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kan alleen zijn dragende kracht laten
vieren op het enig juiste moment.
Alleen dan zal er geen schade zijn.
Samen met Nicodemus voel ik het
gewicht van het levenloze lichaam en
de druk op de pees van de voet van
een van de helpers, achter wiens gezicht,
naar verluidt, dat van Rembrandt schuilgaat. Samen met Nicodemus voel ik
het gewicht van deze daad.
Rembrandt: Kruisafneming

Vriendschap
Door Peggy van der Leeuw
Rembrandt heeft het geschilderd. Jozef
van Arimathea die het lichaam van
Christus van het kruis afneemt, daarbij
geholpen door vier helpers. Samen met
Nicodemus, die rechts op het doek staat
toe te kijken, zie ik hoe zij het lichaam,
gehuld in een linnen doek, behoedzaam naar beneden laten zakken en
het zo zorgvuldig mogelijk proberen
te begeleiden op weg naar de grond.

Ik zie een krachttoer voor vijf mensen,
die uit verschillende soorten krachten
bestaat. De dragende, de remmende,
de ondersteunende, de opvangende.
Ja, de beslissende kracht. Want Jozef,
staande op de hoogste trede van de
ladder en voorover hangend over de
dwarsbalk van het kruis, gespannen
naar beneden kijkend, zijn hand aan
de bovenste punt van het linnen,

Straks, teruggekeerd op de grond,
zonder kleur en zonder uitdrukking, zal
het lichaam in het graf gelegd worden
dat Jozef oorspronkelijk voor zichzelf
had bestemd. En uit datzelfde graf zal
het op Paasmorgen verdwenen zijn.
Verrezen zijn.
Rembrandt heeft het geschilderd.
En zo kan ik het voor me zien. Door
middel van zijn weergave. Zo zal het
geweest zijn. Zo gewoon. Deze daad
van belangeloze vriendschap, die kracht
kostte, veel kracht en zonder welke
opstanding nooit had plaatsgevonden.
Pasen 2020
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weer maden, te veel maden. Wat te doen?
Er worden nog steeds geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en John en Molly
proberen deze plaag weer op een natuurlijke manier te bestrijden. Het blijkt dat
kippen veel van maden houden en
zo worden de maden kippenvoer.

Documentaire: The biggest little farm / Surfen op de golven

Een bijbels verhaal?
Door Sjoukje Halbertsma
The biggest little farm is een Amerikaanse documentaire uit 2018. John en Molly Chester,
een stel uit Santa Monica, Californië, besluiten om biologisch te gaan boeren in volledige
harmonie met de natuur. Ze kopen in 2010 een verlaten boerderij met 81 hectare grond.
Op deze grond werden voorheen citroenen en avocado’s verbouwd maar door de
toegenomen droogte van de afgelopen decennia bracht de oogst te weinig op en gingen
de citroen- en avocadobomen dood. Wat restte was één grote klomp droge aarde.

Het eerste jaar
John en Molly weten niets van boeren af
en roepen hulp in. Een zekere Alan York
reageert en beweert over de kennis te
beschikken om van de uitgeputte
landbouwgrond weer een natuurlijk
ecosysteem te maken met veel diversiteit.
Ook met weinig water zou dit moeten
lukken. Volgens Alan leidt de hoogst
mogelijke diversiteit van dieren en planten
op den duur tot de meest eenvoudige
vorm van boeren en de hoogst mogelijke
opbrengst van producten. Verscheidenheid, verscheidenheid is het succes tot
eenvoud. Op den duur houdt het
ecosysteem dat gecreëerd is zichzelf
in stand. Het boeren zal als surfen op
de golven worden.
John en Molly zijn totaal niet deskundig
en begrijpen niet wat hij met surfen op
de golven bedoelt. Toch besluiten ze de
ideeën van Alan te volgen, hoewel ze
geen idee hebben of hij wel echt kennis
van zaken heeft en of het gaat werken.
Honderden bomen worden geplant, waaronder 75 verschillende soorten fruitbomen; ‘de fruitmand’. Gewassen worden
gezaaid er komen kippen, schapen,
koeien en een stier. Varken Emma creëert
haar eigen modderpoel. Het eerste
tovermiddel zijn onder andere de
miljoenen verschillende micro-organismen
die zullen ontstaan door de hoge kwaliteit van mest die door de diversiteit van
gewassen en dieren ontstaat oftewel:
POEP IS GOUD! Het tweede tovermiddel
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zijn groenbemesters, allerlei verschillende
soorten bodembedekkers. Deze worden
onder de fruitbomen geplaatst waar de
schapen kunnen grazen en zo van voedsel
worden voorzien. Door het bloeien van de
bloemen in het gras verschijnen er ook
insecten, wat weer essentieel is voor de
fruitbomen. Met de kippen gaat het zeer
goed, de eieren vinden gretig aftrek op
de plaatselijke markt. So far so good
eindigt het eerste jaar.

Het tweede jaar
Maar dan komen de plagen. Coyotes
eten de kippen op, meerdere keren zelfs.
Insecten en spreeuwen doen zich te goed
aan het fruit. De grond zit vol hangwangratten die op het gras van de
groenbemester zijn afgekomen en die
de wortels van de bomen beschadigen.
Er volgt een slakkenplaag in de boomgaard. Varken Emma krijgt na het baren
van 17(!) biggetjes een uierontsteking en
41c koorts. Boven alles blijkt dat Alan iets
niet heeft verteld, hij heeft een agressieve
vorm van kanker en komt te overlijden.

Het vierde jaar
Dit jaar tasten spreeuwen 70% van het
fruit aan, ook dit fruit wordt aan de
kippen gevoerd. Het is moeilijk om verder
te boeren zonder Alan. Er heerst grote
droogte in Californië, geen regen of
sneeuw. Er komt geen vers water meer in
de vijver, de vissen en eenden gaan dood.
Een coyote heeft 230 van de 260 kippen
gedood in één nacht. John besluit ten
einde raad en tegen zijn principes in het
dier dood te schieten én hij besluit een van
zijn schapen-honden af te richten tot
kippen-waakhond.
Mij is halverwege de documentaire de
moed al in de schoenen gezakt. Als de ene
plaag verdreven is, komt er wel weer een
nieuwe. Er komt geen einde aan, hoelang is
dit nog vol te houden? Wel zie ik hoe groen
het land van John en Molly is, terwijl het
land van de buren dor en droog is. Het lijkt
wel een paradijs met al die verschillende
dieren en bomen en andere gewassen. Iets
doen ze goed, alleen tegen welke prijs?

