijk lief. Die ouder geeft misschien
wel het gewenste maar niet persé het
goede. Ook Jezus’ liefde kent een harde
kant. Tegen Petrus kon hij zeggen: 
‘Ga weg van mij, satan’, als deze leerling
hem wil afhouden van wat hij als de
juiste weg ziet. En tegen een vrouw die
hij net in bescherming heeft genomen
tegen het oordeel van haar omgeving,
zegt hij: ‘Ga heen, zondig voortaan 
niet meer.’ De liefde die Johannes in
gedachten heeft, is dus niet altijd lief en
zeker niet lievig, maar wel eerlijk en echt. 

En dan het derde en misschien wel het
belangrijkste: Johannes’ liefde is zichzelf
genoeg. Er wordt geen belang mee
gediend. Er zijn geen verwachtingen aan
gekoppeld. Het is niet: ik ben er voor jou,
opdat jij er straks voor mij bent. Geen
eisende liefde, of manipulatieve liefde.
Nee, het is ‘er zijn’ voor de ander, alleen
maar omdat je dit graag doet. Johannes’
liefde wordt vrij gegeven, en is gelukkig
met zichzelf.

In het ‘er zijn’ voor de ander, klinkt de
naam van God door, ‘Ik zal er zijn’. Liefde
mag ook aan God doen denken, vindt
Johannes. Voor hem is een mens die met
liefde in het leven staat, om zo te zeggen
een stukje van God, familie van hem, een
kind naar zijn hart, een vonkje van zijn
licht. ‘Wie in de liefde blijft, blijft in God,
en God blijft in hem.’ 

Papyrus 9 (begin 3e eeuw) bevat twee van de oudst bekende
fragmenten van 1 Johannes: verzen 4:11-12 en 4:14-17. 

Die gaat over geholpen worden. 
Het gaat over de mens, die alleen
hulp van de ander kan ontvangen
als hij zelf ook kan bijdragen. Als
de ander hem niet bedelft onder
zijn hele mantel vol adviezen en
goede bedoelingen. Als de hulp
ruimte geeft om de andere helft
zelf aan te vullen.
Als de helper de ander blijft zien
in het menszijn.

Bekende boodschappen, en goed
om eens per jaar weer eens te
vertellen en te horen. En dan is 
het avond, 11 november, en bij
sommigen van ons gaat de bel.
Voor hen de laatste boodschap van
dit stukje: geniet van de kinderen
met lampionnetjes die hun licht
lied als een zegen met ons delen.
Ze blijven maar even, ze willen
door. Geef ze wat te eten voor
onderweg. En spreek een zegen
uit. Onhoorbaar.

Vervolg van pagina 1
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#Doeslief in kinderboeken
Door Albertine Wendte-Voncken

Een belijdenisgenoot van mij vertelde dat hij zijn geloof in de kleine positiviteit zocht: bijvoorbeeld 
door altijd de caissière aandachtig te groeten. Regelmatig als ik bij de kassa sta denk ik daar aan. Bij de
‘Doeslief’ campagne van Sire werd verteld dat de caissière door 30% van de klanten werd genegeerd.
‘Doeslief’ is voor mij dus onlosmakelijk verbonden met het geloof. In het dagelijks leven kan het nog
behoorlijk lastig zijn om net dat ene stapje te zetten. Het is druk, het heeft geregend, het eten dat je 
had bedacht was net op en er heeft zojuist iemand overduidelijk voorgedrongen. Put dan maar eens 
uit je eigen bron van liefde om de caissière niet alleen gedag te zeggen, maar ook écht te groeten. 

Moppereend doet niet eens de moeite om vriendelijk
te zijn. “Eend was mopperig. De vijver was opge-
droogd, dus ze kon niet zwemmen. Een klein grijs
wolkje verscheen boven haar hoofd en volgde haar
overal.” En alle beesten die ze tegenkomt krijgen een
snauw, waardoor de beesten ook gaan mopperen en
het grijze wolkje uitgroeit tot een reuzendonderwolk.
Gelukkig komt op het einde alles goed, want zo hoort
dat. Het is een prettig boek om voor te lezen vanaf
ongeveer vier jaar. Je kan ook grotere kinderen zo
inzichtelijk maken dat mopperen alleen maar tot 
meer negativiteit leidt. En ik kan me zomaar
voorstellen dat we ‘Moppereend’ gaan gebruiken 
als er eens iemand de bokkenpruik op heeft thuis. 

Moppereend is geschreven door Joyce Dunbar en
geïllustreerd door Petr Horáček. Het zijn prettige 
korte zinnen en schetsmatige tekeningen zonder
omkadering, wat bijdraagt aan de grilligheid 
van Moppereend. Het boek is aangewezen als
Prentenboek van het jaar 2020 en staat centraal
tijdens de Nationale Voorleesdagen van 22 januari 
tot en met 1 februari 2020. 

Voor de oudere kinderen moest ik bij het thema
#Doeslief meteen denken aan: “Spreek je Chocola?”
van Cas Lester. 

