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THEMA: BINNEN EN BUITEN

Lees verder op pagina 2

Als schriftlezing voor de zondag voor
Hemelvaartsdag stond op het oecume-
nisch preekrooster wereldwijd een tekst
uit Johannes 16: ‘Nog een korte tijd, 
zegt Jezus, en jullie zien me niet meer, 
en nog een korte tijd en jullie zullen 
me zien (vers 16).’ In het Grieks, de
grondtaal van het Nieuwe Testament, zie
je dat de schrijver hier twee verschillende
werkwoorden voor ‘zien’ gebruikt. 
‘Nog een korte tijd en jullie zien me niet
meer’, daar gebruikt Johannes het
werkwoord ‘theoreoo’ voor, wat ‘met
eigen ogen aanschouwen’, ‘bekijken’,
en ook ‘beschouwen’ en ‘doordenken’
betekent (ons woord ‘theorie’ stamt
daarvan af). ‘En nog een korte tijd en
jullie zullen me zien’, daar gebruikt
Johannes een ander werkwoord voor, nl.
‘horaoo’, en dat betekent ‘in je opnemen’,
‘ervaren’, en ook ‘bespeuren’ en ‘inzien’. 
Dit zinnetje met deze werkwoorden

tekent de ontwikkeling die de leer-
lingen doormaken, en wij dus ook. 
De overgang van ‘aanschouwen’ naar 
‘in je opnemen’, van ‘bekijken’ naar
‘ervaren’, van ‘zien’ naar ‘inzien’, van
buiten naar binnen. Want ook ons eigen
leven heeft een buiten en een binnen,
kent een uiterlijke lijn en een innerlijke
lijn. Aan de buitenkant heb je het over
‘waar kom ik vandaan?’, ‘in wat voor
een gezin en sfeer ben ik opgegroeid?’,
‘wat voor werk doe je, of heb je
gedaan?’, ‘hoe ga je door het leven,
alleen of samen?’. Aan de binnenkant
vind je een innerlijke lijn van je leven, 
en tref je vragen die je zelfs aan jezelf
niet altijd stelt: ‘wie ben ik ten diepste?,
‘wat raakt me werkelijk?’, ‘waardoor
kom ik in beweging?’, ‘wat geeft
leven zin?, ‘maak ik de goede keuzes?,
‘zijn er zaken die ik wegstop omdat ik 
ze lastig vind?’.

Wanneer er iets gebeurt op de uiterlijke
lijn van je leven, kan en moet je aan-
dacht zich soms richten op de binnen-
kant ervan. Ook de leerlingen van Jezus
hebben dit ervaren. Ze hebben, rond-
trekkend met Jezus en hem volgend,
Gods liefde gezien in deze man uit
Nazareth. Maar nu Jezus niet meer bij
hen zal zijn en ze zonder hem verder
moeten, moeten ze zèlf de fakkel van
zijn liefde in hun leven gaan overnemen,
en het licht van God voortaan in hunzelf
brandend houden en uitstralen. Dat is
een heel proces, in de tekst van Johannes
wordt zelfs gesproken van een bevalling.
Immers, de langste weg is de weg naar
binnen, de weg van ‘zien’ naar ‘inzien’.
Dat kan inderdaad soms een pijnlijk 
proces zijn, een hele bevalling.

Van buiten naar binnen
Door Ewoud Roos

... dat onze eigen geschiedenis deel
uitmaakt van een groter verhaal.
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De verliezen die ieder mens tijdens z’n
leven in mindere of meerdere mate moet
meemaken (je bent ineens zonder werk,
je relatie is voorbij, je bent in zorgen om
een kind, je bent ziek, er waart een virus
rond), brengen je – of je nu wilt of niet –
op de innerlijke lijn van je leven. En je zal
jezelf daarbij ook de vraag stellen of
jouw wezen, jouw identiteit, alleen maar
bepaald wordt door je werk, of door je
relatie, je kinderen, of gezondheid. ‘Wie
ben ik eigenlijk zèlf daarin en daarbij?’, 
ga je je afvragen. ‘Wie ben ik ten diepste
zèlf, los van wat me overkomt?’ ‘Wat zijn
m’n gaven, wat heb ik te geven, met of
zonder werk, gehuwd of zonder relatie,
gezond of ziek?’ ‘En wat raakt me, wat
geeft m’n leven zin, waar vertrouw ik 
ten diepste op, waar geloof ik in?’

En dat zien we ook nu in deze tijd
gebeuren, ook bij ons, ook bij mij. We
wensen het niemand op de hele wereld
toe wat wij nu als hele wereld moeten
meemaken. Dat we als sociaal wezen
afstand moeten houden van elkaar, dat
een lichaam gevaarlijk kan zijn voor een
ander, dat een mens een bron van ziekte
en zelfs van dood voor een medemens
kan zijn. Maar zie je wat er daarnaast
ook gebeurt, in het klein en in het groot,
in je straat en in je stad, bij de ander en
diep van binnen in jezelf? Het is, om
maar één voorbeeld te noemen, interes-
sant en bovenal bemoedigend om op 
de website ‘wijamsterdam.nl’ te ontdek-
ken dat er honderden initiatieven de
afgelopen weken zijn ontstaan van hoe
mensen medemensen willen helpen en
bijstaan. 