Het vijfde jaar
Het blijft droog, zo droog is het in eeuwen
niet geweest. Ook komt er nu een storm
opzetten die alles vernietigt; de bomen, de
hekken, vogelnestjes waaien uit de bomen.
En er is steeds minder water. Als dan
eindelijk de regen valt, komt deze met
bakken uit de lucht en neemt 46 cm van de
bovenlaag van de grond mee en spoelt naar
zee, althans bij de buren. Door het
aanleggen van de groenbemester stroomt
bij John en Molly de bovenlaag niet weg en
de vijver plus zelf gebouwd waterreservoir
(380 miljoen liter!) vangt de rest van het
water op.

Het zesde jaar
Het derde jaar
De bijen zijn teruggekomen! De oude
bijenkasten kunnen weer hun dienst doen.
Er worden eenden in de boomgaard losgelaten, zij blijken dol te zijn op slakken.
In één seizoen zijn er 90.000 slakken
opgegeten en onderwijl gaven de eenden
mest aan de grond. Op deze mest komen
vliegen af, veel vliegen, zij produceren

Er komen nog nog meer plagen, te veel
om op de noemen. Voor alles wordt een
natuurvriendelijke oplossing bedacht.
Uilenkasten worden opgehangen in de
hoop dat er uilen komen. Zij houden van
hangwangratten. 87 kerkuilen hebben in
één jaar 1.500 ratten gevangen. Door het
vruchtbaarder worden van het land komen
er steeds meer dieren; roofvogels, wezels

en dassen, de gevaarlijke stierslang. Lieveheersbeestjes doen zich te goed aan bladluizen. Haviken jagen op de spreeuwen.

Het zevende jaar
Alles lijkt in één grote harmonie te zijn komen!
Alan had gelijk! De kracht van de natuur ligt
in haar diversiteit en complexiteit, alles ondersteunt en versterkt elkaar. “Een web van leven”
zoals hij dat noemde, zal het evenwicht in de
natuur herstellen. De aarde raakt uitgedroogd
zonder diversiteit van dieren en planten in
en boven de grond. Door de miljarden microorganismen in de bodem is de teelaarde
gezond geworden, zonder chemische mest.
Alles is met alles verbonden en houdt zichzelf
in stand, het ecosysteem. Boeren is als surfen
op de golven geworden.
Maar dan komt er nog een plaag, bosbranden.
De hoeveelste!? Als een wonder draait de wind
en blijft Apricote Lane Farm gespaard. Een
groene oase in een dorre woestijn. In het
zevende jaar wordt 50.000 pond voedsel
verkocht. Van over de hele wereld komen
mensen het ‘wonder’ aanschouwen en willen
ze weten waarom het John en Molly wel gelukt
is te slagen in dit droge Californische land.
Voor mij wordt in deze documentaire duidelijk
dat bijbelse verhalen eeuwig-heidswaarde
hebben. Apricote Lane Farm is een bijbels
verhaal uit de 21ste eeuw. Een verhaal dat voor
de zoveelste keer ons aan het denken zet hoe
met onze aardbol, dieren en mensen om te
gaan. Al die natuurrampen en toch door blijven
gaan zonder te weten waar het naartoe gaat.
Ondanks alle tegenslagen wordt de droom
toch verwezenlijkt. Het gaat hier om een diep
blind vertrouwen. Aan welke bijbelse verhalen
doet mij dit denken?
Alan die het ‘beloofde land’ niet te zien krijgt,
Mozes? En dan het heilige getal zeven. Is het
toeval dat het 7 jaar heeft geduurd voordat er
een leefbaar evenwicht is ontstaan? Misschien
kan één van onze voorgangers hier meer
duidelijkheid over verschaffen, over
het getal zeven in de bijbel?
Aan alle boeren en (volks)tuintjes eigenaren
zou ik willen zeggen. Ga de strijd aan, houd
moed, ondanks alle tegenslagen en de vele
jaren noeste arbeid. Ook jullie zullen met trots
terugkijken op het web van leven dat is ontstaan
en zich zelf in stand houdt, zoals surfen op
de golven. Niet alleen voor jezelf maar vooral
voor de Aarde die de uitputting nabij is.
NB. The biggest little farm is nog te zien
via Pathé – Thuis TV. Te vinden op de eigen
(smart) tv. Kosten € 5,–