Dat boek gaat over Jaz, een nogal impulsieve
brugklasser, die zich ontfermt over een nieuw meisje 
in de klas, Nadima, die gevlucht is vanuit Syrië en 
nog geen woord Nederlands spreekt. Jaz breekt 
het ijs door haar chocola aan te bieden. Daarna en
daardoor worden ze vriendinnen. Er volgen wat
puberale verwikkelingen met andere vriendinnen 
en gedoe rondom logeerpartijtjes, maar omdat het
onderliggende thema zo mooi is krijgt het boek een
diepere laag. Het leest vlot weg met korte zinnen 
en ook zelfs tussendoor WhatsApp conversaties. 
Het zal vooral meisjes aanspreken vanaf 10 jaar, 
maar jongens zullen het ook goed kunnen lezen. 

Dit boek gaat meer over een groter thema naasten-
liefde, terwijl Moppereend meer over het alledaagse
#doeslief gaat. Voor verschillende leeftijden dus 
twee verschillende goede boeken bij dit thema.



De jas van Colline#Doeslief
Door Karen Lammers

1896, Turijn. De opera ‘La Bohème’ van Giacomo Puccini gaat in première.
Een verhaal over het wel en wee van een groep kunstenaars, de schilder
Marcello, de dichter Rodolpho, de filosoof Colline, de musicus Schaunard
en de vriendinnen Musetta en Mimi in het 19e-eeuwse Parijs. 

Zoals het een levenslied betaamt, is het verhaal als het ware een ruige
zeereis. Heb je net een golf van emotie over je heen gekregen, komt 
daar de volgende golf al weer aan. 

Het is chronisch sappelen geblazen en met veel inventiviteit redden de
vrienden het om een dak boven het hoofd te houden en trouw te blijven
aan hun kunstzinnige roeping. Een plek van levenslust, troost, warmte 
en reuring vormt het café Momus, een café waar kunstenaars elkaar
ontmoeten en hun creaties – een gedicht, lied, schilderij, gedachte –
kunnen voordragen en laten zien. Een plek ook waar ze op adem kunnen
komen, warm worden en de inwendige mens kunnen versterken. 

Terwijl ze vol levenslust zijn wordt steeds meer duidelijk dat het met
Mimi’s gezondheid slecht gesteld is. Rodolpho ziet dat met lede ogen aan
omdat hij beseft dat hij haar vanwege hun armoe niet de zorg kan geven
die ze nodig heeft om te herstellen en dat ze ten dode is opgeschreven.

Mimi is stervende, heeft erg koude handen en de vrienden gaan op 
pad om een arts te vinden, een poging om althans iets voor haar te 
doen. Musetta verpandt haar juwelen voor een mof, Colline verpandt 
zijn oude jas, die zijn grootste schat is. Hij neemt afscheid van zijn jas 
in een opmerkelijke aria waarin hij niet zijn jas bezingt, maar zijn jas
toezingt, Vecchia zimarra, senti… Hij bedankt zijn jas dat hij hem altijd 
zo trouw gediend heeft en zijn schouders heeft gewarmd, en in de 
zakken trouw boeken van filosofen en dichters hebben kunnen huizen. 
En hij eindigt met een vaarwel aan zijn trouwe vriend nu de gelukkige
dagen vervlieden ...Ora che i giorni lieti fuggîr, ti dico: addio, fedele 
amico mio. Addio, addio…’

Zijn oude jas verpanden, die voor hem zo belangrijk is… hij weet ook 
wel dat de jas niet veel zal opleveren en dat die paar luttele centen 
Mimi niet meer zullen helpen. 

De aria lijkt los te staan van het verhaal, het voegt niet echt iets toe aan
de plot. Met het geld van de jas wordt verder ook niets gedaan. Puccini’s
boodschap is krachtig. Het gaat niet om het geld, maar om de geste.

Dan sterft Mimi en nu heeft Rodolpho, die door zijn liefde voor Mimi 
als eerste doorhad dat zij ongeneeslijk ziek was, als enige niet door 
dat zij haar laatste adem uitgeblazen heeft. De vrienden kijken hem
onderzoekend aan, niet wetend hoe het hem te vertellen. In de laatste
maten van de opera wordt deze impasse doorbroken door Marcello, die
een arm om zijn vriend heen slaat en hem ‘coraggio’, moed toewenst. 

De opera eindigt bij het sterven van Mimi en lijkt niet veel te leren 
over hoe verder te leven na het verscheiden van een dierbare. En toch,
misschien is dat wel alles wat erover te zeggen valt: een geste, een
aanraking, een woord, Coraggio.

Column
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Hoe heb je het zo lang volgehouden?
Dat was niet moeilijk want ik ben altijd
‘gepamperd’ door de Gemeente. Toen ik
begon zag ik deze baan als springplank
naar een grotere kerk met beter orgel
want dat in de Singelkerk was destijds van
mindere kwaliteit. En ik kon de inkomsten
goed gebruiken. Het bleek een totaal
andere gemeente dan de Hervormde, 
die ik daarvoor had meegemaakt: geen
meneren en mevrouwen maar broeders 
en zusters. Ik voelde me er direct thuis 
en daardoor verdwenen andere ambities
meer naar de achtergrond. En ik kon 
er altijd mijn ei kwijt, mocht allerlei
activiteiten starten zoals bv. een orkest,
een jeugdkoor en later de musicals.

