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THEMA: TIJD

Bij de tijd
Door Ewoud Roos

Ons leven is geschreven in de tijd. Die
goeie ouwe tijd, de tijd van vroeger, van
hoe het wel was toen en toen. Maar ook
de tijd van morgen, vol verwachting
klopt ons hart, de tijd waarin alles beter
zal worden, beidt uw tijd!

Wat is nu de tijd van vandaag? ‘Zijn we
wel bij de tijd?’, vragen sommigen. ‘Het
zal mijn tijd wel duren!’, denken
anderen. Misschien zijn sommigen wel
eens over tijd. De tijd van vandaag, de
tijdgeest, is een gesel en een gunst. De
gesel van de haast, van de angst, van de
verveling. Maar de tijd is ook de vreugde
van de liefde, van de verwondering, van
de schoonheid. Die tweeslachtigheid is al
zo oud als de weg naar Rome, en nog
wel ouder.

In het Oude Testament wordt al in het
boek Prediker gezegd dat er een tijd is
om te wenen en een tijd om te lachen.
Alles heeft zijn uur, ieder ding onder de
hemel zijn tijd. Er is een tijd om te baren

en een tijd om te sterven, er is een tijd
om te planten en een tijd om te
oogsten, een tijd om te rouwen en een
tijd om te dansen, een tijd om te zwijgen
en een tijd om te spreken, zelfs, zo zegt
hij predikend, een tijd om te beminnen
en een tijd om te haten. Wat heeft het
voor zin om te tobben? Alles is tijdelijk. 

Ook ons eigen leven wordt geschreven
in de tijd. En tijd verglijdt, zoals het zand
door z’n loper. Wie tijd zegt, zegt
vergankelijkheid. En een andere naam
voor mens is sterveling. Alles is ons leven
is onzeker, alleen dat wij sterven moeten
staat vast. Wij weten niet waarom, niet
hoe, niet waar en wanneer, alleen dát
het gebeuren zal.

Altijd heeft de mens hiermee
geworsteld, en steeds weer heeft hij/zij
geprobeerd een houding te vinden
tegenover dit onontkoombare feit. Wat
is de zin van iets dat voorbijgaat en geen
sporen achterlaat? ‘De mens’, zo mijmert

de psalmist in psalm 103, ‘zijn dagen zijn
als het gras, hij is als een bloem die bloeit
op het veld en verdwijnt zodra de wind
hem verzengt; de plek waar hij stond,
kent hem niet meer.’ En door de eeuwen
heen wordt dit steeds herhaald. 

In de wereldliteratuur is, na de liefde
tussen mensen, de vergankelijkheid van
mensen het meest behandelde motief.
‘Men leeft en weet de dood. De rest is
vrije-tijdsbesteding’, schrijft James Joyce.
En J.C. Bloem dicht in ‘Insomnia’:
‘Denkend aan de dood kan ik niet slapen,
en niet slapend denk ik aan de dood, en
het leven vliedt gelijk het vlood, en elk
zijn is tot niet zijn geschapen’….. ‘Evenals
een vrouw die eens zich gaf, baren moet,
of ze al dan niet wil baren, want het kind
is groeiende in haar schoot, is elk wezen
zwanger van de dood, en het
voorbestemde doel van het paren is niet
minder dan de wieg het graf.’

Lees verder op pagina 2

Muurschildering in het stadhuis van Bremen:
Ars longa, vita brevis: de kunst is lang, 
het leven kort.
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naar het beloofde land. De God van
Israël kunnen we wel een ‘trekgod’
noemen, met Hem is men altijd op weg.
Steeds echter is er de belofte van een
betere toekomst: het beloofde land. 
En ook Jezus wordt op reis geboren, 
al heel jong is hij vluchteling. En hij
noemt zich ‘de weg, de waarheid en 
het leven.’ En het zal geen toeval zijn
dat de weg het eerst genoemd wordt.

De mens is dus altijd op weg, naar een 
betere toekomst, het beloofde land. 
Wat dat land ook is, een mens blijft dus
hopen, dat zit blijkbaar in z’n botten.
Voor sommigen was het anker van de
hoop vroeger vooral gericht op een
leven na dit leven, ontheven aan de tijd
en los van de vergankelijkheid. Vondel
zegt dat mooier dan wie ook: ‘Hier is
vergankelijkheid, geslag van klok en
uren; daarboven eeuwigheid, die alles
zal verduren.’

Voor anderen is die hoop juist gericht 
op het hier en nu. Want we hebben 
een geest, een Heilige Geest – zou ik
willen zeggen – gekregen om iets met
onze gegeven tijd te doen. We hebben
de tijd gekregen om hem zo goed
mogelijk te beleven. Wat dat inhoudt 

en hoe dat kan, ligt niet voor altijd en
iedereen vast. Het hangt af van wat
je kunt, van je mogelijkheden en
omstandigheden. Maar met Huub
Oosterhuis kunnen we zingen en doen:
‘Wie aan dit bestaan verloren nieuw
begin heeft afgezworen, wie het 
houdt bij wat hij heeft, sterven zal hij
ongeleefd. Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen. Wie niet
geeft om zelfbehoud, leven vindt hij
honderdvoud.’ (lied 845:3)

Er is een Joodse legende, zo schrijft 
Carl Jung, van een rabbi bij wie een
leerling kwam met de vraag: ‘In vroeger
tijden zijn er mensen geweest die God
van aangezicht tot aangezicht hebben
gezien, waarom zijn die er nu niet
meer?’ Toen antwoordde de rabbijn:
‘Omdat er in onze tijd niemand meer 
zo diep kan bukken.’ Laat ook nu de
ander belangrijker zijn dan jezelf. 
Laten we als Salomo vragen om een
opmerkzaam hart, opdat we onder-
scheid maken tussen goed en kwaad,
tussen God en niet-God. Een opmerk-
zaam hart in onze tijd kan de omtrek-
ken van Gods mysterie wellicht her-
kennen. Zijn geheim is in onze vingers
gegeven. Zijn zegen is bij de tijd.

Goya, Chronos

Genoeg hierover, klagen helpt niet,
verzet lijkt vruchteloos. Maar de
levensdrang is sterk: de mens wil
léven. Daarom is de geschiedenis van
de mensheid ook het relaas van haar
pogingen om de vergankelijkheid te
keren, om tijd en eindigheid de pas
af te snijden. Dat kan door aanwezig
te blijven in de herinnering van onze
medemensen, en door voort te leven
in ons nageslacht. Wij sterven, maar
onze kinderen leven voort. En zo 
zijn we een schakel in een keten 
van geslachten die verder reikt dan
het eigen bestaan alleen. 

Maar we leven ook voort in onze
werken. Wie een huis bouwt en een
boom plant, leeft daarin voort. 
Nog duidelijker gebeurt dit door de
grote prestaties in de kunst en de
wetenschap. Wie schrijft, blijft; wie
iets opschrijft, legt iets vast. En denk
ook aan de eeuwen trotserende
pyramides, kathedralen en schilde-
rijen. Ars longa, vita brevis: de kunst
is lang, het leven kort.

In haar strijd tegen de tijd en de
vergankelijkheid heeft de mens ook
verhalen geschreven. De Griekse
oudheid kende niet alleen Chronos,
de god van de tijd die zijn kinderen
verslindt, maar ook Phoenix die
telkens weer uit zijn as tot nieuw
leven verrijst. Naar het voorbeeld 
van de natuur, met haar afwisseling
van dag en nacht, eb en vloed en 
de gang der jaargetijden, leren de
mythen ons dat het leven zich telkens
weer vernieuwt, en dat alle dingen
zich in een eeuwige kringloop
bevinden.