Een wens
Door Thijs van Hoogstraten
In onze kleine stadstuin staat een
camelia. Bijna schaamteloos, onmatig,
is die aan de lente begonnen. Blozende
bloemen, knoppen die op barsten
staan. De camelia heeft er zin in.
In het park vlak om de hoek zie je
hetzelfde beeld. Fris groen, blauwe
klokjes, water, zwanen en ooievaars.
Ook het park heeft er zin in. Het is een raar soort tegenstelling, waarin ik
dat allemaal aanschouw. Want ik mag dat nieuwe begin nog niet maken.
Opgesloten ben ik in mijn huis. Op een wandelingetje in dat park moet ik
met grote bogen om mijn medemensen lopen en zij om mij. Alleen op de
vroege ochtend is het er nog te doen, daarna wordt het vol, en wanneer
volgt er een verbod, daar tob je over. Met zijn allen proberen we onze
angsten beheersbaar te maken, te beheersen. Daarin begeleid door deskundige virologen, rekenaren, doemprofeten en nieuwsgoeroes in krant en tv,
die ons eerder in dan uit de put praten. Ze kunnen niet anders, en ze doen
het goed. Dat is mijn stemming dus tegenover die uitbottende natuur.
Ja, en dan was je ook nog lid van de kerk, bestuurder zelfs, van de
Amsterdamse Doopsgezinden. In de eerste weken is daar véél actie.
Overleggen, mailen, bellen, appen, van alles afzeggen, maar ook plannen
maken voor online zondagsdiensten, pastorale actie, lijsten voor belrondes,
aandacht voor de hofjes, overleg met kosters, secretaris, voorgangers, andere
werkers, kerkenraad, Singel, Noord en Menno Simonshuis … Positieve energie!
Als gemeente willen we het niet op ons laten zitten, deze crisis, hoelang die
ook gaat duren! Solidair met elkaar, we maken er wat van. En dat doen we.
Daden gaan woorden te boven, hoe doopsgezind toch.
Voor een bestuurder, voor mij, is dit ook een test, een proef, een uitdaging.
Wat kan ik wel, wat kan ik niet? Hoe verhoud ik mij nu echt tot mijn eigen
kerk? En tot mijn geloof ? Kortom, een confrontatie met jezelf, zowel in de
stilte van je eigen huis als aan het dashboard van ons kerkelijk bedrijf – samen
met anderen, dat gelukkig altijd wel. Een groot jezelf-tegenkomen, in de
spanningen van elke dag. Ik ben vast niet de enige die dit zo doormaakt.
Maar ik zal u ook vertellen dat ik een gelukje had. Op een donderdag, heel
kortgeleden, was ik nog in onze Singelkerk. Daar was onze nieuwe organist,
samen met de voorganger, bezig met een opname voor één van de komende
online-diensten. En dit gebeurde, dit geschiedde: in die stille kerk liet hij het
orgel zingen. Zo mooi. De klanken buitelden over elkaar, vol vreugde, als
water, als kinderen op een schoolplein stroomde de muziek. Die muziek
doorstroomde ook mij. Heel even, sinds weken, voelde ik een moment van
loslaten, van overgeven…
Wat zou het mooi zijn als je dat meer zou kunnen, dat loslaten, in die komende
tijd. Naast alles wat je aangaat, voor de kerk, voor familie en buren; het leteen-beetje op elkaar waar de overheid ons zo verwachtingsvol toe oproept.
Loslaten en laten gaan.
Als ik een echte dominee was zou ik nu iets zeggen over de weg naar Pasen,
de lijdenstijd, de verwachting van een nieuwe kans. Maar zo hoog hoef ik niet
te gaan. Vind vrede in je zelf, doe en laat los, blijf hopen! Dat is de wens die
ik jullie wil sturen, en die we met zijn allen misschien ook door kunnen geven.
Dat orgel, dat wacht op jullie.
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De vruchten van de natuur
Door Tosca Peschier*
Gisteren liep ik naar het huis van mijn
ouders. Ik was net terug van een
wandeling naar mijn favoriete boom.
Voor me liep een meisje van een jaar
of acht hand in hand met haar moeder.
Ze waren aan het kletsen en ik ving door
de wind een stukje van hun gesprek op.
Het meisje was aan het praten over
planten. “Je mag niet van planten eten
toch mama?” “Dat klopt lieverd dat
mag je nooit doen.” …
Je mag ook geen planten aanraken toch
mama?” “Nou ja, dat kan soms wel”,
probeerde de moeder te nuanceren…
Ik doe het niet” besloot het meisje.
“En anders vraag ik van tevoren aan
iemand of het mag…
Au. Een kind dat nooit iets plukt uit de
natuur en twijfelt of het planten überhaupt wel mag aanraken. We zijn nu
zo’n twee generaties lang opgegroeid
in een wereld waarin we niet meer
beseffen dat we diep verbonden zijn met
de planten om ons heen. Planten zijn
eng, want misschien giftig! Verder weten
we er vrij weinig van en leren we onze
kinderen er dus ook weinig over.
Maar planten zijn nog steeds de basis
van ons bestaan. Ze zorgen voor het
merendeel van ons voedsel, kleding,
bouwmateriaal en energie. Zonder

planten bestaan we niet. Wat jij inademt
is wat een boom uitademt en andersom.
Geld is niet de motor van onze economie,
planten zijn dat. Het is dus essentieel
om onze kinderen liefde voor en kennis
van planten bij te brengen. Want zonder
zorg voor en herstel van de plantenwereld gaan we het niet redden als
mensheid.
De Zesde Massa Extinctie en Klimaatchaos zijn alleen te keren als we op een
laag niveau beseffen dat wij verweven
zijn met planten. Dat hun habitat onze
habitat is. En gezonde ecosystemen dus
onze eerste prioriteit zijn. Kinderen die
geen plant durven aanraken, zullen zich
ook minder snel getrokken voelen tot
het herstellen van ecosystemen.
Maar hoe leer je je kinderen over planten
als je zelf tot een generatie behoort die
hier weinig van weet? Dat lijkt op het
eerste gezicht misschien ingewikkeld,
maar het is relatief simpel. Kennis van
en liefde voor planten zitten in ons DNA.
En zijn relatief makkelijk te heractiveren.
Op een manier die bij jou en bij je kind
past. Hieronder 10 bruikbare tips, bouw
er vooral op een creatieve manier op
verder!

Eten. We doen het allemaal iedere dag.
Weten jij en je kind waar jullie eten
vandaan komt? Ga op ontdekkingstocht.
Zoek een plaatje op van een plant die
jullie vandaag eten. Ontdek wanneer je
hem zaait en oogst. Ga mee naar de
schooltuin. Neem een groente- en
fruitpakket bij een CSA1 tuinderij en
neem je kind mee naar het land. Hoe
telen agro-ecologische boeren voedsel?
En hoe zorgen ze daarbij goed voor alle
planten en dieren? Neem een kalender
over seizoensgroenten en verbind wat je
eet aan wat er groeit op dat moment.