Dick Klomp 
50 jaar 

organist 
in de 

Singelkerk*
Nelleke Blokland interviewde Dick 

in zijn huis in Almere.
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krijg je van mij een tweede speeltafel’. 
De Kerkenraad heeft ook nog bijgedragen
en in 1985 werd hij beneden in de
kerkzaal geplaatst. Het effect van de
tweede speeltafel was dat ik veel meer
contact had met de gemeente en de
predikant, bv. mijn volume kon aanpassen
en kon samenspelen met zangers, koor,
instrumentalisten en ensembles. Ik maakte
toen ook een bordje om aan te geven
welk lied ik tijdens de preek uitkies voor
het meditatieve orgelspel erna. 

De musicaltijd en andere projecten
Ik heb vier musicals gecomponeerd:
Immanuel, De Bruiloft van Kana, Ruth 
en Iemand als Job. Er was altijd een
fantastische samenwerking met Ingrid 
van Delft die de teksten schreef. Toen we
een keer moesten optreden in een kerk 
in Mijdrecht bleek de hoofdzanger ziek; 
ik heb toen Palle Jørgensen, een Deense
zanger, opgeduikeld die de hoofdrol 
heeft overgenomen. Hij zong wel met 
zijn bladmuziek in de hand. En we 
hebben ooit in Noord-Groningen
opgetreden in een aardappelloods in
Mensingeweer. Er werd met een heftruck
een piano op een geïmproviseerd podium
gehesen, er was geen orgel dus ik moest
een keyboard/synthesizer gebruiken. 
We hadden ondanks dit soort hobbels
altijd mooie uitvoeringen en vooral 
heel veel plezier met elkaar.

Tientallen predikanten heb ik mee-
gemaakt, teveel om allemaal te noemen.
In de eerste plaats Jan Matthijssen; 
hij was mijn 'eerste' dominee. Met hem
was het prettig werken en ik bewaar 
hele fijne herinneringen aan hem.
Jammer dat hij zo vroeg overleden is. 

Wicher Veen verwerkte nog wel eens 
het Wierings Weekblad in zijn preken. 
Ds. Bremer wist veel van Bijbelteksten
maar weinig van muziek en hij koos 
wel toepasselijke teksten uit maar die
liederen waren vaak niet te zingen.
Folkert van der Meulen begon de 
dienst steevast met dezelfde psalm.
Sjouke Voolstra had een hekel aan 
lange voorspelen, begon dan onrustig 
te bewegen, ik heb wel een keer 
expres een extra lang naspel gehouden. 
Met onze predikanten is het voor mij
heel prettig samenwerken.

Mijn voorganger, Ben Cornelis, deed 
al ‘meditatief orgelspel’ na de preek; 
ik kwam eind '69 in dienst en ik heb 
dat van hem overgenomen.
Het orgel dateert van 1777 maar in 
1930 was het zoals in die tijd gebruike-
lijk vervangen door een pneumatisch
instrument, inmiddels nogal versleten. 
De grootboekhouder br. Westdorp, die
zich graag met alles bemoeide wat maar
met orgels te maken had, ging met mij

op pad als er ergens een orgel te koop
was. We hebben er ooit samen een
gekocht dat jaren als lege kast in de 
kerk heeft gestaan voor we het weer
weggedaan hebben. Na langdurig
overleg heeft de firma Kaat en Tijhuis 
in 1983 ons orgel omgebouwd in de
originele kast. 

Het orgel staat hoog boven de preek-
stoel en alleen via een klein deurtje is er
verbinding met de kerkzaal beneden. 
We kozen voor registerknoppen die
geschikt waren om daar een elektronisch
geheugen op aan te sluiten. Met een
bevriende elektrotechnicus hebben we
later zo’n geheugen gebouwd en
aangesloten.
Als ik boven achter het orgel zat was er
beperkte communicatie met voorganger
en gemeente, en ook samenspel was
lastig; het deurtje kon open maar daar
kon hoogstens een zanger(es) of
trompettist staan, die dan met zijn/haar
rug naar me toestond, voor armbewe-
gingen van bv. violisten was geen plaats.
De predikant gebruikte een drukknop 
als ik moest beginnen met spelen. 

Op de orgelacademie in Haarlem heb ik
Johannes Ricken ontmoet, een Duitse
zakenman/organist. Toen ik hem vertelde
over onze orgelperikelen deed hij mij 
een belofte: ‘als je het voor elkaar krijgt,

Dick tijdens een kerstnachtdienst Dick, ds. Matthijssen, jeugdwerker Bert Hampe en en een kinderkoortje

*  Op 9 en 10 november vieren we dat Dick Klomp 50 jaar als organist 

   verbonden is aan de Singelkerk. Voor het programma: zie pagina 9

Lees verder op pagina 6
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Mijn componisten
"Geen dag zonder Bach"? O nee; ik ben
aan het orgel gekomen door Jan Zwart en
niet door Bach. Ik houd het meest van de
romantische componisten van de 19e/20e
eeuw, Mendelssohn, Franck, Saint-Saëns 
en voor het orgel vooral van Rheinberger.
In die stijl improviseer ik ook met onver-
wachte modulaties. Ik houd ook veel van
Grieg en Wagner maar die schreven niet
voor orgel. Ik luister naar opera's van
Wagner bij een DVD; in een zaal heb ik
moeite met zicht en verstaan van tekst. 
Uit het Liedboek vind ik veel liederen
mooi, vooral "Heb dank o God van alle
leven", gecomponeerd door Bastiaans,
typisch Hollandse romantiek, en ik houd
ook veel van de Engelse hymnes. En van
stoere psalmen, ik zou "geen dag zonder
Bach" willen veranderen in "geen dienst
zonder psalm". 