En de Joods Christelijke visie ligt de
nadruk op de mens die altijd op weg
is. Wij hebben hier geen blijvende
stede. Abraham wordt opgedragen
zijn woonplaats te verlaten en op
weg te gaan naar een onbekend
land. En in Exodus wordt verteld van
de tocht door de woestijn, uit Egypte

Vervolg van pagina 1
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Eeuwig
Door Karen Lammers

In jezelf is er een constante, een essentie die voortdurend,
onveranderlijk lijkt te zijn. Een kern die er altijd is en in de 
loop der jaren gelijk blijft, tijdloos. Maar die tegelijkertijd 
op een ander vlak ook weer wel verandering kent, want 
met het voortschrijden van het leven komt er een steeds
geslaagdere en genuanceerdere kennis bij die je met je 
mee draagt. 

Een herinnering is het, eigenlijk meer flarden van een
herinnering. Na het pellen van mijn amandelen bleef ik 
een nachtje in het ziekenhuis. Hoewel mijn herinnering 
van deze ingreep niet verder gaat dan een vaag beeld van
mijzelf op een kruk zittend met een groot wit laken om me
heen en een soort dop op mijn neus, als een zielig clowntje,
kan ik me de specifieke messcherpe keelpijn bij het drinken, 
de zuster in een gesteven wit schort en het zaaltje waar ik 
lag iets beter voor de geest halen. Het scherpst van dat
zaaltje is me een beeld bijgebleven van een –in de ogen van 
de driejarige die ik toen was- indrukwekkend lange en 
magere jongen, die in ieder geval veel ouder was dan ik, en
kennelijk in een lager bed lag dan ik, want ik bekeek hem
vanuit de hoogte. Terwijl ik de jongen in dat bed naast me 
in me opnam, vroeg ik me af hoe je je wel niet moest voelen 
als je zo groot was. Die levendige flard van de herinnering 
aan mijn gebiologeerdheid over de lengte en de latere
levensfase van de jongen, is me altijd helder bijgebleven.

Het is precies dezelfde kern als waarmee ik nu ook nog 
dingen aanschouw. De verwondering, de ontvankelijkheid 
en de manier van levendig waarnemen. Anders dan inzichten
die je tijdens het leven vergaart, is dit een basisconstante, 
een soort zielaspect. 

In mijn jongste jaren wilde ik zo snel mogelijk ouder 
worden, uit puur ongeduld en nieuwsgierigheid. Daarna 
brak er een tijd aan waarin alles samen leek te vallen. 
En dan vindt er ineens een kentering plaats en worden de
rollen omgedraaid. Kleine scheuten van confrontatie met 
de omgeving doen je beseffen, dat er zich een discrepantie 
aan het voltrekken is tussen innerlijk beleven en uiterlijke
perceptie. De jongere medemens spreekt je vanzelf met u 
aan, terwijl je jezelf – terecht – de jonge god voelt die 
hij/zij is. Er is een soort afstand, die onoverbrugbaar lijkt. 
Net zoals ik als klein gepeld meisje mijn buurjongen in het
ziekenzaaltje bezag. Aanvankelijk komt dit met een schok,
maar daarna – bij het voortschrijden van de tijd – overheerst
het gevoel van de tijdloze kern en hoewel de discrepantie 
blijft, doet zij er niet meer toe. 

Deze kern is een eeuwig iets, ik blijf wie ik ben, met 
steeds uitgebreidere bagage aan levenservaringen maar in
wezen dezelfde. Dat is het antwoord op de vraag van dat
kleine meisje.

Lied van de maandag
Gekozen door Joke van der Heide

Turn, Turn, Turn 
Turn, Turn, Turn' is geschreven door Pete Seeger. The Byrds
zongen het voor het eerst in 1965. Het werd een hit. 

Seegers gebruikte de letterlijke tekst uit het bijbelboek Prediker,
geschreven door koning Salomo. Salomo was de zoon van koning
David. David schreef de meeste bijbelse Psalmen. Eén daarvan,
Psalm 40, vormt de basis van het nummer ‘40’ van U2. 

Drieduizend jaar na dato hebben David en Salomo beiden succes
als tekstschrijver van een poplied. Seeger krijgt op een dag een
brief van zijn uitgever. Die protestliedjes van jou, daar kan ik 
niks mee. Die wil niemand opnemen. Kun je niet wat anders?
Pete is boos en vist een stukje papier uit zijn zak waar het begin
van het derde hoofdstuk van Prediker op staat.

“Alles heeft zijn tijd”, staat er in de Nederlandse bijbel boven. 
Hij improviseert een melodie en voegt een paar eigen woorden
toe: “Turn, turn, turn” en na de zin “a time of war, a time of
peace” voegt hij toe: “a time for peace, I swear it's not too late”.
Is het toch weer een protestliedje geworden. “Geweldig”,
schrijft de uitgever als hij het lied ontvangen heeft. “Precies
wat ik zocht”. Naar Prediker 3:1-8. 

To everything (turn, turn, turn)

There is a season (turn, turn, turn) 

And a time to every purpose, under  heaven

A time to be born, a time to die; a time to plant, 

a time to reap 

A time to kill, a time to heal, a time to laugh, 

a time to weep

To everything …

…

A time to dance, a time to mourn

…

To everything …

…

A time for love, a time for hate

A time for peace, I swear it’s not too late

Column

Wie levert 
voor de volgende

idA een lied of
gedicht in?
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Gedachten over tijd
Door Bram Ledeboer

Op een vraag na de dienst in de Singelkerk of ik een paar gedachten over de tijd wilde opschrijven 
voor een stukje in de IDA, zei ik dat ik dat wel wilde. Ik voel mij dan altijd in een goede stemming zodat
het makkelijker is om drempels over te stappen. Thuis gekomen bedacht ik trouwens dat de Singelkerk,
een schuilkerk, geen toren heeft met klokken, zoals de meeste kerken. Tot ver in de negentiende eeuw
heeft in Nederland iedere regio en iedere stad nog een eigen tijd, op basis van de stand van de zon. 
Wijst de kerktoren in Dordrecht negen uur aan, dan kan het in Apeldoorn zomaar een halfuur later zijn. 

Een dag later aan de wekelijkse
koffie stelde ik de volgende vraag
aan mijn overbuurman van 88 jaar, 
die vanaf zijn 12e levensjaar meehielp
in de groente-kwekerij van zijn vader
en later zelf planten kweekte in zijn
kas tegenover ons.

“Waar denk je aan Nico, als je iets
moet vertellen over de tijd?” Het
antwoord kwam onmiddellijk met
een tegen vraag: “Bedoel je bij ons
werk?” Ik zei natuurlijk ja, en hij
vervolgde helder en duidelijk alsof
het de dag van gisteren was:

“Alle kinderen hielpen in de tuinderij.
Wij hadden een kalender en een lijst
met de precieze tijden van
zonsopgang en zonsondergang.
Voordat we naar de veiling gingen op
Maandag moesten we al in donker
beginnen met andijvie en spinazie
snijden. We lichtten ons bij met
buislampen. Vader voelde soms
zondagavond of de groente al steel
genoeg had. Speciaal  bij bloemkool

moet ik rekenen dat het licht van volle
maan veel extra snelheid in de groei
kon brengen”. “Hoewel ik al jaren niet
meer werk” vervolgde hij“ en alle
dagen het zelfde zijn is Zondag voor
mij een bijzondere dag, ik voel dan 
een andere kwali-tijd”

40 jaar geleden woonden wij pas in ons
dorp en wij hadden al lang kennis
gemaakt. Ik herinner mij als de dag van
gisteren dat hij aanbelde om te melden:
“Denk erom dat de verlichting in mijn
kas om 05.00 uur aan zal gaan en zorg
dat de gordijnen bij de kleintjes goed
dicht zijn.” Kijk, dat is samenleven,
afspraken maken en oplossingen 
vinden in de tijd. 