Kruiden. De makkelijkste manier om je
kind te leren over planten is koken met
kruiden. Je kunt zelf in je vensterbank of
tuin verschillende kruidenplanten zetten.
En die samen met je kind plukken en
door het eten doen. Maak heerlijke
kopjes thee en varieer met kruiden, ook
als je kind ’s avonds buikpuin heeft of
niet kan slapen. Zo leer je je kind dat
planten ons kunnen helpen. Als je meer
wil leren over producten maken met
planten, volg dan eens een cursus of
workshop en maak je eigen zalf,
lippenbalsem, olie of EHBO producten.
Het ruikt heerlijk en is vrij van chemicaliën, dus altijd gezonder voor je kind
dan wat uit de winkel komt.
1) CSA: Community Supported Agriculture
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Zelf planten telen. De cyclus van zaadje

Gebruik je zintuigen! Planten kun je

naar plant is wonderlijk. In kleine bakjes
kun je met je kind al veel zaaien. Zet het
daarna buiten in een moestuinbak of kies
voor dingen die je het hele jaar rond
binnen kan doen. Je leert je kind op deze
manier wat een zaadje allemaal nodig
heeft (zonlicht, water, voedingstoffen,
gezond bodemleven). En hoe je goed
voor planten zorgt.

niet alleen eten. Je kunt ze ook voelen,
ruiken en horen. Ga met je kinderen
op ontdekkingstocht. Hoe voelen
verschillende soorten bladeren? Hoe ruikt
de bloem die ze mooi vinden? En wat
voor geluid hoor je als je ogen dicht
doet? Luister naar de wind en de
insecten. Vertel je kind hoe planten
bestoven worden. Kijk naar de vlinders,
de lieveheersbeestjes en de bijen en
vertel ze dat ze allemaal bij de planten
horen.

Wilde planten. We kunnen plukken uit
de natuur! Wat een paradijs. Natuurlijk is
het spannend als je hier zelf weinig over
weet. Maar er zijn simpele planten die
iedereen kent en die je kunt plukken met
je kind (bv. bramen, paardenbloemen en
madeliefjes). Wil je graag meer weten,
doe een wildpluk wandeling samen met
je kind!

En giftige planten dan? Vertel je
kinderen op een rustige en realistische
manier wat niet eetbaar is en waar ze
voor uit moeten kijken. Je mag alleen
iets uit het wild eten als je zeker weet
wat het is. Vertel ook dat giftige planten
vaak in hele kleine hoeveelheden
medicinaal zijn en de basis vormen van
onze heling als we ziek zijn. Ook
moderne medicijnen zijn gebaseerd op
de wijsheid van planten. Planten zijn er
dus niet op uit om ons te ‘vermoorden’.

Voedselbossen. We kunnen ook zelf
eetbare bossen maken. Die zijn
tegenwoordig overal in Nederland te
vinden. Dit is een prachtige manier om
je kind met veel verschillende eetbare
soorten in aanraking te brengen. Er
zijn namelijk meer dan 20.000 voor de
mens eetbare planten op deze planeet.
Daarvan gebruiken we in onze normale
landbouw minder dan 20 soorten!
Maar het kan ook anders. Voedselbossen
hebben soms wel tot 400 soorten op éen
plek. Je kunt hier onder begeleiding
rondlopen en meer leren over eetbare
vruchten, noten en vaste planten.

Bomen. Bomen zijn de basis van het
leven op aarde. Ze maken zuurstof en
regelen de watercyclus. Bomen zijn

mooi, stevig en kunnen heel oud
worden. Ze leren ons over de seizoenen
en over het leven zelf. Het is dus fijn
als je regelmatig met je kind contact
maakt met bomen die jullie allebei mooi
vinden. Kinderen vinden het heerlijk
om in bomen te klimmen.

Verbinding. Vertel je kind ook over het
wortelstelsel van bomen en de schimmels
die daaraan groeien. Bomen staan in
contact met het hele bos. Ze helpen
elkaar en ondersteunen elkaar. Het
bos is dus een grote familie. En wij zijn
weer familie van de bomen. Ook andere
planten praten met elkaar via allerlei
signalen. En de meeste dieren op aarde
leven in de bodem waar allerlei
verbindingen in zijn. De hele natuur
kun je zien als een world wide web.

Plant bomen, planten en bloemen
met je kind in de tuin, de straat, een
voedselbos of een klimaatbos. Leer ze
dat zelfs als andere mensen de natuur
kapot maken omdat ze niet meer voelen
wat waar is, we altijd zelf bomen kunnen
planten en de natuur kunnen helpen.
Het is voor de kinderen van nu heel
moeilijk om op te groeien in een tijd
waarin zoveel plant- en diersoorten
verloren gaat en de klimaatchaos steeds
erger wordt. Dat is eng, dus wees daar
eerlijk over op een manier die past bij
de leeftijd van je kind. En laat daarna
zien dat er zoveel is wat we samen
kunnen doen. Een volgende generatie
die houdt van al het leven op aarde
is de beste garantie die we hebben
voor een gelukkige toekomst.
*Tosca Peschier (29) is schrijfster en
activist voor een ecologische samenleving. Ze raakte als student geïnspireerd
door het leven in eco-gemeenschappen,
organiseerde demonstraties over
ecologische landbouw en zette in
Haarlem een gemeenschapstuin op.
Ze heeft gewerkt voor een leiderschapstrainingenbureau en een duurzaam
reclamebureau. Momenteel crowdfundt
Tosca haar eigen basisinkomen zodat
ze alles wat ze doet gratis kan
aanbieden en zoveel mogelijk mensen
kan bereiken. Op haar website Groene
Liefde (www.groeneliefde.nl) kan je
meer blogs lezen en projecten zien.

Seizoenskalender voor groente en fruit
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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 nieuwe rubriek:
Vele gezichten. De keuze wordt
gemaakt door de redactie.
Deze maand Ditte Papousek.