Nieuwe projecten
Vorig jaar wilde Toonkunst (het koor dat
wekelijks in de Singelkerk repeteerde) 
hun vleugel aan ons overdoen. In eerst
instantie wilde ik daar wel op ingaan; ik
had er altijd goed op kunnen spelen, maar
hij was wel keihard. Ik ben toen aan het
denken gezet. Net als bij de vervanging
van het orgel bleek aandrang van destijds
Chris van Eeghen( t.a.v. tweede offerte) en
nu Thijs van Hoogstraten en Henk Leegte
om nog eens verder te kijken bij nader
inzien doorslaggevend. Na voorselectie
hebben we lang getwijfeld en het is een
prachtige Steinway geworden. 

En ik ben in de afrondingsfase van mijn
nieuwe CD. Ik plan graag een afwisselend
programma zodat je de hele CD in een
keer kunt beluisteren. In feb. '19 werd mij
gevraagd een compositie voor orgel voor
een kerk in Almere (De Goede Rede) te
schrijven, die was in mei klaar. Die klinkt
ook goed op het orgel van de Singelkerk
dus die heb ik erop gezet en verder 
de orgelversie van de Sommerpsalm. 
Ik probeerde eerst een compositie van 
J.S. Bach (ja daar speel ik heus ook wel
stukken van!) maar die past beter bij 
een barokorgel, ik kwam toen uit bij 
zijn zoon Carl Philipp Emanuel Bach, 
een sonate in D, meer rococostijl. 

Buitenlandse vrienden
Hans en Ulrika Davidsson ken ik sinds
Ulrika (pianiste en universitair docent
clavichord) begin jaren tachtig een jaar bij
Willem Brons studeerde en Hans (organist)
bij Ton Koopman. Ze woonden toen een
jaar bij mij op het Singel. Hilding Carlsson
organiseerde internationale orgelfestivals,
ik kwam dan uit Nederland, Hans-Georg
Reinertz uit België, Richard Townend 
uit Engeland. Aalt Landman (mijn jeugd-
vriend uit Nederland) ging ook vaak mee.
Voor mijn jubileum zijn ze allemaal
uitgenodigd; Hilding kan door gezond-
heidsproblemen helaas niet komen maar
de anderen hoop ik wel te zien en ze
zullen ook spelen op het jubileumconcert.   

Fredeshiem, Doopsgezind Broeder-
schapshuis, jaarlijkse ouderenreis van 
de Gemeente 
Je hoort zelf inmiddels bijna tot de
doelgroep... Daar ben ik zogezegd aan 
de haren bij gesleept; mijn echtgenote
Marjan was al ingeschakeld als verpleeg-
kundig opvolgster van Anja Zwaan en
vroeg of ik het jaar daarop ook niet mee
wilde komen; Peter Froese en ik kwamen
eerst allebei een halve week onze partners
aanvullen en het beviel zo goed dat 
we nu allebei volledig meedraaien; ik
ondersteun vooral muzikaal op allerlei
terreinen. Ik geniet van de gezelligheid 
in combinatie met zorg voor elkaar.

Huis en gezin
Als student woonde ik in Amsterdam 
op een zolderkamer in de Witte de
Withstraat; er kwam toen een buurman
die voortdurend accordeon speelde aan de
andere kant van het tengelwandje zodat
ik niet meer kon studeren, ik woonde
daarna 3 maanden op het Rijpenhofje en
een jaar ‘antikraak’ in een huis aan de
Amstel via Stadsherstel. Toen overleed de
oud-hulpkoster die nog steeds de woning
op Singel 450 huurde. Br. Westdorp
bombardeerde toen die kamers tot
dienstwoning voor de organist; na
vrijkomen van de opslagruimte van de
Stichting voor Vertalingen eronder had 
ik vanaf begin jaren zeventig 4 kamers;
samen met mijn vader heb ik er veel aan
vertimmerd. In '85 kwam Marjan erbij.

Aan andere/latere projecten heb ik ook
altijd graag meegewerkt, bv. over de
Mattheus, het Requiem, De Muzikale
Schepping (in het Darwinjaar), Aimez vous
Brahms en de opera Le Prophète. Het was
altijd een mooi staaltje samenwerking in
de gemeente met zangers, instrumen-
talisten en acteurs voor de lichtbeelden,
aangevuld met professionals. Vooral van
de opera heb ik genoten en ik speel Les
Patineurs nog wel eens op de beiaard. 

Stille Nacht: ik kende het ‘muizenverhaal’
over het ontstaan van dat lied al 50 jaar,
het was destijds beschreven bij het 150-
jarig bestaan van het lied en ik heb het
altijd bewaard. Toen het lied vorig jaar 
200 jaar bestond bedacht ik dat kinderen
muizen konden spelen en hoe ik een orgel
in elkaar kon knutselen. Ingrid van Delft
en Karouchka Visser, die vroeger altijd
meezong in de musicals, wilden graag
weer meewerken. Het was in meerdere
opzichten een nostalgisch project. 