Er kan geen twijfel over bestaan of 
alle kwekers, landbouwers, veehouders,
dierentuinoppassers, artsen weten 
allen uit ervaring dat het leven dankzij
het licht, water en voeding een opeen-
volging van wonderen  betekent:
geboorte, gezondheid, groei, geest-
kracht, denken en sterven. Zij allen

zullen het erover eens zijn dat de mens
volkomen kan meegaan en leven met
licht en tijd. Hiermee bedoel ik dat hij
de invloeden van Zon en Maan, de
opeenvolging van de seizoenen, de
vruchtbaarheidscycli en allerlei
lichamelijke signalen van het lichaam
kan herkennen en er op kan reageren.

Tegenwoordig wordt veel nagedacht
over “innerlijk tijd”: Wat doen we met
onze tijd? Hoe besteden we onze tijd
en hoe voelen wij ons bij wat we doen,
zeker vormt ons telefoon- en computer-
gebruik een nieuwe factor, de scherm-
tijd. Onze oud-vaderlandse zin“ Denk
voordat gij doende zijt, en doende
denk dan nog” laat zien dat vroeger
misschien er ook problemen waren,
maar meer van praktische aard.
In de Griekse oudheid waren er al
woorden voor twee tijdsbegrippen: de
innerlijke tijd (Kairos) en de eeuwig
durende stromende tijd (Chronos).

Chronos is de tijd gemeten kan worden,
waarin je afspraken kunt maken om de
chaos van het dagelijks leven het hoofd
te bieden. Kairos is de tijd, die lijkt stil
te staan, die geestkracht, geloof,
overtuiging, creativiteit, passie,
stemming en soms weldadige rust
schenkt.  Kairos is kwalitatieve tijd en
Chronos geeft alleen de kwantiteit. In
Kronos ben je doende en bezig, het is
de tijd van het “hebben”, terwijl in
Kairos mogen we gewoon “zijn” . 

Modern is ook om te proberen in 
“the Flow” te komen. Wonderlijk is 
dat dit onverwacht komt, en dat je
achteraf niet weet hoe het kwam dat
je zo goed bezig was, en geen notie
had van de tijd.  
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Het lijkt me aardig om alle spreek-
woorden en gezegden over Tijd
eens op een rijtje te zetten en dan
kairos of chronos er bij te noteren.
Ik ben benieuwd of ik dat werkelijk
nog ga doen..

Een mooi voorbeeld van een 
gedicht over de tijd is van 
Gerrit Kouwenaar. 

Het is laat 

Het is laat, zoals ieder jaar, de tijd

zit krap in zijn heden, de dag

is steeds weer geweest

steek dus het licht aan

dat de toekomst nog uitspaart,

spreek het brood aan dat nog 

niet doof is, maak de taal waar

achter zijn tekens, spel het vlees,

stil de tijd, leef nog even

uit: ‘De totaal witte kamer’, 2002.

Er is veel wetenschappelijk onder-
zoek gedaan naar het schatten 
en meten van de tijd (chronos).
Eigenlijk draait alles om beweging
van de materie(massa). Het woord
massa is gekozen omdat het duidt
op “gekneed brood”, het voltooid
deelwoord van het werkwoord
“massein” dat is (brood)kneden.

In de Griekse Oudheid was het
gezegde “Panta rhei“ of
‘Alles is in beweging’.

De bekende paradox van Zeno
(Achillis en de schildpad)
illustreert hoe moeilijk het is 
om over beweging en tijd
voorspellingen te doen. 

De tijd werd afgemeten door
vertellingen over dynastieën 
en volken, in dagen en jaren. 
Na Christus komen daar eeuwen
bij. Christiaan Huygens gaf ons
exacte uren, minuten en
seconden door zijn slingeruur-
werk. De grote doorbraken voor
het volle begrip van beweging
komen met dit rijtje van bijzon-
dere wondermannen, die zeker
heel veel in the Flow zaten:

Galileo Galileï (1564-1642), 
Isaac Newton (1643-1727) 
Albert Einstein (1879-1955)  
Stephen Hawking (1942-2016)

Tenslotte is de tijd nu de 4e
dimensie geworden in het ruimte-
tijd universum dat Einstein heeft
beschreven in zijn Relativiteits
Theorie.

Alle levende cellen, micro
organismen, organen, de dieren
en de mens bewegen op eigen
kracht dankzij de energie van 
het licht. De studie hiervan ligt 
op het snijvlak van biologie 
en quantum mechanica.

Mijn slotgedachte is, dat het
begin van de tijd is te lezen in 
de Bijbel met In het begin was
het woord (Joh.1.1) en God 
zei: ‘Er moet licht komen …’ 
De eerste dag. (Gen. 3,5)

Tijdens onze reis door Israël sliepen we in Bethlehem twee
nachten in het St Mary’s klooster van de Birgittenessenorde. 
In de vroege ochtenduren werden we gewekt door het bidden
en zingen van de zes nonnen. Iedereen heeft de reis anders
beleefd, maar ikzelf moest daar in het klooster van Bethlehem
denken aan mijn vriendin Willemijn. 

Willemijn woonde in Trondheim en toen wij op een zomer-
avond over het fjord uit zaten te staren zei zij opeens: ‘daar 
in de verte, daar aan de overkant is een prachtige plek, een
nieuw klooster die ik je graag eens wil laten zien. Dat doen we
de volgende keer want het is nogal een verre reis ernaar toe’.
Het zou er nooit van komen, want een paar maanden later
vertelde ze mij dat ze ernstig ziek was en niet lang meer te
leven had. Ik heb haar toen gelijk weer opgezocht, ook omdat
ik een sterke drang voelde om die mooie plek ‘aan de overkant’
op te zoeken. En zo gebeurde het dat ik in een huurauto door
heftige sneeuwbuien naar de plek reed en uitkwam bij het
Mariaklooster op het kleine eiland Tautra.

Daar vertelde ik over Willemijn en over haar ziekte en vroeg 
of ik een kaars voor haar mocht branden. Maar dat kon niet
‘dat doen we hier niet’ zeiden ze, ‘maar we zullen ’s nachts,
tijdens ons eerste gebed, haar naam noemen’. Teleurgesteld
reed ik weer weg. Ik vond het maar niks; geen kaars maar 
wel diep in de nacht haar naam noemen, tsja. 
Maar Willemijn vond dat ik haar een prachtig cadeau had
gegeven. Zij heeft mij diverse keren verteld wat een troost 
en kracht het haar gaf te weten dat er ’s nachts aan haar werd
gedacht en dat haar naam werd genoemd. Vooral omdat zij
veel wakker lag en zorgen en verdriet had, voelde zij zich
gedragen door dit gebaar van de zusters. Juist hierdoor kon
mijn vriendin in de stilte van nacht de stem horen die zachtjes
zegt: ‘ik ben er, ook voor jou’. Zij had dus de ervaring dat de
Ene er in haar leven kon zijn, haar onzekerheid en zorgen zag
en die haar de kracht gaf tot bevrijding daarvan. 