En merk je, diep vanbinnen, dat er naast
je angst of zorgen, of je somberheid, 
of je korte lontje, soms ook verstilling
ontstaat? En ruimte voor meer dan de
buitenkant alleen? Dat je je ineens meer
verbonden voelt met anderen, en met 
de hele schepping (we zijn als wereld, 
of we nu willen of niet, zo verbonden)?
Of een diep ontzag voor de Liefde 
(wat je daar ook onder verstaat) die 
dit alles draagt? En dat je ineens tot 
je eigen verwondering intens kan
genieten van bijv. een stille avond-
wandeling in je buurt (vooral tijdens 
het 8uur-journaal). Of dat je ineens een
verrassende dankbaarheid kan voelen 

voor kleine dingen, die je voor deze 
crisis normaal vond of niet (meer) zag.
Wilde bloemen bijvoorbeeld in de natuur,
of een perk vol bloeiende planten in 
een park. Of een uitnodiging voor een 
hapje mee-eten op de stoep of in de 
tuin bij de buren.

Het is een hele bevalling om van de
buitenkant naar de binnenkant te
komen. Om ruimte voor onze ziel te 
zien en die te volgen, om ons onderdeel
te voelen van een groter geheel, om 
te merken dat onze eigen geschiedenis
deel uitmaakt van een groter verhaal.
Het heeft – en ik zeg het voorzichtig 
en ook met enige schroom – ook iets
verlossends om deze zware weg in 
deze zware tijd met elkaar te gaan. 
De opgelegde rust maakt ons ook los 
van een heleboel ballast, van het
eeuwige moeten, van het soms almaar
moeten doorgroeien omdat stilstand
achteruitgang zou zijn. 

Ik besef dat de ons opgelegde situatie 
bij elk van ons anders uitpakt, en dat we
het allemaal op een verschillende wijze
verwerken. Ik vraag je alleen om op te
merken wat er, naast uiterlijke proble-
men en zorgen, ook aan innerlijke ver-
anderingen bij je kunnen ontluiken. 
En om vertrouwen te hebben en te
houden voor de toekomst, wanneer we
ons ‘gewone’ leven weer mogen, maar
ook moeten herpakken. Dat we dan die
innerlijke verrijking in onszelf, èn een
wijze herbezinning op het samenleven 
en de samenleving in het groot, vast-
houden en ontwikkelen. Want na de
honeymoonfase (de agenda was leeg,
geweldige initiatieven ontstonden) en 
de desillusiefase (deze crisis doet velen –
ook economisch – pijn en heeft grote
gevolgen) komt zeker ook de reïnte-
gratiefase (aan de slag weer allemaal,
maar hoe dan).

De langste weg daarbij, is en blijft 
echter de weg van buiten naar binnen.
Dat we die weg op onze eigen ‘vierkante
centimeter’ bewust mogen afleggen. 
Met inzicht en inspiratie, en ook met een
zekere lichtvoetigheid en humor. Èn met
ruimte voor het geheim dat we God zijn
gaan noemen. Met ruimte, met aandacht
voor de waarden waar Hij voor staat.

Vervolg van pagina 1

Bij het verschijnen van deze idA leven 
we alweer zo’n 10 weken in coronatijd. 
10 weken! – sinds we half maart nog
besloten tot een laatste dienst. Daarna 
is ons kerkelijk leven behoorlijk anders
geworden. Alle activiteiten in onze 
beide kerkgebouwen zijn stilgevallen,
maaltijden, bijbelgroepen, koorrepe-
tities, concerten en verhuringen – maar
vooral ook onze zondagsdiensten. 
We zien elkaar al ruim twee maanden 
niet meer. Velen van ons voelen dat 
als een groot gemis, het gemis van 
elkaars nabijheid.

Voor een deel kunnen we daarin voor-
zien met de met de wekelijkse gespro-
ken diensten-per-mail door onze voor-
gangers, uit de Singelkerk, aangevuld 
met links naar diensten van het Meerpad.
Dat is een meer dan gewaardeerde
inspanning, ook door de steun van de
andere werkers, achter de schermen, 
die daarvoor even onmisbaar zijn. 
We zijn er dankbaar voor. Een service 
die we in deze crisisdagen blijven voort-
zetten. En gelukkig zijn er ook velen 
van u, die elkáár weten te vinden,
rechtstreeks of via een van de vele
groepen die we als gemeente tellen. 
“Een eilandenrijk” heb ik iemand wel
eens horen zeggen, en dat klopt wel 
een beetje … maar nog steeds van 
één rijk.

De hele VDGA is ook, denk ik nu wel, 
te vergelijken met een groot zeilschip,
met masten, zeilen en tuigage. Zoals 
je ze wel ziet bij Sail Amsterdam, zo
jammer dat dat dit jaar niet doorgaat.
Zo’n schip dus, dat over de grote oceaan
ploegt, met maar één doel: het bereiken
van de veilige overkant, en ooit weer
terug naar de eigen haven. Onderweg
moet er van alles bedacht en beslist
worden, een zeil eraf, een zeil erbij,
nieuw touwwerk ja of nee, koers 

Beste lezers, leden 
en vrienden,
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Wonen buiten de Randstad
Door Wim de Vries Lentsch

Als ik dit schrijf is het 2 maanden
geleden dat de ‘Lock down’ van kracht
werd. Lock down betekent in normaal
Nederlands: noodprotocol en protocol
staat voor gedragsovereenkomst. 
We dienen ons in deze nood naar de
richtlijnen van de overheid te gedragen
en dat is niet veel anders dan hoofd-
zakelijk thuis blijven, thuis werken 
en vermijden van fysieke contacten.
Aanvankelijk is dat geen probleem. 