Vervolg van pagina 5

Dick en het orgel voor het Muizendiner



Op zaterdag 28 september j.l. stierf,

na moeilijke laatste jaren in

zorgcentrum Beth Shalom in

Buitenveldert, ons gemeentelid zr

Ank Groenhof. Zij werd geboren op

29 november 1927 in Sneek, in een

warm gezin van drie kinderen;

vader had een eigen busbedrijf.

Ank zelf werkte later als

tandartsassistente, totdat ze haar

toekomstige echtgenoot Pieter

Wesselius achterna reisde naar

Amsterdam, waar hun beider

kinderen, Marita en Robert,

geboren werden.

Na haar scheiding op latere leeftijd,

kreeg Ank een gelukkige relatie

met Freek Oldigs, en zo kwam 

Ank ook hier in onze gemeente. En

wat hebben we van haar genoten.

Ze was een innemende, stabiele,

liefdevolle vrouw, die goed kon

zingen; ze had zangles gehad van

Aafje Heynis en zong jarenlang van

harte mee in ons kerkkoor. Ank

hielp mee op de vrijdagavonden 

in het Open Huis, waar dak- en

thuislozen een maaltijd kregen.

Samen met haar man Freek

betekende ze veel voor de

bewoners van het Rijpenhofje in de

Jordaan. En vanaf 1995 was ze ook

vier jaar lang lid van de kerkenraad.

Tijdens de afscheidsdienst op de

Nieuwe Ooster vertelde dochter

Marita hoe zorgzaam Ank was, ‘en

niet alleen voor ons, maar ook zo

voor allen die op haar pad kwamen

en hulp nodig hadden. Alles kon je

met moeder bespreken, ze was

modern in haar opvattingen en gaf

goede adviezen zonder oordeel.’ 

Zoon Rob fantaseerde aan het eind

van zijn verhaal op ontroerende

wijze hoe charmante Ank – ‘altijd

op haar hakjes’ – het leven

uiteindelijk uitliep: ‘Precies een

week geleden op zaterdagmiddag

ergens hierboven – ik weet niet

precies waar – hoort iemand het

aanzwellende geluid van korte,

snelle, bijne ritmische tikjes. Ergens

hierboven noem ik ‘de hemel’ en

die iemand noem ik ‘God’. En God

zegt: ‘Ik hoor wat, en ik hoor het 

al wat langer; wie kan mij hier

vertellen wat ik hoor?’ En een paar

mensen komen naar voren en gaan

in de richting van het geluid,

richting ingang van de hemel. Ze

komen terug en zeggen: ‘God, wat

u hoort zijn de voetstappen van

Ank Groenhof’. En God reageert

meteen, hij hoeft niet na te denken

en zegt: ‘Ank Groenhof…, laat Ank

nu maar binnen, het was goed zo,

daar beneden.’

Wij hier beneden zijn dankbaar 

dat Ank zo van harte mens 

onder de mensen is geweest. De

herinnering aan haar zij ons allen 

– haar kinderen en kleinkinderen,

en haar zusters en broeders van

onze  –, tot een zegen.

ds Ewoud Roos 

Ank Groenhof  
29 november 1927 – 28 september 2019

In Memoriam
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Toen Ulrika en Arvid geboren waren
wilden we die in een groenere omgeving
laten opgroeien en kochten ons huis in
Almere waar later Kristina nog werd
geboren. We hebben daar nooit spijt van
gehad en hebben ook hier bijgebouwd.
Marjan is een echt stadsmens maar zij doet
de tuin terwijl ik uit een tuindersfamilie
kom maar ik doe er niets aan...
We hebben altijd veel muziek gemaakt
met de hele familie: Marjan zingt, Ulrika
speelt piano en zingt ook, Arvid speelt
accordeon en Kristina viool en altviool. 
We willen hier blijven wonen en oud
worden, maar Amsterdam ‘blijft in je
zitten’. Ik ga er graag een dagje heen als
toerist om bv. over de markt te slenteren. 

Organist en broeder
Behalve organist hoor ik ook als broeder
bij de Gemeente; het belangrijkste vind 
ik daarin de onderlinge sociale contacten.
Aan echte verdieping bv. in kringen doe ik
niet zoveel, ik heb er wel privé-gedachten
over. Ik ben echt heel blij met onze
predikanten, zij geven in hun diensten een
verrijking van mijn geloofsleven.
In die 50 jaar is er als ik terugkijk eigenlijk
niet veel veranderd; het zijn inmiddels
andere mensen maar met dezelfde
hartelijkheid en tolerantie. 

Dick en Marjan op de stoep van Singel 450



Uit de kerkenraad

Onderhoud gebouwen
In de Kerkenraad zijn de vorderingen rond verbouwing 
en regulier onderhoud in de verschillende gebouwen
besproken. Zo wordt naar de mogelijkheden om de
Meerpadkerk rolstoeltoegankelijk te maken gekeken, 
zou volgens de planning de grote verbouwing van het
Zon’shof in het late voorjaar 2020 klaar moeten zijn, 
wordt er voorzichtig nagedacht over een opknapbeurt 
van de Kerkenraadskamer en zal de vijverpartij in het
Rijpenhofje worden opgeknapt.