Door in dat kleine klooster midden in Bethlehem te luisteren
naar het bidden en zingen dacht ik aan Willemijn en vond ik de
rust om te luisteren naar die stem die daar ook zo lang geleden
door herders en wijzen werd gehoord: Ik ben er, ook voor jou! 

Herinnering 
in Bethlehem
Door Rimke van der Veer

Herinnering 
in Bethlehem
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Eeuwigheid
Tijdloosheid en eeuwigheid hebben 
de mensheid altijd gefascineerd, en in
religies hebben deze begrippen een
vooraanstaande plaats gekregen. Als je
onder eeuwigheid niet oneindige tijds-
duur bedoelt maar tijdloosheid, dan leeft
diegene eeuwig die volledig in het nu
opgaat, in het nu leeft. Er zijn beschrij-
vingen van mensen die zó verdiept
geraakt zijn in meditatie dat ze, achteraf,
het gevoel beschreven dat de tijd stil-
stond, dat ze opgingen in het moment.
Ook is beschreven in studies van bijna-
doodervaringen dat in retrospectief het
hele leven in één flits werd herbeleefd. 
In ons woordgebruik is deze interpretatie
bijna ongemerkt binnengeslopen:”het
tijdelijke voor het eeuwige verwisselen“
of, nog pregnanter: “uit de tijd zijn”. 
Augustinus schrijft over de relatie tussen
mens en God als een relatie tussen tijd en
eeuwigheid. Wat stelt mensentijd voor in
vergelijking met Gods eeuwigheid? 

Augustinus stelt dat God zich boven de 
tijd verheft, doch tevens in de tijd staat:
uw heden is eeuwigheid, en uw jaren
zullen niet ophouden.
In de postmoderne tijd noemen theologen
God vaak “ de Eeuwige”, waarmee het
tijdsaspect een essentieel onderdeel van
het Godsbegrip is geworden.

Begrip van tijd
We leven in de tijd, die ons bijna als
vanzelfsprekend begeleidt terwijl we
onderweg zijn. Vanaf onze eerste
bewuste beleving is de overgang van 
dag naar nacht en omgekeerd een
gegeven. Een ritme van eten, wachten 
en slapen voegt zich daar langzaam in,
en wat later horen we van de seizoenen,
verjaardagen en leren we klokkijken. 
We leren met de tijd omgaan, maar 
de vraag “wat is tijd eigenlijk” is niet
eenvoudig te beantwoorden. Tijd is wel
in zijn effect te beschrijven, maar één-
duidig definiëren is een slag moeilijker.

Als eerste komt boven dat tijdbeleving
het verschil tussen verleden, heden en
toekomst is. De tijd loopt maar één
richting op, en kan niet terug, ook niet
teruggedraaid worden. Er zijn wel
wiskundige beredeneringen van model-
len waarin de tijd in theorie ook kan
teruglopen, maar dat wordt naar de
huidige stand van de wetenschap als
uiterst onwaarschijnlijk beoordeeld.
Interessant is dat de beleving van verle-
den, heden en toekomst tussen mensen
aanzienlijk kan verschillen. Zo is in de
Chinese cultuur het verleden zwaar-
wegend, en in de Amerikaanse cultuur 
de toekomst, natuurlijk met grote 
individuele variaties. De laatste jaren

is er meer nadruk gekomen op het
beleven van het heden, door meditatie,
mindfullness, yoga e.d. proberen we 
het moment in het heden, in het hier 
en nu, bewust te beleven. En te voor-
komen dat het verleden zonder pauze
wordt opgevreten door de toekomst.

Tijdsbeleving
Er is een subjectieve tijdsbeleving. De
jaren van onze jeugd en middelbare
schoolperiode lijken vol gestoffeerd met
ervaringen en herinneringen, en beslaan
een veel omvangrijker tijdsduur dan 
de jaren als we ouder zijn, waarin de
seizoenen veel sneller lijken te gaan.
Eeuwenlang heeft de mensheid aan-
genomen dat er een objectieve, univer-
sele, tijd bestaat: de wereld van de
natuurkundige Newton kende een
driedimensionale ruimte en een
universele tijd. In de 20ste eeuw heeft
Einstein met de relativiteitstheorie dat
model van denken op losse schroeven
gezet. Tijd blijkt relatief te zijn, en 
samen te hangen met locatie/ruimte, 
en te veranderen onder invloed 
van snelheid van beweging en ook
zwaartekracht. Deze relativiteit is wel 
te beredeneren (op zich moeilijk
genoeg!), maar toch heel moeilijk
invoelbaar, in beelden te vangen, 
voor ons, eenvoudige stervelingen.

*  Samenvatting van het boek van Werner Kinnebrock “Was macht die Zeit wenn sie vergeht”. 

Tijd van leven*
Door Kees Blokland
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van uitgaan dat het je zomaar, soms,
overkomt, dat het je onverwacht wordt
aangereikt, dat het je door anderen wordt
doorgegeven. In orthodoxe termen: dat
het je als genade wordt toebedeeld. In
existentiële woorden: dat het je toevalt.

Pijn
Soms werkt de tijd schrijnend. In onze
vriendenkring heeft een jonge moeder 
de diagnose uitgezaaide kanker te horen
gekregen. Plotseling staat er een streep
getrokken tussen haar en het leven: haar
tijd is beperkt en bezwaard. Haar familie
staat van de ene op de andere dag in de
verzorgingsstand, zij wordt geconfron-
teerd met pijn, onzekerheid en het
naderende einde. Wat staat er nog te
doen, te beleven, te denken? Geloof, 
hoop en liefde, zeg ik Paulus na en van
deze het meest de liefde. Van haar familie,
haar naasten en, op afstand, maar zeker
ook, van ons. Maar de pijn blijft steken.

Tijd gebruiken
Tijd van leven: zolang we leven is de tijd
erbij, erin, er doorheen. De tijd is beperkt,
maar de tijd is ook het unieke voertuig
voor het beleven van de essenties die 
het leven bepalen. We weten niet wat 
tijd precies is, we hebben geleerd naar 
de klok te kijken, we meten de tijd met
een atoomklok tot op microseconden
nauwkeurig, maar als we niet opletten
stroomt hij als water naar de zee. Wat 
we met die tijd, in die tijd, doen doet
ertoe. Het is niet gedetermineerd door 

de natuurwetten, het ligt niet geheel 
vast in onze genen en ons onder-
bewuste: er is wel degelijk ruimte voor
eigen beslissingen over wat je doet in 
en met je leven. Deze vrijheid is
kostbaar, en het is de moeite waard 
er meer mee te doen dan “op
vrijdagavond te basaalmetaboliseren
voor de buis aan een infuus met
borrelnootjes”. Overigens: natuurlijk 
heb ik niets tegen af en toe laag-bij-
de-gronds ontspannen, maar als het
dominant wordt in de levensstijl, dan
zou ik me zorgen gaan maken. Laat 
die vrijheid ook weer niet als een 
dure verplichting, als een zwaard van
Damocles, boven je hoofd hangen: 
je keuzes tellen echt, ze doen ertoe,
maar je mag je laten leiden door je
gevoel en je verstand en ook wel door
het moment, en door je omgeving, en
ook door de onverwachte aanraking 
die je af en toe overkomt. Dan “weet” 
je ineens: dit is een essentie, dit is
waarvoor ik leef. Voor sommigen heet
dit “aangeraakt door de Eeuwige”, 
voor anderen “existentiële beleving”, 
of “zelfverwerkelijking”.

Tijd van leven
Onze tijd hier op aarde is beperkt, maar 
is tegelijkertijd ons grondmateriaal, een
noodzakelijk instrument, een unieke
kans, een opdracht wellicht, om er iets
van te maken en we mogen hopen om
in die missie opgetild te worden.