Ditte Papousek, ambtelijk secretaris Doopsgezind Amsterdam:

Het coronavirus komt
steeds dichterbij
Door Dirk Visser

Het coronavirus houdt zo langzamerhand ons allemaal in de greep. Voor
Ditte Papousek, ambtelijk secretaris van
Doopsgezind Amsterdam, is het ook heel
dichtbij gekomen. Een thuiswonende
dochter, een tiener, heeft lichte verschijnselen van besmetting met het coronavirus.
“Ook mijn naaste collega Helma Verkleij
is op dit moment ziek. Wie weet wat ik
onder de leden heb. Daarom ga ik dit
weekend niet naar Schiphol om mijn
81-jarige vader op te halen. Hij keert
terug uit Mexico dat tot dusver nog
buiten schot is gebleven. Mijn vader
vindt de voorzorgsmaatregelen in
Nederland nogal overdreven.

goed dat we niet in de kerk aan één
tafel zitten, Dirk. Dat had voor jou wel
eens nare gevolgen kunnen hebben”,
zegt Ditte, in een verwijzing naar de
(gevorderde) leeftijd van de interviewer.
“Ik vind het mooi dat ik deel uitmaak
van de bijzondere gemeenschap die
Doopsgezind Amsterdam is. Ik ben niet
gelovig en mis dus de religieuze kant van
de gemeente. Maar daarnaast is er
genoeg interesse en inspiratie voor mij.
Ik had geen beeld van doopsgezinden
voordat ik hier solliciteerde.

Mijn oog viel op de de advertentie.
Het was de gemeente van Henk Leegte
bij wie ik zes jaar op school heb gezeten.
Dat vond ik wel grappig. In die 30,
Een ander kind van ons zit in de eind35 jaar sindsdien hebben we elkaar niet
examenklas. Niemand weet op dit
heel vaak opgezocht, maar we wisten
moment (20 maart) of de eindexamens
van elkaar waar we waren. Er was altijd
dit jaar wel doorgaan. Door corona
een draadje. Af en toe hadden we es
zitten we in een rare situatie”, zegt Ditte. contact. Ik heb hem gevraagd wat hij
De oudste dochter studeert rechten in
ervan vond als ik zou solliciteren.
Groningen, maar is nu ook thuisgekomen. Dat vond hij prima. Als hij het niet had
gewild, had ik de brief niet geschreven.
Omdat de Singelkerk gesloten is, gebeurt Maar dit voelt extra warm.
dit interview per telefoon. “Het is maar
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Stel dat Henk priester was geworden, dan
was ik hier niet gekomen. Het instituut en
de dogma’s van de Rooms-Katholieke Kerk:
daar is veel kwaads uit voortgekomen.
Ook in een streng gereformeerde kerk had
ik niet gesolliciteerd. Bij doopsgezinden
daarentegen is er ruimte om jezelf te zijn,
om dingen te vragen en te ontdekken.
Overigens heeft mijn man, ook niet-gelovig
opgevoed, zich aangemeld voor een van
de bijbelkringen. Dat zie ik mezelf nog niet
doen. Op het eind van de dag wil ik wel
naar huis of naar het filmtheater.
Film heb ik altijd leuk gevonden. Sinds
een paar jaar ben ik vrijwilliger in het
filmtheater in Hilversum. Eenmaal per week
heb ik dienst. Heel bijzonder. Als ik wil
en er is plaats, kan ik gratis naar de film.
Daar zie ik dan ook veel films, maar soms
zie ik er in een hele tijd geen. Momenteel
is het filmtheater natuurlijk ook dicht.
Ik zing in Hilversum in een koor maar
bespeel geen instrument. Het Goois
Vrouwenkoor telt 130 vrouwen.
We repeteren om de twee weken.
Mijn stemgroep bestaat uit 25 dames.

We hebben één of twee keer per jaar
een uitvoering, bijvoorbeeld in het Singer
theater in Laren. En we hebben opgetreden
in een live tv-uitzending. Zoveel stemmen
geven een heleboel energie!
Ik zwem, helaas maar één keer per week,
in Bussum. Dan ros ik anderhalf à twee
kilometer af. Dat voel je wel. Het is een
goede training. Ik doe het al een jaar
of vijf.
Boeken? Ik ben een veelvraat. Ik lees
zoveel, het liefst Engels. Ik heb een
e-reader met 400 boeken erop overgenomen. Ik ben dus wel even zoet,
hoewel lang niet alles daarop mijn smaak
is. En ik zit op een boekenclub; kortom
ik lees me suf.

Bij de FNV schreef ik als persvoorlichter
onder meer speeches voor de toenmalige
voorzitter Lodewijk de Waal. Ook bij de
gemeente Amsterdam heb ik in de
persvoorlichting gewerkt.

Dertien jaar lang heb ik alle teksten
(rapporten, nieuwsbrieven, lesmethoden)
vertaald: van het Nederlands in het Engels
en omgekeerd. Daar verdiende ik een
klein zakcentje mee. Ook was ik president
van de Hollandse Club, waar Nederlanders
onder meer gezamenlijk Sinterklaas en
Koninginnedag vieren. In die tijd woonden
er 4.000 Nederlanders in Singapore,
eigenlijk te veel voor de ontvangsten
en feesten in de tuin van de ambassade.
Via Spanje zijn we in Nederland teruggekomen.

Mijn echtgenoot kreeg een baan in
Singapore. Daar raakte ik betrokken bij de
Hollandse school, een tweetalige school.

Sinds februari vorig jaar werk ik bij
Doopsgezind Amsterdam. Dat bevalt
me heel goed.

geleerd. Vervolgens heb ik onder meer
bij AFS (American Field Service), een
uitwisselingsorganisatie, gewerkt. In het
kader van AFS heb ik na mijn eindexamen
een jaar als uitwisselingsstudent aan de
Northwestern High School in Maryland,
tegen Washington DC aan, gezeten.