Wij wonen midden in het centrum van
Edam en zijn zeer gehecht aan ons huis.
Het thuis verblijven blijkt een bijzon-
dere ervaring. Allerlei activiteiten 
zoals, opruimen, opknappen en tuin
onderhoud krijgen alle aandacht. 

Opmerkelijk is de stilte om ons heen.
Geen toeristen, geen dagjesmensen,
geen evenementen, geen vliegtuig
lawaai. Alleen veel wandelaars die van
de 3,5 km wandelroute rondom Edam
(stelling van Edam) genieten. Dat de
toeristen weg blijven merken de
souvenir winkels. Een speciaal winkel
voor duur keukengerei “De Leuke
Keuken” had wel veel klanten, omdat
veel mannen zijn gaan koken en de 
in hun ogen beschikbare aftandse
pannenset niet geschikt achten voor
degelijke kookkunst.

Het contact naar buiten kan allen per
internet. Wij behoren tot de kwetsbare
groep en onze kinderen willen absoluut
dat wij geen risico lopen. Daarom
hebben wij wekelijks contact via face-
time, Maar op gegeven moment wil je
toch bij elkaar zijn, al is het op 1.5M.
afstand. Dat vond plaats op moeder-
dag, die wij normaal gesproken niet zo
vieren,  ik herinner me uit m’n jeugd
‘moeder dag – ruzie dag’), maar nu
betrof het een hoogtepunt. Onze
kleindochter vertelde hoe zij het school
onderwijs op afstand volgt en daarbij
opmerkte dat je niet mag verzuimen,
want dat wordt genoteerd als absent.

Ben zelf een aantal dagen naar kantoor
in Amsterdam gegaan maar ook daar
een totaal uitgestorven wereld met hier
en daar werkenden. Het thuis werken
blijkt al aardig ingeburgerd en ik
vermoed, dat dat wel eens de toekomst
kan gaan worden.

Wat ook opvalt, is de impact op de
economie. Wat niet echt noodzakelijk
blijkt valt buiten de boot, een ramp
voor de betrokkenen, mede gezien het
feit van een onvoorspelbare toekomst.
Het corona nieuws van alle dag met 
al die deskundigen, analyses en voor-
spellingen geeft niet de zekerheid 
waar zo naar verlangd wordt. Gelukkig
hebben wij ons geloof, onze kerk, ons
onwankelbaar vertrouwen dat er voor
ons gezorgd wordt en wij de juiste
maar niet altijd gemakkelijke weg naar
voorspoed en geluk kunnen blijven
vervolgen. Mede wat dit betreft zijn de
wekelijkse internet diensten van onze
dominees een ware goddelijke zegen.
Niet alleen de inhoud maar de gehele
opbouw van de online-dienst met
prachtig indringend orgelspel doet je
hart smelten. Hopelijk kunnen wij op
niet al te lange termijn de diensten in
de Singelkerk weer in samenzijn leven
en zijn wij verlost van het thuis blijven.       

linksom of rechtsom… En reken maar
dat we daar binnen ons kerkbestuur 
duchtig mee bezig zijn. Om te begin-
nen is een ploeg uit de Kerkenraad,
tezamen met de kosters, bezig om 
de kerkgebouwen coronaproof te
krijgen, helemaal volgens de landelijke
protocollen en adviezen, onder andere
van de ADS. Wel met een Amsterdamse
twist, met een blik op de verantwoor-
delijkheid die we voelen naar elkaar,
naar de kerkgangers en gebruikers. 
Geen sinecure. Elders in deze idA zult 
u er meer over vinden.

Maar ook: wanneer zal dat dan zijn?
Ook daarover hebben we veel gespro-
ken. Maar we hebben besloten en
werken er naar toe, om onze diensten 
in de Singelkerk en in Noord te her-
vatten op zondag 5 juli. De veilige
overkant hebben we dan bereikt, zou 
je kunnen zeggen, althans daar hopen
en bidden we nu voor. En, let op:
vanwege de coronamaatregelen zal de
ingang van de Singelkerk dan zijn aan
de aan andere kant, dus vanaf het
pleintje aan de Herengrachtzijde. 
Schone handen, looprichting en 1,5 m
afstand, aan alles zal zijn gedacht.

Maar beste lezer, hoe zal het daar dan
verder zijn, in dat nieuwe 1,5 m land? 
En in dat nieuwe 1,5 eilandenrijk? 
Naar de nieuwe regels zullen we ons 
nog wel kunnen schikken. Maar zullen
wij dezelfde zijn? Moet de VDGA
zichzelf opnieuw uitvinden? Is er nog
een terugreis mogelijk?

Vragen om te stellen, maar niet om 
al het antwoord te hebben. Ik denk 
zelf dat het mee kan vallen. Want die
verbondenheid, de waarde van elkaars
nabijheid, de vrijheid die je elkaar kunt
geven, die vrijheid om te geloven, die
reizen met ons mee. En die kunnen 
we vanaf 5 juli weer met elkaar delen.
De kerkenraad hoopt van harte u 
vanaf die dag weer te zien. Zelfs al in 
de Algemene Ledenvergadering die 
we die 5e juli meteen gaan beleggen. 
Zie elders in deze idA.

Nu alleen nog het schip naar de
overkant zeilen, over de oceaan. 

Thijs van Hoogstraten 
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Seminarium te studeren – het Doops-
gezind Seminarium werd pas in 1735
opgericht.