Essentie van leven in de tijd
Grip krijgen op het leven, doordringen 
tot de zin van het leven, heeft m.i.  een
begrip van de tijd nodig. Als je het gevoel
hebt dat de tijd als zand tussen je vingers
glipt, dan is de voortgaande tijd je de 
baas geworden. En voortgaan zal de tijd.
Onvermijdelijk tot aan het einde van het
leven. Dat einde is tot op zekere hoogte 
in de tijd te beheersen, door gezond te
leven en door goede medische zorg, te
verlengen, ongelukken en ongevraagde
ernstige ziektes daargelaten, maar het
komt zeker. Is dan je perspectief dat je
voordien echt gelééfd moet hebben, 
alles eruit gehaald, of dat je een goed
mens bent geweest voor je naasten, of 
dat je jezelf, je talenten, je opdracht,
verwerkelijkt hebt? Of is je perspectief 
dat je hergeboren wordt, dat je in het
hiernamaals zal worden opgenomen, 
dat je pas na je leven tot je bestemming
komt? Of dat het er niet toe doet?

Essentieel voor leven is het beleven, het
handelen, het denken. Met hoofd, hart 
en handen in het volle leven deelnemen.
En voor al deze dingen is tijdsverloop
nodig: beleven is per definitie een proces.
Zonder tijdsverloop zijn we niet in staat te
voelen, te ruiken, te proeven, onze
gedachten te laten gaan. Als we ons
voornemen diep in het moment in te
dalen, het hier en nu ten volle te beleven,
fundamenteel na te denken, te reflecteren
op goed en kwaad: dit alles lukt slechts
onder voortgaande tijd. En die willen we
op onze beste momenten vasthouden,
beetpakken, niet verloren laten gaan.
Liefst stilzetten, maar stilstaande tijd
maakt beleving onmogelijk. 

Dit is een paradox: om de tijd te over-
winnen, moet je intens terug naar het
moment, daar het beste van maken: liefde
geven, waarde scheppen, voluit beleven,
versmelten, bidden, zingen en nog veel
meer. En al deze dingen zijn slechts
mogelijk dank zij het verloop van de tijd.
Die paradox is niet eenvoudig oplosbaar.
Dan is het goed om te bedenken dat je dit
niet allemaal zelf bewust hoeft te regelen,
te plannen, te conditioneren. Je mag er
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Fons Kuiper vijftig jaar timmerman

‘... een tijd om te bouwen...’ 
Door Jan Willem Stenvers

“Zie je dat frame van dat deurkozijn? Dat lijkt één, maar bestaat uit allemaal kleine latjes die ik tegen
elkaar heb geplakt. Dat had je niet gedacht he?” Wie met timmerman Fons Kuiper door een van de panden
van de gemeente loopt, ontkomt niet aan zulke wetenswaardigheden. Hij werkt al bijna vijftig jaar als
timmerman en afgelopen vier jaar nam hij samen met zijn broer Frank zo goed als allemaal onder handen. 

‘Even’ de raamtouwen vervangen die zorgen dat de
monumentale kozijnen van de kamers in het Zonshofje
open gezet kunnen worden. Frank en Fons komen
aanfietsen met een houten bak vol gereedschap en
touwen op hun bagagedrager. Nog geen tien minuten
nadat ze zijn begonnen ligt het gehele raamkozijn in
stukken op de grond: “Anders kunnen we het touw
niet vervangen.” Het bed wat voor het raam staat is
naar achter verschoven, een kast is even omgedraaid
en de grond is bezaaid met hout en gereedschap. 
Een uur later staat alles weer op de oude plaats, 
gaat het raam weer perfect open en dicht en kan
niemand zien dat het eerder volledig uit elkaar lag. 

Het is een van de vele klussen die Fons en Frank
Kuiper voor Doopsgezind Amsterdam hebben
uitgevoerd. Namens Bouwgroep Wever voerden 
ze tal van kleine klussen uit, hebben ze de kosterij
verbouwd, het dak van het Meerpad verstevigd, 
nieuwe kamers op het Zonshofje gebouwd en 

op het moment worden alle badkamers en gangen
daar opgeknapt en vernieuwd. 

In mei wordt Fons zesenzestig jaar die op zijn
zestiende als timmerman begon en het grootste deel
van zijn werkende leven samen met zijn anderhalf 
jaar jongere broer Frank beleefde. “Ik kom uit een
gezin met negen kinderen: vijf jongens en vier
meiden. Mijn vader was timmerman en alle zoons 
ook. In het begin werkten we met broers, zwagers 
en vader op dezelfde plek. Kan je voorstellen hoe 
leuk dat was? Later gingen we nog steeds met vier
man samen in één auto naar het werk toe. En nu 
doen we dat nog met z’n tweeën. We voeren wel
andere werkzaamheden uit, maar we komen en
vertrekken samen.”

Een groot verschil met vijftig jaar terug is de samen-
werking die op de bouwplaats vanzelfsprekend was.
“Loodgieter, schilder en timmerman hielpen elkaar en
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zorgden er samen voor dat goed kwam. Tegenwoordig
doet iedereen zonder overleg precies waar hij of zij voor
is ingehuurd. En dan krijg je bijvoorbeeld dat de lood-
gieter leidingen legt, die mijn timmerwerk in de weg 
ligt of andersom. Voor de gemeente hebben we inmid-
dels wel een vast clubje met timmermannen, schilder,
elektricien, metselaar en loodgieter gevormd. Als ik de
schilder bel dat ik hem direct nodig heb, komt hij. Dat
maakt het werk voor de doopsgezinden erg fijn.”

Ongeveer vier jaar geleden werden de twee timmer-
mannen door bouwheer Ron Nieuwenhuis naar de
gemeente gehaald. “Wij werkten toen al namens
bouwgroep Wever vijftien jaar samen met hem bij de
Stichting Diogenes die ook oude panden en hofjes in
bezit heeft. Hij ging daar weg en vroeg ons of we met
hem kwamen werken bij een kerk. Dat leek ons wel wat,
al wisten we eigenlijk helemaal niet waar we instapten.
Inmiddels kan ik zeggen dat ik kennis heb gemaakt 
met een fijne groep mensen en mooie panden.”

Voordeel is dat Fons veel geniet van werken in gebou-
wen met een geschiedenis. “Alles wat oud is, dat leeft
en dat vind ik mooi om op te knappen op zo’n manier
dat mensen er nu nog steeds profijt van hebben.”
Stiekem hoopt hij altijd dat hij ‘iets’ vindt. “Eigenlijk doe
ik dat nooit meer. Vroeger vond ik bijvoorbeeld kranten
of een rijwielplaatje van een fiets uit de oorlog. Een keer
heb ik zelfs een koffer uit die tijd van een Joodse familie
gevonden, vol met spullen. Die heb ik weg gebracht
naar een Joodse organisatie. Die stuurden me later 
een brief dat de eigenaren waren omgekomen.”

Tijdens de verbouwing van de kosterij werd er eigenlijk
wel wat ‘gevonden’. “De vloer moest verlaagd worden.
Daarvoor zijn we weken aan het hakken en puinruimen
geweest en daarbij kwamen we van alles tegen: potjes,
scherven, stenen en een oude waterput. Daar hebben
we toen een glasplaat overheen gelegd, zodat je een
deel ervan kan bekijken en deze omlijst met rode
terracotta tegels. Deze vonden we bij het graven en
hoorden bij de vloer die daar als eerste lag.”