Uit het team
Er is veel belangstelling voor de verschillende Bijbelkringen;
zoveel zelfs, dat besloten wordt om één van deze groepen
in tweeën te splitsen. Alle betrokkenen krijgen hierover
persoonlijk bericht. De Fredeshiemreis 2020 is verplaatst 
van begin september naar midden augustus. De exacte data 
worden nog gecommuniceerd. Op 19 januari zal de H4H in
de Krijtberg plaatsvinden, de koffie zal aansluitend bij ons 
in de Singelkerk worden geschonken. Hier zal ook een 
‘Big Sing’ plaatsvinden onder leiding van de Engelse kerk.

Algemene Ledenraadsvergadering
De kerkenraad heeft de begroting 2020 en het jaarverslag
2018-2019 goedgekeurd voor de Algemene Leden-
vergadering op 27 oktober. Bij het ter perse gaan van 
dit nummer liggen de stukken ter inzage in de kosterij.

Nadere kennismaking Christian Peacemaker Teams
Tijdens de Kerkenraad verwelkomden we Daan Savert 
van CPT. Daan is zelf al een aantal malen door deze
organisatie uitgezonden naar het Midden-Oosten en 
vertelt niet alleen over de doelstellingen, organisatie-
vorm en resultaten, maar ook over zijn persoonlijke
trainingen en ervaringen. Daarnaast licht hij toe hoe 
wij als steungemeente een meer structurele rol voor 
de teams zouden kunnen vervullen. Afgesproken 
wordt dat hij een stuk zal schrijven voor idA, waarmee 
in samenhang ook een presentatie na afloop van een
zondagsdienst zal worden ingepland (maart/april 2020).
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Ledenbijdrage
De bijbelkringen, jeugdgroepjes en het Mennomaal
draaien weer volop. Het Dopers Gesprek en de Preek van
de Leek met vier gerenommeerde sprekers worden weer
binnenkort gehouden. Voorbereidingen voor de vieringen
in de kerstmaand zijn vergevorderd. Wij zijn er trots op
dat er zo veel activiteiten mogelijk zijn. Mede dankzij uw
bijdrage.

Mocht u zich over uw administratie buigen, wilt u dan
denken aan uw ledenbijdrage, voor zover u deze nog 
niet hebt overgemaakt? Ons bankrekeningnummner is
NL11 INGB 0000 141442  t.n.v. Verenigde Doopsgezinde
Gemeente Amsterdam). Hartelijk dank!

Ineke Voncken-Zwart, namens de grootboekhouder

Preek van de Leek editie 2019
Met een rij klinkende namen ziet de opstelling van deze editie van 
Preek van de Leek er fantastisch uit. Van burgemeester Halsema tot 
minister Sigrid Kaag, van topondernemer Duncan Stutterheim tot topkok 
Joris Bijdendijk; het beloven vier inspirerende middagen te worden.

Voor de Preek van de Leek worden
personen gevraagd die in de samen-
leving van zich hebben laten horen;
van theater tot politiek, van dichtkunst
tot muziek. Of ze nou gelovig zijn of
niet, gepreekt hebben ze nog nooit.
Vanaf de kansel leiden ze een eredienst
met alle liturgische handelingen die
daarbij horen; van votum en groet, 
het zingen van liederen, verkondiging,
gebed tot de zegen. Met de inbreng
van persoonlijke ervaringen en het
kiezen van een Bijbeltekst kunnen ze
een stempel drukken op de dienst,
maar het samen vieren in de prote-
stantse traditie blijft centraal staan. 

De lekenprekers zijn:
•  10 november – Femke Halsema, 
   burgemeester van Amsterdam

•  17 november – Duncan Stutterheim, 
   ondernemer en eigenaar van het 
   Westergasterrein en de A’DAM-toren
•  24 november – Joris Bijdendijk, 
   chefkok van sterrenrestaurant ‘Rijks’
•  1 december – Sigrid Kaag, minister 
   voor buitenlandse handel en 
   ontwikkelingssamenwerking 

Preek van de Leek is een initiatief 
van Doopsgezind Amsterdam en 
de Protestantse Kerk Amsterdam. 
Voor de samenstelling en voorberei-
ding van de nieuwe editie tekenden 
de Amsterdamse predikanten Henk
Leegte, Tim Vreugdenhil en Bas de
Graaf. Zij begeleiden de vier leken 
op weg naar de kerkdiensten die 
ze naar eigen voorkeur kunnen
invullen.

Aanvang van de dienst: 17:00 uur.
Deuren open om 16:30 uur. 
Toegang is gratis.
www.preekvandeleek.amsterdam
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Gemeente in beweging

3 november OrgelExtra – na de dienst 

Deel III van een serie zettingen van 
Drottningholmsmusiken van 
Johan Helmich Roman (1694-1758).
Zweedse hofmuziek uit de barok, voor orgel 
bewerkt door Claude Génetay. (ca 3 min.)

Een avond voor Alle Zielen
Mensen vergeten hun dierbare overledenen nooit. 
Veel van de traditionele gezamenlijke rituelen rondom
gedenkdagen van overledenen, zoals Allerzielen, de 
dag waarop men bidt voor de overledenen, kaarsjes 
voor hen opsteekt en hen herdenkt, zijn weggevallen.

Daarom is op de avond van Allerzielen de Oude Lutherse
Kerk aan het Spui open er is er voor iedereen gelegenheid
om zijn of haar geliefde overledenen te gedenken, voor
hen een kaarsje te branden en hun namen op te schrijven
in het ‘Boek van de herinnering’. Er worden gedichten 
en teksten voorgedragen, er is muziek en stilte: een 
avond voor alle zielen op het Spui.