In 1731 wordt hij als proponent aan-
gesteld bij de doopsgezinden. In dat 
jaar wordt hij predikant in Rotterdam,
trouwt met Josina Stol. In 1738 wordt 
hij beroepen door Amsterdam en houdt
zijn intredepreek in juni 1739. Hij is ook
een antal jaren lid geweest van het
collegie – kerkenraad. In 1746 overlijdt
Josina Stol. In 1748 trouwt hij met Sara
Alida Vermande, vlak na het overlijden
van haar vader. Fontein heeft nooit 
een buitenhuis gehad. Hij was meer
geïnteresseerd in boeken. Hij heeft tot
zijn dood een aanzienlijke en kostbare
boekerij opgebouwd. In 1768 laat hij 
bij de notaris vastleggen dat hij zijn
bibliotheek – althans de niet-Nederlandse
boeken – legateert aan de doopsgezinde
gemeente in Amsterdam. Na zijn dood
wordt de boekerij overgebracht naar 
de Singelkerk. Thans is de verzameling
gehuisvest in de Universiteitsbibliotheek
van Amsterdam.

Lodwijk Vermande was een welgesteld
lakenkoopman in de achttiende eeuw. 
Hij leefde van 1677 tot 1748. Hij staat in
het boek De 500 rijksten van de Republiek
op plaats 128 met een vermogen van 
f. 655.000. Hij was lid van de doopsgezinde
gemeente De Zon, waar hij in 1709 tot
diaken werd verkozen. In 1716 werd hij
nogmaals verkozen maar trok zich in 1717
om gezondheidsredenen terug.

In 1718 kocht hij het buitenhuis Voorbreed
voor f. 9.500. Het huis lag aan de Amstel
(tussen Zorgvliet en de Roosenoordbrug).
In die tijd eindigde de stad bij de Stad-
houderskade. Het huis lag dus midden
tussen de landerijen. Lodewijk Vermande
was in 1711 getrouwd met Sara Teyler.
In 1713 werd Sara Alida geboren. In

hetzelfde jaar overleed haar moeder. 
Twee jaar later trouwde Vermande met
Maria Welsing. In 1717 werd Maria Aletta
geboren. De familie woonde waarschijnlijk
in de Warmoesstraat; dat was het adres
van Vermande toen hij in ondertrouw 
ging met Maria Welsing. Beide zusters
werden gedoopt in de gemeente Bij Lam

en Toren in resp. 1733 en 1735. Nadat
Lodewijk Vermande in 1748 was
overleden verkochten de zusters Sara 
en Maria Voorbreed voor f 18.300. 
Het huis is daarna in verschillende
handen geweest en in 1833 afgebroken. 
De zusters Vermande kenden dus het
leven op een buitenplaats.

In 1748 trouwt Sara Alida met Pieter
Fontein, doopsgezind predikant bij 
de gemeente Lam en Toren. Aan het 
eind van dat jaar laat Fontein aan de
gemeente weten dat hij zijn aanstelling
wil beëindigen. In 1749 koopt Fontein
twee huizen aan de Heerengracht, 
nr. 210 en 212, vlak bij de Hartenstraat.
Hij laat over de twee huizen een daklijst
met consoles aanbrengen. Zelf gaat hij
op nr. 212 wonen en nr. 210 verhuurt hij. 
Pieter Fontein was in 1708 geboren in
Harlingen. Zijn ouders waren doops-
gezind en behoorden tot de gegoede
burgerij van Harlingen. Hij studeerde 
in Franeker. In 1729 werd hij in 
Harlingen gedoopt. Daarna ging hij naar
Amsterdam om aan het Remonstrants

Buitenhuizen van Lodewijk Vermande en Hendrik Pieter van Beek 

Voorbreed aan de Amstel 
en Buiten Twist in Overveen
Door Mieke Krebber

Voorbreet Maison de

Campagne aparten

Hofstede Voorbreet

Krebber
Markering

Krebber
Notitie
Niet de twee eerste stukjes van het onderschrift. Laat maar weg; het is best te lezen. l

Krebber
Markering

Krebber
Markering
Lodewijk 

Krebber
Markering

Krebber
Notitie
Zorgclied
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Maria Aletta trouwt in 1738 met Hendrik
Pieter van Beek. Van Beek was koopman 
en bezat het pakhuis De Wijnkoper in de
Nieuwe Leliestraat. Een jaar later wordt 
hij gedoopt met als getuigen Maria Aletta 
en schoonvader Lodewijk Vermande. 
In 1707 heeft heeft Hendrik van Beek, de
vader van Hendrik Pieter, een boerderij/
blekersbedrijf in Bloemendaal gekocht en 
de boerderij verbouwd tot zomerverblijf:
Buyten Twist. Bij het huwelijk van Hendrik
Pieter met Maria Aletta Vermande dicht
Bruno Tideman een Echtzang:
…
Het zij u ’t stads gewoel hehaagt
‘t Zij ’t stille lant u kan vermaken
…
En ’t hart, in ledigheid minst ledig
Gerust, venoegt, en Buitentwist
Zo blijft de voorpoed allerwegen
In Huis en Hof, uw Huwlijk bij
…
Hendrik Pieter heeft in 1753 het huis 
laten verfraaien. In 1775 overleed hij. 
In Amsterdam woonde het echtpaar in 
‘het derde huis bezuiden de Prinsenstraat’. 
Na zijn dood erfde Maria een huis aan de
Keizersgracht, nr. 145, met de gevelsteen
Breslaw. Daar liet zij in 1778 nog een
verbouwing aanbrengen. Zij overleed in
1779. In 1780 is Buyten Twist verkocht.