Belangrijk voor het werken in een hofje of kerk in
gebruik is dat er ook mensen zijn waarmee je rekening
moet houden. “Je moet je aanpassen, je kan niet, zoals
bij nieuwbouw, maar je eigen gang gaan.” Fons is niet
anders gewend, omdat hij al jarenlang in bewoonde
monumentale panden werkt. “Als wij op het Zonshofje
in een kamer moeten om werkzaamheden uit te 
voeren, kunnen we er niet van uit gaan dat het zo 
maar kan. Dan moet je even aankloppen en overleggen.
Dat moet je even door hebben.”

Als het even kan steekt de timmerman graag een
helpende hand uit naar bewoners. “Op een gegeven
moment hoorde ik een studente van het Zonshofje
foeteren dat het niet lukte om haar Ikea-bed in elkaar
te zetten. Dus ik vroeg haar even aan de kant te gaan,
zodat ik het even kon voor doen. Even later had ik het
in elkaar gezet en daar was ze me zeer dankbaar voor.
En zo help ik iedereen die me wat vraagt en Frank
doet dat ook. Waarom niet? Als we er toch zijn en
weten hoe het moet.”

Van alle plekken waar Fons de afgelopen jaren werkte,
genoot hij het meest van de Meerpadkerk. “Daar zou
ik m’n hele leven wel willen timmeren, dat is zo’n
mooi gebouw. Als je er buiten staat, denk je dat het
een schuur is. Ik heb het ook aan vrienden laten zien
die zeiden dat ook. Het voelt vervolgens zo goed om
dan binnen te komen, met dat hemeltjesblauw op het
plafond en die mooie banken. En eigenlijk he, is het
nog een gigant van een kerk! Dat vind ik bijzonder.”

In september kan Fons met pensioen, maar het liefst
blijft hij nog twee dagen in de week werken om
vooral het kleine timmerwerk te doen zoals oude
kozijnen of kastdeuren opknappen. “Dat doe ik nu
ook en vind ik leuk. M’n vrouw en Frank moeten ook
nog heel even door en dan moet ik thuis gaan zitten?” 
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Tijdens de kinderkerkdienst op de zondag voor Kerstmis
werden er door Liliane kattenbelletjes voorgelezen,
geschreven door Aslan, onze kerkkat. Aslan betekent 
Kat in het Turks, maar Aslan is ook een van de
belangrijkste figuur in een toonaangevende serie in 
de kinderliteratuur: de verhalen van Narnia. C.S. Lewis
schreef zeven boeken in de Narnia serie. Ze zijn prachtig
gebundeld uitgegeven in een groot “hardcover”
sprookjesboek met de oorspronkelijke tekeningen 
van Pauline Baynes.

Ik kwam het eerste boek tegen toen ik een jaar of 
tien was: Het betoverde land achter de Kleerkast 
(The Lion, the Witch and the Wardrobe). Ik was meteen
betoverd. De magie van een heel apart land dat zich
zomaar achterin de kleerkast bevindt met magische
figuren en de strijd tussen Goed en Kwaad spraken mij
zoals veel kinderen van deze leeftijd aan. De personages
zijn gebalanceerd in karakter en hebben allemaal dus
zowel goede als slechte eigenschappen. Gek genoeg is
dat toentertijd het enige boek dat ik gelezen heb.
Misschien waren de andere delen toen minder goed
beschikbaar in de bieb, maar toen ik ze aan mijn eigen
kinderen ging voorlezen heb ik de rest ook gelezen.

De verhalen van C.S. Lewis deden mij altijd denken aan
In de Ban van de Ring van J.R.R. Tolkien. Toen ik struinde
over internet naar achtergrondinformatie voor dit stukje
vond ik dat zij samen in een literaire club zaten, de
Inklings. De informele letterkundige groep was
verbonden aan de Universiteit van Oxford bestond uit
leden die geïnteresseerd waren in literatuur en in het

bijzonder het Fantasy genre. Ze kwamen eens per week
samen in de pub om met elkaar literatuur te bespreken
en hun eigen verhalen voor te lezen. De christelijke
normen waren uitdrukkelijk aanwezig, hoewel niet
iedereen gelovig was. Ik ken alleen de boeken van Lewis
en Tolkien, maar wat ze gemeenschappelijk hebben is
dat ze Grote Verhalen schrijven over de strijd tussen
Goed en Kwaad. 

In de boeken over Narnia speelt Aslan de Leeuw de rol
van soort alwetende aanwezigheid die komt en gaat,
maar altijd in het verhaal op de achtergrond een rol
speelt. Aslan staat voor Jezus, die sterft om de mensheid
te redden. In Het betoverde land achter de Kleerkast
sterft Aslan ook en komt weer terug om weer op te
staan en de gelukkigen naar “het Nieuwe Narnia” te
brengen. Aan het einde van De reis van het drakenschip
(The Voyage of the Dawn Treader) zegt Aslan tegen 
de kinderen dat Hij ook in hun eigen wereld bestaat,
maar onder een andere naam. Maar ook als je het niet
als christelijke allegorie leest is het een heerlijk verhaal
dat je meesleept en vasthoudt tot het eind.

De boeken zijn geschikt vanaf een jaar of tien, hoewel
wij ze vanaf negen al hebben voorgelezen en ook 
de zesjarige luisterde mee en zelfs dat ging goed. 
Als je voorgelezen wordt is het minder spannend dan 
als je zelf leest en kan je als ouder ook een beetje
bijsturen en context geven als je merkt dat het 
spannend voor ze wordt.

Aslan
Door Albertine Wendte-Voncken

Uitgave uit 1950



Op 6 oktober afgelopen jaar is 

op de leeftijd van bijna 10 jaar 

Zoë Jacobovits overleden. Zoë was

geboren op 1-11-2009 en de

dochter van Frederik Jacobovits en

Melissa Ahlqvist, die als bruidspaar

in de Doopsgezinde Gemeente

terecht zijn gekomen. Zoë heeft

met haar tweelingzusje Imani ook

meegedaan aan een Geboorte-

dankzeggingsdienst. Af en toe

zagen we haar ook op zondag-

morgen in de Kinderkerk, maar

sowieso altijd als schaap bij het

Kinderkerstfeest. Toen Zoë nog

klein was is bij haar een hersen-

tumor geconstateerd die niet te

genezen was. Een groot deel van

haar jonge leven heeft zodoende 

in het teken gestaan van

artsenbezoek, controles en

behandelingen. En in die jaren is

het contact met mij als voorganger

altijd gebleven. Maar Zoë was ook

nog veel meer dan haar ziekte: ze

was ook een gewoon lief en vrolijk

meisje dat naar school ging en naar

hockey, op zangles zat en enorm

kon spelen met haar vriendinnen.

Het overlijden van een kind is iets

bijzonder verdrietigs. Samen met

een enorm grote groep mensen

(familieleden, vrienden van de

ouders, vriendinnetjes van school 

en hun ouders)  hebben we

afscheid van Zoë genomen, in 

een dienst vol muziek, liedjes en

verhalen: verhalen over Zoë, en

over hoe leuk en lief ze was. Veel

mensen staan om haar ouders en

zusjes Imani en Liv heen, en

proberen hen nabij te zijn in hun

verdriet, en te helpen zonder Zoë

het leven te leven.

De nagedachtenis aan Zoë Lilly

Jacobovits de Szeged zij tot zegen.