Friezen vragen toch altijd: Waar kom je
weg? Ik geloof dat het al teruggaat tot
voor mijn overgrootvader: Tsjechoslowakije.
Ik ben geboren in Mexico, waar ik maar
een paar jaar heb gewoond. Maar
daardoor heeft het Spaans mij wel altijd
getrokken. Veel later heb ik in Mexico
een cursus Spaans gevolgd. Ik verstond
het goed, maar ik sprak het slecht.
Ik wilde die taal kunnen spreken.
Na de middelbare school in Groningen heb
ik aan de Universiteit van Amsterdam
communicatiewetenschappen gestudeerd.
Mijn afstudeerscriptie ging over humor in
de reclame. Ik had stage gelopen bij het
bekende reclamebureau FHV/BBDO. De
oprichter ervan, Giep Franzen, was mijn
stagebegeleider. Het lag voor de hand dat
mijn scriptie iets met reclame te maken zou
hebben. Wat ik me ervan herinner is dat
Duitsers geen humor in de reclame stoppen
en ook dat soms de humor wel overkomt
maar het reclame-aspect niet.
Na mijn studie, toen het slecht met de
economie ging, moest ik werkervaring
opdoen. Ik werd vrijwilliger bij Amnesty
International waar ik uiteindelijk ook
project manager werd. Daar heb ik veel
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Dokter Me Di Cin
Door Albertine Wendte-Voncken

Met mijn hoofd vol met Coronainformatie had ik in deze tijd even geen
inspiratie om een boek met het thema
vruchtbaarheid te vinden. Daarom
schrijf ik iets over geneeskunde, want
voor wie het niet weet ben ik in het
dagelijks leven huisarts met een eigen
praktijk in Oost-Watergraafsmeer. De
laatste weken zijn bijzonder hectisch
geweest. We hebben in korte tijd de
gehele zorg omgegooid. Ik heb alle
niet-dringende patiënten afgezegd en
we hebben met zeven collega’s een
coronapraktijk georganiseerd in mijn
oude praktijk. We zijn veel minder druk
bezig met patiëntenzorg en vooral
druk bezig met de hele zorg opnieuw
organiseren en de informatiestroom
te managen. Elke dag komt er nieuwe
informatie, elke week een nieuwe
richtlijn. We hebben ons verzameld
in Whatsappgroepen van huisartsen
op wijkniveau, regionaal en ook
gezamenlijk met de medisch
specialisten uit ‘ons’ ziekenhuis, een
vruchtbare samenwerking ontstaan
vanuit saamhorigheid.

die een kinderboekenwinkel heeft.
Het gaat over een dokter, die altijd
goed is voor zijn patiënten. Als hij ze
niet kan genezen dan hoeven ze niet
te betalen, maar ze genezen gelukkig
altijd. Prins Ma La Di is een ziekelijk
prinsje dat al door de knapste dokters
in het land behandeld is, maar niemand
kan hem helpen. Ten einde raad wordt
dokter Me Di Cin ingeschakeld. Hij gaat
op zoek naar een kruid dat kan helpen,
maar hij vindt het niet. In plaats
daarvan keert hij elke middag terug
met verhalen van de plekken die hij
bezocht en de planten en bloemen die
hij wél vond. Dat prikkelt Ma La Di’s
nieuwsgierigheid en beweegt hem
uiteindelijk om ook naar buiten te
gaan. Dat buitenzijn leidt tot een
wonderbaarlijke genezing (net zoals
in De Geheime Tuin die ik eerder
besprak). Sindsdien maakte Prins Ma
La Di zijn gehele leven lang elke dag
een wandeling. Het boek is helaas
niet meer in druk, maar soms nog
verkrijgbaar bij boekwinkeltjes.nl
en te lenen in de bibliotheek.

Het mooiste kinderboek over geneeskunde dat in mijn kast staat is Dokter
Me Di Cin van Roberto Piumini. Ik kreeg
het toen ik afstudeerde van mijn nichtje

Op Facebook ontspon zich een discussie
over mensen de crisis nu al een
positieve duiding op te willen geven.
Het is natuurlijk koffiedik kijken om
nu al een grote maatschappelijke lijn
te willen zien, zoals sommigen doen,
maar mensen hebben altijd behoefte
aan hoop in donkere tijden. En dat is
juist in deze vastentijd een bekend
gegeven: we weten dat deze periode
eindig is en dat aan het einde van
elke moeilijke tijd ook weer een betere
tijd kan aanbreken. Ik denk niet dat
je nu al kan voorspellen welk grote
maatschappelijke langetermijneffect
deze crisis zal gaan hebben, maar ik
merk wel degelijk effect op kleiner
niveau. Ook dat is iets wat in de
vastentijd plaatsvindt: je kijkt niet
alleen naar de periode van 40 dagen,
maar ook van dag tot dag probeer je
dankbaar te zijn voor wat er is.
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Er zijn allerlei mensen voor elkaar in
de weer en elk bericht over mooie
initiatieven wakkert mijn hoop en mijn
geloof in de mensheid weer een beetje
aan. Voor mij in mijn praktijk betekent
het dat we sinds de crisis de dag met
z’n allen starten, vooral een praktische
bespreking, maar ook afgesloten door
een korte meditatie. Dat geeft een
goed teamgevoel en zet meteen de
tendens dat we goed voor onszelf
moeten zorgen temidden van alles wat
om ons heen gaande is. Daarnaast zijn
we nog bewuster van gezond eten en
rust nemen tussendoor en – omdat
het nu stilte voor de storm is – kom ik
zelfs aan koffiedrinken en een lunchwandeling toe. En juist van dat
wandelen had prins Ma La Die aan
den lijve ondervonden hoe heilzaam
het was. Dit zijn gewoontes die ik me
nu alvast bewust aanwen, omdat ik
weet dat ze ín de storm nodig zijn en
ik ze ook zou willen meenemen ná
de storm.
Misschien is dit toch een vorm van
vruchtbaarheid: na de vulkaanuitbarsting of bosbrand groeien er vrij
snel weer kleine bloemen. Het
teruggroeien van het bos heeft nog
een paar jaar langer nodig. Dat bos
kan je nu ook nog niet zien, net zoals
de grote maatschappelijke context,
maar juist die kleinere elementen
zoals saamhorigheid, beter teamwork
en een betere werkbalans tekenen
zich nu al af.
Lieve Zusters en Broeders: zorg voor
elkaar en blijf gezond!