Na afloop is er het café voor alle zielen en heffen we 
het glas op absent friends and family.

Datum: zaterdag 2 november
Waar: Oude Lutherse Kerk aan het Spui
Aanvang: 20.00 uur - 21.15 uur
Toegang: uw gift

Mennomaal
Op dinsdag 12 november 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: Hoe Beint Mankes,
zoon van Jan Mankes en Annie Mankes Zernike
terugkijkt op zijn leven, op zijn opvoeding en de
schilderkunst die hij van zijn vader erfde.
Opgeven wel nodig bij een speciaal dieet of vegetarisch. 
Kosten: € 5 per maaltijd.
Opgave en informatie via Ina Drukker (6423464) of 
Mieke Krebber (6731926).

Cursus Leren van Luther 2019-2020
Dietrich Bonhoeffer als inspiratiebron
Al een aantal jaren bestaat de cursus ‘Leren van Luther’,
bedoeld voor deelnemers uit alle kerken en voor andere
belangstellenden. De cursus wordt o.a. in Amsterdam
gegeven op de donderdagavonden 21 november 
en 19 december 2019, 23 januari en 20 februari 2020.
Tijdstip: 19.30-21.00 uur. Locatie: Oude Lutherse Kerk,
Spui 411, Amsterdam, ingang Handboogstraat 4.
Informatie en aanmelden: guidoleerdam@gmail.com 
of 06-20177499.

Kledinginzameling 2019
Zaterdag 19 oktober vond in Amsterdam-Noord en
Landsmeer voor het laatst de  kledinginzameling plaats
van de stichting Mensen in Nood.
De opbrengst was deze keer 4.000 kilo.
Langs deze weg dankt de organisatie allen die kleding
hebben gegeven en alle vrijwilligers/sters die hebben
geholpen bij de inzamelpunten.
Hebt u in de loop van het komende jaar kleding over?
Neem dan contact op met de coördinator Pieter Roemer,
tel. 020-6324102 na 19.00 uur, om het te laten ophalen
voor Mensen in Nood.

Jubileum Dick Klomp 50 jaar
Singelkerk

Programma:
Zaterdag 9 november
15.00 uur  Concert
17.00 uur   Receptie

Aanmelden niet nodig.
Cadeausuggestie: Dick Klomp en Marjan willen 
graag naar Rome.
Een bijdrage is welkom op NL 11 INGB 0000141442 
(VDGA) ovv ‘Jubileum Dick Klomp’

Maatschappelijke bijdrage leveren bij u in de buurt? 

Word taalvrijwilliger bij het ABC

Het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) geeft geïsoleer-
de anderstalige vrouwen een kans de Nederlandse taal te
leren door taalles aan huis. Het doel is zelfredzaamheid te
vergroten en deelname aan de maatschappij te stimuleren.
Het ABC zoekt nieuwe vrijwilligers (V) in Amsterdam
Centrum die 1x per week Nederlandse les willen geven 
aan een vrouw bij hen in de buurt, en hen te coachen naar
maatschappelijke participatie. U krijgt daarbij professionele
begeleiding vanuit de organisatie.

Heeft u interesse? Dan kunt u contact met ons opnemen 
via info@abcamsterdam.org of bellen naar 020-3202710 

Zondag 10 november
10.30 uur    Feestelijke kerkdienst
12.00 uur    Lunch



Opbrengst collecten in euro’s
   

2019 (kwartaal 1+2+3) 2018 (kwartaal 1+2+3)
   Gemeente        Projecten Gemeente Projecten
   
–  Singelkerk 5.146,48 5.835,09 4.363,18 4.934,14
–  Menno Simonshuis 358,40 469,26 289,75 451,95
–  Noord Meerpad 522,83 597,57 572,69 614,32
   Totaal 6.027,71 6.902,02 5.225,62 6.000,21

–  Eigen gemeente + projecten 12.929,73 11.225,83

Opbrengsten collecten t.b.v. projecten 3e kwartaal 2019

–  3ADS  Mennonite Central Conference 150,31
–  Stuwkracht 10 118,50
–  ADS  Indonesische Broederschappen 107,27
–  St. Wereldwerk,  Duurzame ontwikkeling 85,93
–  Bijzondere Noden Amsterdam 137,95
–  Stichting Menno Simons Monumenten Friesland 125,50
–  ADS Vrijplaatsenfonds retraites  GDB 80,20
–  Voedselbank Amsterdam 194,45
–  ADS Broederschapscoll. Landelijk Jongerenwerk 146,18
–  Jeannette Noēl Huis Amsterdam 101,63
–  St. Wereldwerk,  Vredesweek 428,75
–  Rampen Wereldwijd, Samenw. Hulporg. 194,91
   Totaal 1.871,58

Essemie van Dunné
voorganger, jongeren- 
en opbouwwerker 
in Noord
t 06 48 35 07 25
e.vandunne@vdga.nl

Joke van der Heide
jongerenwerk
t 06 17 96 43 71
j.vanderheide@vdga.nl

Henk Leegte
predikant 
t 06 45 62 62 70 
h.leegte@vdga.nl

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

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

Het team
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•  3 november – Fonds Bijzondere Noden A’dam  
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    