Henk Leegte 

Op 18 november gebeurde het

nogmaals dat er een kind stierf

uit onze kring: Anna Regout,

dochter van Willem Regout en

Bien van der Meulen. Ongeveer

in dezelfde tijd als Zoë kreeg

ook Anna een ongeneeslijke

hersentumor en heeft zij

ongeveer even lang een

vergelijkbaar ziektetraject

doorgemaakt met operaties,

artsenbezoek, controles, en

noem maar op. Anna’s ouders

zijn destijds getrouwd door

emeritus-collega Jeannet van

Woerden-Surink, en ook zij

hebben de band met de

Doopsgezinden van Amsterdam

nooit losgelaten, hoewel het

echtpaar al langere tijd in

Bilthoven woont. Sinds bij Anna

de ‘balletjes in haar hoofd’

waren geconstateerd, voerde 

ik eens in de zoveel tijd

gesprekken met Willem en 

Bien over ‘wat als dan’. Dat

deden we ver uit de buurt van

Anna, omdat we haar niet het

gevoel wilden geven dat we

haar ‘opgaven’. En tegelijker-

tijd was het ook belangrijk 

om soms stil te staan bij de

onverdraaglijke gedachte 

dat dit vrolijke, stoere meisje

niet een groot mens zou

kunnen worden. Ook voor 

Anna hebben we (hoewel het

natuurlijk nogal wonderlijk is

om het zo te zeggen) 

een prachtig afscheid gemaakt. 

En houden we contact met de 

ouders. De nagedachtenis aan 

Anna Regout zij tot zegen.

Henk Leegte 

Zoe Jacobovits 
de Szeged Anna Regout 

Op de zaterdag voor de eerste advent is ons

gemeentelid Wil Landman – van Amesfoort op 82-jarige

leeftijd overleden. Velen kenden haar, omdat zij zeer

met de gemeente verbonden was. De laatste jaren lukte

het haar niet meer om naar de kerk te komen, maar

het groothuisbezoek in de Rivierenbuurt vond altijd 

bij haar thuis aan de Churchilllaan plaats. En dat vond

Wil fijn en had ze ook nodig om de band met haar

Doopsgezinde zusters en broeders te blijven voelen. 

Ruim vijftien jaar lang, tot 2003, was Wil Landman

ambtelijk secretaris van de kerkenraad, een functie die

zij vol verve en enthousiasme vervulde. In die tijd was

zij de spil in het geheel van de Singelkerkgemeente. 

En voelde zij ook, zo herinnert Henk Leegte zich,

precies aan welk gemeentelid wat extra aandacht 

nodig had en was ze zodoende voor de predikanten,

toen en nu, een poortwachter voor het pastoraat. 

Vanuit thuis werd Wil in haar werk voor de gemeente

gesteund door haar man Gab. Groot was het verdriet

dan ook toen haar man op Goede vrijdag 2003

plotseling overleed, toen zij samen bij hun zoon Gab 

en schoondochter Elly in Potsdam op bezoek waren.

Wil leefde nadien, zo vertelde zij mij, met een zin 

uit een lied dat haar in dit voor haar grote verdriet

steun gaf. Het is de laatste zin van lied 91a ‘Wie in

de schaduw Gods mag wonen’. En deze zin stond op

de annonce afgedrukt: ‘God zal een nieuwe hemel

bouwen van liefde om hun tranen heen.’ In de

afscheidsdienst op 6 december jl. in de Singelkerk

zongen wij met elkaar, naast andere door haarzelf

uitgekozen liederen, van harte dit lied.

Al in de brief die Wil meekreeg bij haar doop in 1956 

in Den Helder, bemoedigde haar predikante ds Eelman

haar: ‘Een gevoelig en licht-bewogen hart heeft het

niet altijd gemakkelijk in deze wereld. Maar God wil

dat wij ontroerd zijn, omdat de spontane lach en de

opwellende tranen een groot sieraad zijn van ons 

mens-zijn.’ En zo bleef Wil Landman in haar bewogen

leven trouw aan haarzelf. En bleef zij geloven zien 

als ‘vertrouwen; vertrouwen in iets wat onbegrijpelijk

groot is’, de eerste zin van haar belijdenis. De bijbel-

tekst die zij bij haar doop ontving, sloot daar geheel 

op aan: ‘Mijn God, op U vertrouw ik’ (psalm 25, 2).

Haar kinderen Gab en Margriet, en de kleinkinderen

Merel, Daniel en Koen, van wie zij zielsveel hield,

wensen wij dierbare herinneringen aan moeder toe. 

En de herinnering aan Wil Landman zij ook ons tot 

een zegen.

Ewoud Roos 

Wil Landman–van Amesfoort 

In Memoriam

IN  D I T  AM ST E R DAM  F E B R U A R I  2 0 2 0 – 1 1



Uit de kerkenraad

Reuring in de kerk
De kerkenraad verheugt zich over alle activiteiten die in
december in de kerk plaats hebben gevonden. Ze gaven 
blijk van een levenslustige gemeente, waar de deuren 
zeker ook rond kerst open staan naar buiten. Het nieuwe
jaar begint traditiegetrouw wat rustiger, maar we kunnen
gezamenlijk uitkijken naar activiteiten (zoals de reeks
lunchconcerten in februari/maart, het eerste Dopers-
Gesprek in maart, de uitvoering van de Matthäus Passion
door het Bach Ensemble Amsterdam) en ontmoetingen
(geboortedankzegging, bezoek van de World Council of
Churches) die ons te wachten staan. 

Geluidsinstallatie
In de afgelopen vergaderingen van de Kerkenraad
(december en januari) is de geluidsinstallatie in de kerk-
zaal een wederkerend thema geweest. De installatie is 
sinds de verbeteringen die ruim een jaar geleden zijn
aangebracht een bron van zorg en ergernis. Om te zorgen
dat het nu echt goed wordt opgelost zijn van verschillende
kanten professionele adviseurs aangetreden om het
probleem eenduidig in kaart te brengen. Daarna zal met 
het vergaarde advies een gerichte opdracht worden
verstrekt aan een gespecialiseerd bedrijf, in de hoop het
probleem voor de komende tien jaar de baas te zijn en
iedereen weer goed kan meeluisteren in de kerkzaal.

Nieuwe organisatiestructuur ADS
Eind vorig jaar deed de ADS de Kerkenraad opschrikken met
een voorstel tot reorganisatie van de landelijke organisatie. 
Met een aantal punten van de nieuwe organisatiestructuur 
had de Kerkenraad grote moeite. Het belangrijkste bezwaar 
was wel dat de gemeenten, die toch de leden zijn van de ADS,
zich te weinig of geheel niet zouden kunnen uitspreken over
belangrijke besluiten. Niet alleen vanuit Amsterdam maar ook
vanuit andere gemeenten werd bezwaar gemaakt tegen de
nieuwe organisatiestructuur en inmiddels ligt er een nieuw
voorstel van de ADS op tafel. Over dit nieuwe voorstel buigt 
de gemeentevergadering (heette vroeger BV=Broederschaps-
vergadering. Red.) zich nu op 15 februari. 