In Memoriam
Herinneringen aan
Erna Fentener van Vlissingen
Erna is dood. Zomaar ineens. Plotseling is
ze er niet meer. Er zijn tranen, er is verdriet,
het is over. Ik troost mezelf met de gedachte

Erna Fentener van Vlissingen - van der Vlugt
22 april 1932 – 23 maart 2020

dat ze 88 was, bijna 89, nog altijd scherp
van geest en hoewel ze ook wel ouderdomsongemakken had, die haar plaagden, was ze

Afgelopen maandag, 23 maart,

leeftijd bruusk moest verliezen – hij

niet ziek. Ze is niet ziek geweest maar

werden wij opgeschrikt door het

werd in 1944 neergeschoten –, ook

plotseling gestorven. Voor iemand die sterft

plotselinge overlijden van zr Erna

haar man. De plotselinge dood van

moet dat veel ellende schelen. Het is voor mij,

van Vlissingen. Velen uit de gemeente

deze twee voor haar belangrijke

voor ons, een schok, een gebeurtenis die als

hadden haar de dagen ervoor

mannen heeft een zware wissel op

een donderslag nadreunt in het gemoed.

telefonisch nog gesproken. Ze maakte

haar leven getrokken. Maar zorgde

het goed, en ze ging vol goede moed

er ook voor dat zij een innerlijke

Ze genoot van het leven, ik genoot van

de ongewisse dagen tegemoet.

kracht ontwikkelde die tot het laatst

haar optimisme en haar wijsheid, haar

Haar stem klonk krachtig, haar wil

toe bij haar is gebleven.

woorden, haar stem en haar aanwezigheid.

om er iets van te maken was groot.

Ik denk aan haar altijd positieve instelling,

‘We houden contact’, zei ze, ‘en let

’s-Avonds in bed, als ik geborgenheid

hoe ze altijd weer het mooie herkende en

ook goed op jezelf’. En nu is zij er

zoek,’, zo vertelde Erna, ‘zing ik dat

loofde en hoe ze altijd weer dankbaar was

dan niet meer, ze is ineens, met bijna

kinderliedje ‘Ik ga slapen, ik ben moe,

voor al het goede dat haar overkwam.

de telefoon in haar hand, gestorven.

sluit mijn beide ogen toe, Here houd

Zoals nadat ze haar heup brak, hoe blij ze

We kunnen het nog maar moeilijk

ook deze nacht over mij getrouw de

met haar verzorging was, hoe ze haar

bevatten.

wacht.’ En iedere ochtend, bij het

verzorgsters een hart onder de riem stak

schuifraam van m’n balkon, kijk ik

als het hun een keer niet zo goed ging,

Erna werd in Utrecht geboren in een

naar buiten, ik zie de natuur, dan

hoe ze zich met geest en lichaam inzette

niet kerkelijk sociaal-democratisch

dank ik dat ik leef en dat ik weer een

voor haar eigen herstel. Ik denk aan

gezin. Haar vader werkte voor de

nieuwe dag tegemoet ga.’

onze maandelijkse etentjes en aan de

vakbond. Op haar lagere school kon

gesprekken die we dan hadden.

zij vrijwillig godsdienstonderwijs

Tijdens een ander gesprek zei ze:

volgen, en haar interesse was gewekt.

‘God is voor mij een belofte: ‘Ga

O, wat zal ik haar missen! Ik koester de

‘Vader kocht toen meteen een

maar, Ik, God, ga met je mee’. We

herinneringen die ik aan haar heb, nu nog

kinderbijbel voor me, zo’n man was

moeten het als mensen zèlf doen.

met tranen en verdriet, maar dat zal wel

hij’. Later koos zij bewust voor de

In Jezus is God naar voren gekomen.

slijten. Als de scherpte van het verdriet af is

Doopsgezinde gemeente, omdat ds

En dus ook in ons, wanneer wij

worden de herinneringen zoet. Ik zal haar

– als God – er voor elkaar zijn,

bewaren in mijn hart, in een warm hoekje

Carl Brüsewitz daar predikant was, en
‘omdat ik m’n eigen belijdenis mocht

wanneer wij ‘God’ voor elkaar laten

van mijn hart, totdat ook ik zal sterven. En

schrijven en zelf mocht kiezen voor de

gebeuren.’ En zo zag Erna ‘God in de

dat zal ongetwijfeld gelden voor iedereen

doop’. En zo werd zij in 1950 in

mensen en in de natuur’, de zin die

die verbondenheid met haar voelde.

Utrecht gedoopt, en ging zij bij haar

op de rouwannonce stond afgedrukt.

Doops-gezinde gemeente in Utrecht

Ik leef verder, wij leven verder, we gaan

de Westhill-kinderdiensten leiden.

Erna had jaren geleden aangegeven

weer uit eten, nu zonder Erna maar wel met

In die tijd al ontstond de lange en

dat haar afscheid in stilte zou zijn.

goede herinneringen aan haar. We drinken

diepe vriendschap met ons

Maar dat het zò stil zou zijn, had ook

weer een glaasje op haar en gedenken haar

gemeentelid Stans Mulder.

zij vast niet voorzien. Op donderdag

in onze gebeden, als we samen of alleen

26 maart, om 15 uur, werden ook

zingen en de zon zien schijnen, als we

In 1966 trouwde zij met Wim Fentener

wij gevraagd haar te gedenken.

genieten van elkaars genegenheid en steun.

van Vlissingen, 12 jaar ouder dan zij.

Wij deden dat allen thuis. Maar waar

De Singelkerk, het Menno Simonszhuis, het

‘We voelden ons te oud voor kinderen,

wij dat ook deden, wij wisten – en

Amstelpark, het Gelderlandplein en natuurlijk

maar we hebben het goed gehad,

weten – ons innig met haar

het park voor haar flat, zijn plekken waar

ook al stierf hij onverwachts na niet

verbonden.

haar aanwezigheid nog bijna voelbaar is.

Ewoud Roos

Pieter de Graaff

meer dan 22 jaar samen.’ En zo verloor
zij, nadat zij ook haar vader op jonge

I N DIT AMSTERDAM APRI L 2020 – 9

Agenda

Het team

April 2020
(kerkdiensten: zie achterkant)
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

Door de omstandigheden zijn er geen extra bijeenkomsten in de kerk.
Mochten de beperkingen door de overheid worden opgeheven, dan krijgt u
persoonlijk bericht van het doorgaan van een activiteit.