Van Pieter Fontein en Sara Vermande 
zijn geen portretten bekend. Ter gelegen-
heid van het huwelijk van Maria Aletta
Vermande met Hendrik Pieter van Beek heeft
Joris Punt een huwelijksprent gemaakt.

Huwelijksprent van Maria Aletta Vermande 

met Hendrik Pieter van Beek.

23-04-2020, mijn 
mooiste verjaardag
Door Amy Tjon Appian

Het weer was de hele week al wisselvallig en koud. Terwijl ik van het
tegendeel houd. Dan gaat plotseling de telefoon. Of ik donderdag 
om 12 uur in de binnentuin wil staan. Ik wil weten waarom, want ik
verwacht meer telefoontjes, maar het antwoord is: ‘dat zul je wel zien’.
Het prikkelt me, maar iik word ook nieuwsgierig; en dat weet ze. 
De 13ste moet ik me nog haasten, want twee keer komt de bloemist
me een bos bloemen brengen. Als ik de deur opendoe liggen ze voor
mijn voeten. En de brenger wacht schuin tegenover mij in de gang. 
Dat hoort zo tegenwoordig.

Ik haast me achter mijn rollator om de flat heen naar de binnentuin.
Daar staat ze te zwaaien naast het bankje en de afvalbak. Ik ken 
dat bankje wel. Het is een oud, verwaarloosd ding, waar ik nooit
aandacht voor had. Dit keer is het een bijzonder bankje. De rug-
leuning is versierd en mijn leeftijd wordt vermeld: 87. We kunnen 
aan de uiteinden zitten en tussen ons in staat een flesje water en 
twee glaasjes. Uit een pakje komen twee taartjes. En ik krijg een 
bos bloemen, maar geen zoen. Want dat hoort niet tegenwoordig.

Maar wat hebben we al een pret. En dat blijft niet ongemerkt. 
De Peelstraat is eigenlijk maar een klein stil voor doorgaand verkeer.
Twee mannen aan de overkant doen iets onduidelijks bij hun auto. 
Ze steken over om ons te feliciteren. En ze willen, desgevraagd, ook
wel een foto van ons nemen. ‘Wel twee’, zegt de een. En fietsers
groeten ons en zingen ‘Lang zal ze leven’. Zo nemen wildvreemde
mensen, niet opdringerig maar spontaan, deel aan ons feestje.
Hartverwarmend. En buiten verwachting. En de zon schijnt. 
En we worden verrast door een echtpaar uit de flat tegenover ons. 
Die hebben ook ontdekt wat er beneden gaande is. En ook zij 
zingen ons toe.Al deze niet-verwachte blijken van medeleven! 
Zo hartelijk. Ik  voel me verrast met deze uitingen van medemense-
lijkheid.Dit is mijn mooiste en onvergetelijke jaardag.

Krebber
Markering

Krebber
Markering
In het gedicht was dit cursief; als het gedicht in cursief wordt gezet dan Buitentwist niet cursief. Ik zou het gedicht niet wet afdrukken.



Helma Verkleij is sinds vier jaar verant-
woordelijk voor de verhuringen van
Doopsgezind Amsterdam en de contacten
met huurders uit een groot aantal
commerciële panden. Daarnaast initieert
ze ook eigen culturele evenementen 
om de kerk naar buiten te brengen.
“Sinds drie jaar bieden wij de serie 
lunchconcerten. Daar ben ik trots op. 

Jonge net afgestudeerde musici vinden 
zo bij ons een prachtig podium. Ik pro-
grammeer zo divers mogelijk zodat
iedereen aan bod komt. Dit jaar was er
veel pianomuziek waardoor de recent
aangeschafte vleugel goed aandacht
kreeg. Het begon net lekker te lopen 
tot de coronacrisis uitbrak.

Andere activiteiten zijn onder meer het
culturele programma bij de Vrijheids-
maaltijd en tijdens de Open Monumen-
tendagen. In Noord organiseerden we
een korendag. Het zijn eigen initiatieven
die passen bij de Singelkerk als gebouw
en bij de identiteit van de Gemeente en
die laten zien welke unieke kerkzaal 
wij hebben, wat betreft de akoestiek 
en de sfeer. 

Mijn opdracht is om meer verhuringen 
te bewerkstelligen. Na het wegvallen 
van de colleges van UvA en HvA in onze
kerkzaal moesten we nieuwe huurders 
zien aan te trekken. Door het naar buiten

treden met culturele evenementen
genereren we gratis publiciteit. Met de
lunchconcerten krijgen we aandacht in de
Uitkrant, Het Parool, de NRC en op Radio
Noord-Holland. Ik hoop ook dat bezoe-
kers, net als ik, dan in de kerk ervaren 
wat voor een vrije geest hier heerst.

Voor sommige niet-gelovigen hebben 
de doopsgezinden een wat strenge klank.
Mijn buren, atheïsten, dachten dat de
Doopsgezinde Kerk in de richting van 
de zwartekousenkerk te vinden is. Er is 
veel onbekendheid. Daarom zijn onze
culturele activiteiten een aanvulling op 
de kerkdiensten. Nogmaals: hier heerst 
een vrije geest. Onze kerkdiensten ademen
heel erg het geloof van deze tijd: eigen
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid,
eigen belijdenis schrijven en niet de
hiërarchie van de Rooms-Katholieke Kerk. 