•  10 november – Broederschapscollecte 
   t.b.v. projecten voor gemeenteopbouw         
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 t.n.v. 
Alg. Doopsgez. Sociëteit te Amsterdam inzake
gemeenteopbouw              

•  17 november – Hospital Mennonita Km 81, 
   Paraguay
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 aan-
gemoedigd om, indien mogelijk, te betalen 
voor de zorg. Echter, in veel gevallen hebben
patiënten behoefte aan donaties voor behandeling

Collectebestemmingen november

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

•  24 november, Gedachtenisdienst – St. 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 

•  1 december – Broederschapscollecte 
   t.b.v. Inloophuis Almere 
De missie van het Inloophuis is vanuit kerkelijke
betrokkenheid present zijn in de Stedenwijk en 
een bijdrage leveren aan de verbetering van de
leefbaarheid voor buurtgenoten en de andere
inwoners van Almere. Rekeningnummer:
NL61RABO0321022203 St. Inloophuis Almere

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.

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

Essemie van Dunné
Sjoukje Halbertsma
Joke van der Heide
Karen Lammers
Wim de Vries Lentsch
Mieke Krebber (eindredacteur)
Interviews: Dirk Visser

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

Verzending idA via het secretariaat:
e-mail: secretaris@vdga.nl.

C O L O F O N

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

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

De redactie behoudt zich 
het recht voor artikelen in te 
korten of niet op te nemen.

Secretariaat en administratie
Singel 452
1017 AW Amsterdam
t kerk (020) 623 45 88
t secretariaat (020) 624 65 73
t boekhouding (020) 627 70 72
gironummer 
NL11INGB0000141442 (VDGA)
website www.vdga.nl
website van de ADS: www.ads.nl 

Agenda

November 2019 
(kerkdiensten: zie achterkant)

•  Za 2 nov Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

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

•  Di 5 nov Tussenstop; meditatie Singelkerk 17.30 uur

•  Za 9 nov Jubileum Dick Klomp: Concert Singelkerk 15.00 uur

•  Za 9 nov Jubileum Dick Klomp: Receptie Singelkerk 17.00 uur

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

•  Di 12 nov Tussenstop; meditatie Singelkerk 17.30 uur

•  Di 12 nov Mennomaal Singelkerk 18.00 uur

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

•  Di 12 nov Bijbelkring o.l.v. Essemie van Dunné Meerpad 20.00 uur

•  Wo 13 nov Vredesgroep Singelkerk 20.00 uur

•  Vr 15 nov Open kring M. Simons; Ewoud Roos Men. Simonsh. 14.30 uur

•  Za 16 nov Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Di 19 nov Boeken rond de Bijbel: Bijbelse beelden Singelkerk 15.00 uur

•  Di 19 nov Tussenstop; meditatie Singelkerk 17.30 uur

•  Za 23 nov Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Di 26 nov Tussenstop; meditatie Singelkerk 17.30 uur

•  Wo 27 nov Rondomgroep; geloofsbezinning Singelkerk 20.15 uur

•  Do 28 nov Bijbelaars o.l.v. Henk Leegte Singelkerk 10.30 uur

•  Do 28 nov Tumtummies; 11plus Meerpad 18.00 uur

•  ??? 20 11-16plus Singelkerk 18.00 uur



    

Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord

   

Menno Simonshuis – Noord-Hollandstraat 17a – t (020) 517 10 10Amsterdam Buitenveldert

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

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

3 november             Ds H. Leegte                                      M.H. van Hoogstraten**
                                        
10 november           Ds H. Leegte*                                                                                          Geen dienst, gezamelijke       
feestelijke dienst                                                                                                                            dienst in de Singelkerk           
jubileum Dick Klomp                                                                                                                                                                        
                                        
17 november            Ds E.C. Roos                                      Ds A.A. Rijken*
                                        
24 november          Ds H. Leegte*                                                                                          Geen dienst, gezamenlijke
Gedachtenisdienst                                                                                                                          dienst in de Singelkerk

1 december
Avondmaalsviering        Ds E.C. Roos                                      E.M.L. van Dunné **                   

                                        
                                        

*Kinderkerk en Kom-in-de-kring   **Kinderkerk en Tienertuin 
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Gekozen door Peggy van der Leeuw

Rust nu mijn ziel is een van de liederen van 
de monnikengemeenschap op Iona, het eiland
aan de Westkust van Schotland, van waaruit 
het christendom zich over de noordelijke streken
van Europa verspreidde. De abdij van Iona 
werd in 565 door St. Columba gesticht. 

Elke keer als wij dit lied instuderen met ons 
koor, raakt het me. De melodie brengt mijn ziel
tot rust en sommige stukjes van de tekst zetten
me aan het denken. 

Laat ze maar dringen om ruimte die God
toebehoort: als ik dat hoor, houdt het even 
op, die strijd om die ene ruimte waar altijd 
twee gegadigden voor zijn. Even gaat het 
niet meer om onze ruimte.

Zoek niet onrustig te vroege vrede: ook het
moment waarop de vrede intreedt, is dus aan
God. Laat ik geduld hebben en toevertrouwen. 

Chaos vraagt een herscheppend woord:
misschien is het omdat ik zoveel van taal houd,
dat dit zinnetje met extra raakt. Vormgeving 
in taal kan zo ordenend werken en daarmee 
zo troostrijk zijn.

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