Collectebestemmingen april
Voor april stonden de onderstaande collectebestemmingen
op het rooster. Als u toch iets wilt geven aan de
voorgestelde doelen kunt u dat altijd per giro doen.

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

• 5 april – Palmpasen – geen dienst
Broederschapscollecte voor de begeleiding van
het landelijk jongerenwerk van het Doopsgezind
Centrum voor Gemeenteopbouw.
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886
t.n.v. Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam,
inzake jongerenwerk
• 9 april, witte donderdag – geen collecte

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

• 19 april
Jongerencultuurfonds
Rekeningnummer: NL64INGB0005167707
St. Jongerencultuurfonds
• 26 april
Broederschapscollecte t.b.v. St. Menno Simons
Monumenten Friesland SDMF
Rekeningnummer: NL31RABO0141964138
t.n.v. Stichting Menno Simons SDMF

• 10 april, Goede Vrijdag – geen collecte
• 12 april, Pasen
Broederschapscollecte t.b.v. ondersteuning
van de kosten van de 16e Doopsgezind
Wereldcongres in Indonesië in 2021.
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886
t.n.v. ADS inzake MWC Indonesië

Liliane van der Steur
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44
l.vandersteur@vdga.nl
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• 3 mei – Stichting Stuwkracht 10
Rekeningnummer: NL30INGB0001211010
St. Stuwkracht, Oostzaan

Column

Chêne Jupiter
Door Karen Lammers
Vruchtbaarheid als een potentie, een goddelijke inspiratie die stroomt.
Een kracht die in staat is een proces in gang te zetten vanuit een beginsel,
dat uit kan groeien en zich kan realiseren. In de breedste zin van het woord.
Een overweldigend voorbeeld was Chêne Jupiter, een majestueuze eik in het
Bois de Fontainebleau, in Frankrijk. Een reusachtige woudreus, die we met
het gezin telkens als we er in de buurt waren, als een ritueel, een bezoek
brachten. Het was een wonderlijke ervaring om bij deze oeroude eik te
vertoeven. We liepen om hem heen, raakten zijn bast aan en met z’n vijven
konden we, terwijl we plat als een dubbeltje met onze wang tegen de bast
aangedrukt stonden met gespreide armen, elkaars vingertoppen nog net
aanraken. Zijn omtrek moet dus wel minstens zeven meter geweest zijn.

Kopij voor het volgende
nummer vóór 10 april 2020
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

We stelden ons voor hoeveel leven er al die eeuwen wel niet langs deze
eik was gekomen, heimelijke afspraakjes, vruchtbare gesprekken, ruiters
in galop, schuilende wandelaars die overvallen werden door storm en regen
of die hem als een parasol gebruikten wanneer de zon met al te brandende
stralen schitterde.
Er is iets met deze plek, deze omgeving van Fontainebleau. Het is een
prachtig natuurgebied, de grond een zeer oude zeebodem met rotsachtige
formaties, heide en een bos dat mysterie ademt. Grotten met oeroude
tekeningen. Daar in de buurt ligt het schildersdorpje Barbizon, pied-a-terre
van de schilders van de School van Barbizon. Zij trokken er vandaar op uit
om in de natuur te schilderen en vanuit sociaal engagement het leven
op het platteland te vereeuwigen, de mensen die in nauw contact met
moeder Aarde leefden, de noeste arbeid verzettend, de armoede.
Toen we er weer een keer kwamen, was er iets veranderd. Chêne Jupiter
stond er nog, maar haar indrukwekkende takken waren geamputeerd,
na al die jaren in vol ornaat was de woudreus nu geveld. Grauw, zonder blad.
Ze was, een kleine zeven eeuwen oud, gestorven in 1994. Het was een schok.
Nu in deze ongekende tijd waarin het coronavirus rondwaart en mensen
doodziek worden, hun longen aangetast, geen lucht kunnen halen, denk ik
des te meer aan Chêne Jupiter. Bomen zijn immers de longen van de aarde.
Deze ongewone tijd, hoe zwaar ook, kan ook een vruchtbare tijd worden.
Er ontstaan kleine vonkjes van bijzondere creativiteit, van aandacht voor
dingen van waarde die eerder naar de achtergrond waren verdwenen,
die we uit het oog had verloren. Zoals de schilders van Barbizon een
nieuwe impuls gaven aan de noden van hen die het zwaar hadden, zo is
dit – hopelijk – een tijd van hernieuwde inzichten in de cruciale waarde van
kunst in het leven, van zorg en onderwijs, van de zachte krachten en de
verbeelding. Kleine empatische beginsels, die de potentie hebben om uit
te groeien tot nieuwe ‘Chênes Jupiters’ die de wereld voorzien van lucht
en verbeelding.

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
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
In verband met de maatregelen rond het Coronavirus zijn alle kerkdiensten onder voorbehoud.

Singelkerk

Meerpad

Menno Simonshuis

Centrum 10.30 uur

Noord 10.15 uur

Buitenveldert 10.00 uur

5 april, Palmpasen
Geen dienst
Palmpasenstokken
worden thuis gemaakt.

Geen dienst

Geen dienst

Ds H. Leegte

9 april,

Henk Leegte

dienst

Witte donderdag
Avondmaal

10 april,
Goede vrijdag

‘Die sieben letzten Worte’ van
Joseph Haydn, uitgevoerd door
het Stanislavski Strijkkwartet
Voorganger: Henk Leegte

12 april, Pasen

Ds H. Leegte*

E.M.L. van Dunné**

19 april

Ds E.C. Roos

Marjan Gerringa

26 april

Ds E.C. Roos

3 mei

Ds J. van Woerden

* Kinderkerk en Kom-in-de-kring

** Kinderkerk

Lied van de maand
Gekozen door Marjan Versteeg

Lied 435: Zegen ons, Algoede
Gezegend zij de God en Vader van onzen Here
Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijken
zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft
in Christus (Ef. 1.3) (vertaling NBG).

Wie levert
voor de volgende
idA een lied of
gedicht in?
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Ds J.E. Klanderman
E.M.L. van Dunné