Ik heb hier eens een doopdienst mee-
gemaakt die van een wonderbaarlijke
schoonheid was. Dan vraag ik me af: 
waarom weten zo weinig mensen dit? 
Wat mij opviel was dat de predikant 
op dezelfde plek zat als de dopelingen. 
Die gelijkwaardigheid! Niet voor niets 
heb ik afstand gedaan van de RK Kerk. 
Daar zou zoiets onmogelijk zijn.

Zelf ben ik rooms-katholiek opgegroeid. 
In de pubertijd heb ik er afstand van
gedaan. Wel heb ik het zingen in een 

Trots op eigen evenementen
om de kerk naar buiten te
brengen Door Dirk Visser 

koor behouden. Vroeger zong ik in een
kerkkoor, nu zing ik in een kamerkoor
ontstaan in de studententijd.

Over mijn werk. Ik stuur de staf aan: de
kosters van de Singelkerk en van Noord,
Marcel en Bob, de beheerder van het Zons-
hofje en de uitzendkrachten die werken 
als gastheer/vrouw bij ontvangsten. 
Dat vergt veel overleg. Momenteel wordt
er gewerkt aan de aanpassingen van 
het gebouw i.v.m. de coronarichtlijnen 
van het RIVM en aan een verbetering 
van de geluidsinstallatie in de Singelkerk, 
al langer een punt van grote zorg. 
Hopelijk lukt het de werkzaamheden 
af te ronden voordat op 1 juli de kerk 
weer opengaat. 

De omgang met mensen vind ik heel 
leuk. Ook met zakelijke klanten hanteer 
ik een persoonlijke benadering. Je moet
tijd en aandacht aan ze schenken met
echte interesse voor hun activiteiten. 
Je bouwt een relatie op. Wij zijn geen
ordinair zalencentrum. Ook de kosters
ontvangen de bezoekers ieder op een
persoonlijke wijze.

Ik werk op een geweldige plek midden 
in de stad, in een historisch gebouw. En
dan ook nog in een leuk team. Ik voel 
me hier kind aan huis. Heel aangenaam.
Kortgeleden zei iemand tegen me: Het
is een baan die bij jou past.

Helma Verkleij:

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 Helma Verkleij.
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Helma Verkleij



Aan de Universiteit van Amsterdam heb ik
Europese studies gedaan; mijn doctoraal-
scriptie ging over de sociale politiek van
Europa. Vervolgens heb ik gewerkt bij
uitgeverij Thoth die zich vooral specialiseert
in landschapsarchitectuur. Voor debat-
centrum Felix Meritis op de Keizersgracht
hield ik me onder meer bezig met culturele
uitwisselingsprojecten, vooral met mensen
uit Oost-Europa. Het was de tijd waarin 
het IJzeren Gordijn openging.

Daarna zat ik bij een wetenschappelijke
stichting, een soort sociologisch netwerk
dat vaart onder de vlag van het ISS in 
Den Haag. Een kleine stichting waar ik
uiteenlopende dingen deed: bijeen-
komsten organiseren, subsidies aanvragen;
ook was ik managing editor van een
wetenschappelijk tijdschrift, de Interna-
tional Journal on Social Quality. 

Het werk daar had een hoog abstractie-
niveau. Ik wilde liever op het eind van 
de dag kunnen zien wat je had gedaan.
Maar het moest absoluut bij een non-
profit instelling zijn. In de vacature-alert
voor zulke organisaties zag ik de adver-
tentie van mijn huidige baan. Ik kende 
de Singelkerk min of meer; ik was er een
paar keer geweest. Waarom niet, dacht ik.
Terwijl ik de sollicitatiebrief schreef, 
werd ik steeds enthousiaster. Ook de
sollicitatiecommissie van de kerkenraad
dacht er gelukkig zo over. 

In het sollicitatiegesprek heb ik alleen
gezegd dat ik bekend was met de
Singelkerk. Ik wilde niet als schoondochter
van oud-predikant Folkert van der Meulen
de baan krijgen, maar op mijn eigen
kwaliteiten worden beoordeeld.

Ik kende de Singelkerk ook uit mijn vorige
werk. De jaarvergadering van de inter-
nationale stichting werd voorheen altijd in
de Singelkerk gehouden. De buitenlandse
bestuursleden vonden het geweldig om
hier te vergaderen. Zo’n unieke vergader-
plek kenden ze niet. Uit die tijd kende ik
Marcel al van de gastvrije ontvangst. 

Ook de doopsgezinde wereld is mij niet
geheel onbekend. Mijn man, immers zoon
van een doopgezinde predikant, kent een
groot deel van zijn vrienden nog uit zijn
doopsgezinde jeugd. Onze dochter ging 
en gaat jaarlijks naar AKC-kampen.

Mijn man Harke Jan, de jongste zoon van
Folkert en Bonnie, is componist, dirigent,
musicus en zanger. Het afgelopen jaar ging
zijn gehoor zozeer achteruit dat hij een tijd
niet kon componeren. Toen is hij een boek
gaan schrijven. Ik had geen idee dat hij
daarmee aan de gang was. Het is een
literaire thriller geworden, De Recon-
structie. Het is net uit. (Zie apart bericht.)

Onze zoon Mees van 20 studeert rechten
en ondervindt nu de gevolgen van de crisis:
geen colleges in de zaal en zorgen over zijn
bijbaantje. Dochter Nena heeft net haar
middelbare school afgerond. Tijdens een
tussenjaar wilde ze een half jaar buiten
Europa reizen en een half jaar binnen
Europa; dat laatste voor een deel met een
dochter van Hein Brüsewitz. De doops-
gezinde wereld is klein. Nena wordt over
twee dagen achttien, maar het grote feest
dat ze voor ogen had, zit er niet in.