Kunst in de kosterij
De kosterij is verfraaid met het kunstwerk ‘Onderweg’ (tech-
niek: lino) van ons gemeentelid Famke Hajonides. Het kunst-
werk laat het beeld zien van mensen die samen onderweg zijn,
zowel in het dagelijks leven, als door de jaren heen.  Wij zijn
|blij dat Famke ons het kunstwerk in bruikleen heeft gegeven. 
____________________________________________________
Overleden: Afke Maas-Smilde, 1952-2020
Op 11 januari is Afke Maas-Smilde overleden. Hoewel Afke geen
lid was van onze gemeente had zij wel een speciale band met
Doopsgezind Amsterdam. Zo was zij bij velen van ons bekend
als gastpredikant en (mede)leider van het Leerhuis. Wij wensen
haar zoon, Erik Maas, en de verdere familie veel sterkte toe.
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Opbrengst collecten in euro’s
   

2019 (kwartaal 1+2+3+4) 2018 (kwartaal 1+2+3+4)
   Gemeente        Projecten Gemeente Projecten
   
–  Singelkerk 7.857,19 9.662,28 6.846,70 7.907,71
–  Menno Simonshuis 441,77 642,46 396,65 636,00
–  Noord Meerpad 861,23 829,72 819,40 1.024,36
Totaal 9.160,19 1.1134,56 8.162,75 9.567,07

   Eigen gemeente + projecten 20.294,75 17.228,82

Opbrengsten collecten t.b.v. projecten 4e kwartaal 2019

–  St. Vrienden Oudezijds Amsterdam 244,50
Doopsgezinde Zending Amsterdam 147,30
   Jongerencultuurfonds 527,47
   Stoelenproject 1.051,08
   Fonds Bijzondere Noden Amsterdam 229,70
   Malawi Voetbalschool 491,72
   Paraquay  t.b.v. Hospital Mennonita KM 81 302,70
   Stichting Kruispost Amsterdam 234,93
   Broederschapscoll. t.b.v. Inloophuis Almere 194,46
   Voedselbank Amsterdam 45,05
   Clini Clowns 380,53
   Jeannette Noël Huis Amsterdam 383,10
   Totaal 4.232,54 
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Gemeente in beweging

Open Kring in het Menno Simonshuis
Op 21 februari zal Kirsten Meijer vertellen over haar 
werk bij WECF, Women Engage for a Common Future.
Aanvang ????   uur.

Mennomaal
Op dinsdag ??  februari 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: ??XXXXXXXX???
??XXXXXXXX???
Opgeven wel nodig bij een speciaal dieet of vegetarisch. 
Kosten: € 5 per maaltijd.
Opgave en informatie via Ina Drukker (6423464) of 
Mieke Krebber (6731926).

Leerhuis
zaterdag 29 februari en 7 maart 2020
Over de boeiende cultuur van het gebed in 
de Joodse traditie.

                    

Over het Onderwerp
In de kerkenraadskamer van de Doopsgezinde kerk 
van Krommenie hangt een bijzondere afbeelding: 
het is een voorstelling die je niet zou verwachten in 
een ‘christelijke’ omgeving: namelijk een “mizrach”, 
een afbeelding die in de Joodse religie de
gebedsrichting aangeeft. 
De plaat is een verzameling van vele getekende 
figuren, voorwerpen, en teksten uit de Joodse tradities
gemaakt in het midden van de negentiende eeuw. 
Welke teksten zijn hier gebruikt? En waarom? 
Welke voorwerpen worden afgebeeld? En welke
gestalten uit de Bijbelse traditie hebben hier hun 
plaats gevonden? Aan de hand van deze rijk versierde
afbeelding zullen we de boeiende cultuur van het
gebed in de Joodse traditie nader verkennen.

Docent:       Douwe van der Sluis
Plaats:        Kerkenraadskamer van de Singelkerk
Data:           zaterdag 29 februari en 7 maart
Tijd:             10.00 – 14.15 uur 
Kosten:       € 32,50; Overmaken op NL86 ABNA 
                    0865783764; t.n.v. R.N. van der Veer
Opgave:      bij Pieter de Graaff  Curupira@curupira.org 
                    of telefoon: 06 22 502 661

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

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



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

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

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

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

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

Het team
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•  2 februari – Broederschapscollecte t.b.v. 
   Stichting Menno Simons Monumenten 
   Friesland SDMF  
Rekeningnummer: NL31RABO0141964138 t.n.v.
Stichting Menno Simons SDMF    

•  9 februari – Voedselbank Amsterdam   
De Voedselbank Amsterdam (VBA) is in 2005
opgericht en heeft als doel direct voedselhulp 
te bieden aan mensen in armoede. Er is een
aanzienlijke groep mensen die om diverse 
redenen niet of onvoldoende bereikt wordt 
door de reguliere hulp en aanklopt bij één 
van onze uitgiftepunten. Tijdelijkheid is altijd
een sleutelwoord geweest voor de VBA.

Rekeningnummer: NL49INGB0004237650 t.n.v.
Voedselbank Amsterdam. N.B. Op deze zondag
vindt een Geboortedankzegging plaats; 
de ouders kiezen wellicht voor een andere
collectebestemming.              

•  16 februari – Broederschapscollecte t.b.v. 
project voor de begeleiding van het landelijke
jongerenwerk van het Doopsgezind Centrum 
voor Gemeenteopbouw 
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 t.n.v. 
Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam, inzake
jongerenwerk

Collectebestemmingen februari

•  23 februari – 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 de
cultuur
Rekeningnummer: NL64INGB0005167707 
St. Jongerencultuurfonds

•  1 maart – Broederschapscollecte t.b.v. 
Stichting Doopsgezind Wereldwerk 
Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 t.n.v.
Doopsgezind WerelWerk Deventer 

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 februari 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 

Agenda

Februari 2020 
(kerkdiensten: zie achterkant)

•  Ma 3 feb Bijbelgr. Rijpenhof; Henk L. en Joke Rijpenhof 20.00 uur

•  Di 4 feb Bijbelkring (a) o.l.v. Ewoud Roos Singelkerk 13.00 uur

•  Di 4 feb Bijbelkring (b) o.l.v. Ewoud Roos Singelkerk 15.00 uur

•  Za 8 feb Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Ma 10 feb Zon’shoffers; Henk L. en Joke v.d. H. Singelkerk 20.00 uur

•  Di 11 feb Mennomaal; Ewoud Roos: gedichten Singelkerk 18.00 uur

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

•  Wo 12 feb Vredesgroep Singelkerk 20.00 uur

•  Do 13 feb Tumtummies; 11plus Meerpad 18.00 uur

•  Za 15 feb Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Di 18 feb Boeken rond de Bijbel: Ter Linden, Singelkerk 15.00 uur

   Wandelen over het water hoofdstuk 9&10

•  Vr 21 feb Open kring M. Simons: WECF* Men. Simonsh. 14.30 uur

•  Za 22 feb Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Di 25 feb 020 11 16plus Singelkerk 18.00 uur

•  Wo 26 feb Rondomgroep; geloofsbezinning Singelkerk 20.15 uur

•  Do 27 feb Bijbelaars o.l.v. Henk Leegte Singelkerk 10.30 uur

•  Za 29 feb Leerhuis; S. van der Sluis* Singelkerk 10.00 uur

•  Za 7 mrt Leerhuis; S. van der Sluis* Singelkerk 10.00 uur

*  Zie informatie elders in dit blad



    

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           

2 februari                 Ds. J. van Woerden-Surink               Ds H. Leegte**
                                        
9 februari                  Ds H. Leegte*                                                                                          Ds E.C. Roos
                                        Geboortedankzegging
                                                                                                   
16 februari                Ds E.C. Roos                                      J. W. Stenvers1

                                        
23 februari                Ds E.C. Roos*                                                                                          Ds G.A. Reinhold-
                                                                                                                                                         Scheuermann

1 maart                       Ds Y. van derGoot2                           E.M.L. van Dunné
                                        

                                        
                                        

*  Kinderkerk en Kom-in-de-kring   **Kinderkerk en Tienertuin 
1)  Lekenprediker
2)  Yko van der Goot is emeritus-predikant; tot 1 januari 2020 werkzaam in Zeist. .
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