Ik heb Folkert van der Meulen nooit in de
Singelkerk horen preken. Dat was voor mijn
tijd. Later heb ik hem wel op Terschelling
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gehoord. Na zijn emeritaat ging hij daar
zomers enkele weken voor. Een bijzondere
ervaring hem te horen preken. Dan zag 
ik hem van een heel andere kant.

Ons huis is door een collectief ontwikkeld.
We zijn onderdeel van een collectief
particulier opdrachtgeverschap. In het huis
zijn gezamenlijke voorzieningen, er is een
expositieruimte en een theaterzaal. Ook
hebben we een gezamenlijke logeerruimte
waar de ene helft van het jaar een vluch-
teling verblijft en waar we de andere helft
van het jaar zelf over beschikken. Zo’n
gemeenschappelijk huis heeft z’n voors en
tegens. Al dat overleg, zal ik maar zeggen.
Maar het is ook heel sociaal. We wonen
tussen de musici die nu niet kunnen werken.
Zij geven nu regelmatig tuinconcerten. 
Dan is het een feest om zo te wonen.

Sinds een jaar of vier wonen wij op Zee-
burgereiland, tussen de bruggen. Eén brug
over en je zit midden in de polder. Voor 
mij kan dat niet beter. Ik kom namelijk uit
Reeuwijk, gelegen in het Groene Hart van
Nederland. Het polderlandschap zit in 
mijn bloed.”

De Reconstructie van Harke Jan van der Meulen
De Reconstructie heet de pas verschenen 
eerste roman van Harke van der Meulen, 
de jongste zoon van onze oud-predikant 
Folkert van der Meulen. Twee klasgenoten 
gaan na het eindexamen in 1986 op de
brommer naar Frankrijk, de een verlegen 
en sensitief, de ander stoer en narcistisch. 
Hun complexe relatie wordt nog moeilijker 
als ze de eigenzinnige Simone in een Frans
kustplaatsje ontmoeten. Samen met de 
jongens begint ze aan een reeks ‘experimenten’
die hun jonge levens kleur moeten geven. 
De verschijning van de mysterieuze Monsieur
Martin die een grote aantrekkingskracht op
Simone uitoefent, is het begin van reeks
dramatische gebeurtenissen die dertig jaar 
later nog steeds van grote invloed zijn op 
de levens van de hoofdpersonen. De Recon-
structie is een eigentijds verhaal over een
complexe driehoeksverhouding, verrijkt met
onder meer filosofische overpeinzingen, 
bijbelse referenties en geïnspireerde 
muziekbeschouwingen.

Het boek telt 374 blz. en kost Euro 19,95.
Uitgegeven door Key Tree, een kleine 
uitgeverij. ISBN 9789492719188. 
Ook als e-book verkrijgbaar.
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Uit de kerkenraad

Algemene ledenvergadering

Bericht vanuit de KR van 14 mei jl. – De situatie rond 
het coronavirus en de mogelijkheden om per 1 juni of 
1 juli weer diensten en andere activiteiten te houden is
uitvoerig besproken in de Kerkenraad. We kijken naar 
de landelijke adviezen, ook die van de ADS, en naar 
onze eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. 
In essentie kunnen we in juni weer denken aan eigen
kleinere activiteiten (max. 30 aanwezigen). De zondags-
diensten hervatten we – als alles goed gaat – vanaf 1 juli
(max. 100 aanwezigen). Aldus wordt besloten. Aan het
‘coronaproof’  krijgen van de kerkgebouwen wordt
inmiddels veel en serieuze aandacht besteed. 
De verdere stand van zaken hieromtrent wordt elders in
deze idA uiteengezet. 
Aan de pilot van het ‘digitale collecteren’ wordt, in dit
verband, nog steeds verder gewerkt.
Daarnaast zijn in de Kerkenraad van mei ook andere 
zaken aan bod gekomen. 

Benoeming Elfregi – De Kerkenraad heeft ingestemd met
de benoeming van Ernst Gülcher als bestuurder van de
Stichting Doopsgezind Jeugdhuis en Stichting Zuidpool. 
Zijn benoeming gaat in per 1 juni 2020.  

Digitale diensten – Het aanbieden van de ‘thuisdiensten’
tijdens de coronacrisis wordt in de gemeente zeer gewaar-
deerd. Sterker nog, de teksten worden breed gedeeld en zo

is het bereik van deze preken groter dan ooit. Natuurlijk
verlangen wij vooral terug naar het samenkomen in onze
eigen kerk, maar wel wordt nagedacht over de mogelijk-
heden om een vorm van ‘dienstverlening op afstand’ in
stand te houden als de fysieke samenkomsten weer starten. 

Kerkenraad – Helaas heeft Pieter de Graaff meegedeeld
dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden geen kans
ziet zijn tweede termijn als lid van de Kerkenraad vol te
maken. Hij treedt terug per 1 juni. Wij zij hem erkentelijk
voor zijn bijdrage en toewijding in de afgelopen jaren. 
De vacaturecommissie gaat het aan het werk om een
opvolger voor te dragen. 

Algemene Ledenvergadering: 5 juli – De Algemene
Ledenvergadering is dit jaar gepland op zondag 5 juli,
aansluitend op de dienst in de Siongelkerk. Zoals te doen
gebruikelijk en voorgeschreven zijn de stukken van tevoren
beschikbaar; over de wijze waarop, hoort u nog van ons. 

Ten slotte  – Er werd nog teruggeblikt op de gestreamde
voorstelling: “Vannacht naar Dag” op 5 mei jl., als alter-
natief voor het vervallen Vrijheidsmaal, opgenomen in de
dagen ervoor in onze Singelkerk. Iedereen heeft die voor-
stelling verschillend beleefd, maar toch gewaardeerd. Wel
zijn we dankbaar dat we dit als Doopsgezind Amsterdam
hebben kunnen doen, en dat het gerealiseerd kon worden. 

De afgelopen jaren heeft de ALV steeds 
in het najaar plaatsgevonden. Door een
stroomlijning bij de financiële verslag-
legging en bij de verdere voorbereiding
kan dat dit jaar veel eerder, zelfs ondanks
de coronacrisis. Dank aan wie dit mogelijk
hebben gemaakt. De Kerkenraad nodigt
leden en vrienden van onze gemeente 
nu van harte uit voor de Algemene
Ledenvergadering (cf. artikel 5 van de
Statuten), welke plaats zal vinden op: 
Zondag 5 juli 2020, 12.00 in de Singelkerk

De agenda luidt als volgt: 
1 –  Opening
2 –  Notulen ALV 27 oktober 2019
3 –  Mededelingen en ingekomen stukken
4 –  Financiën Doopsgezind Amsterdam
      -   Jaarrekening 2019
      -  Verslag van de financiële 
          controlecommissie

      -  Goedkeuring van de jaarrekening
      -  Decharge van de Grootboekhouder 
          over 2019
      -  Voordracht vacaturecommissie - 
          nieuwe leden financiële 
          controlecommissie
5 –  Begroting 2021
6 –  Evaluatie seizoen 2019-2020
      - Jaarverslag seizoen 2019-2020
7 –  De Doopsgezinde Hofjes, voortgang 
      en reflectie 
8 –  Vooruitblik seizoen 2020-2021
9 –  Rondvraag en sluiting

De stukken voor deze ALV zullen vanaf
twee weken voor deze vergadering ter
beschikking zijn, en worden op verzoek,
te richten aan de ambtelijk secretaris,
door deze gemaild of opgestuurd. 
Gezien de omstandigheden geldt dat 
dit ook voor de notulen van de ALV 2019,

die nu nog niet zijn gepubliceerd.
Vrienden hebben op deze ALV geen
stemrecht (art 6 Huishoudelijk 
Reglement), maar zijn verder zeer 
welkom. Nadere onderwerpen en
voorstellen kunnen op de agenda 
worden geplaatst, indien deze door 
ten minste 10 leden van de gemeente 
bij de Kerkenraad zijn ingediend, 
binnen twee weken na heden 
(art 5 lid 2 van de Statuten).

We hopen dat we veel van onze 
leden mogen begroeten! 

De Kerkenraad
Ambtelijk secretaris: Ditte  Papousek;
secretaris@vdga.nl 
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Toverstenen
Door Albertine Wendte-Voncken

afloop. Bij de slechte afloop geven 
de muizen zich over aan hun hebberig-
heid en graven steeds meer stenen uit.
Wat ze niet weten is dat ze ongemerkt
de berg ondergraven en op een kwade
dag stort de hele berg in, waarbij alle
muizen omkomen, behalve Max en
Balthasar.

Gelukkig is er ook een goede afloop:
Max denkt na over de woorden van
Balthazar en besluit voor elke flonker-
ende steen die ze hebben uitgegraven
een mooi versierde gewone steen 
op dezelfde plek terug te leggen. 
De flonkerende stenen koesteren ze 
om zich aan te warmen en de donkere
koude nachten te verlichten. Eén keer 
per jaar vieren ze in de winter een 
feest van het licht om te vieren hoe
dankbaar en blij ze zijn dat ze op het
eiland mogen wonen.

De vergelijking met onze feesten laat
zich gemakkelijk maken, maar het is
mooi om er weer eens bij stil te staan
dat we ook dankbaar mogen zijn voor
wat onze aarde brengt en dat we hier
voorzichtig mee om moeten gaan. 

Nu we door de coronacrisis minder
fossiele brandstoffen gebruiken is dit
misschien een uitgelezen moment om 
te kijken hoe we onze toekomst willen
inrichten. Op sommige momenten
neemt de pessimist in mij de overhand,
maar ik hoop en wil blijven geloven 
dat deze crisis óók iets goeds kan
brengen in hoe we met elkaar en met 
de aarde omgaan. Dit boekje hielp 
mij daar weer even aan herinneren.

Lieve Broeders en Zusters: blijf voor-
zichtig, zorg goed voor elkaar en blijf
gezond!

Vandaag vloog er een vliegtuig over.
Twee maanden geleden had ik het
waarschijnlijk niet eens gehoord, omdat
ons huis in een aanvliegroute ligt, maar
de laatste twee maanden lag het
vliegverkeer stil en het geluid ook. 
Deze rare tijdelijke lamlegging van het
dagelijks leven is in ieder geval goed
voor het milieu.

Met dat in gedachten heb ik “Max en 
de Toverstenen” uit de kast gehaald
door Marcus Pfister en vertaald door
Christine Kliphuis. Ik las het boekje ooit
op een Kom-in-de-Kring tijdens een
dienst van Henk Leegte waarbij prins
Jaime de Bourbon de Parme vanuit zijn
rol van diplomaat en “speciaal gezant
grondstoffen” tijdens de dienst een
lezing hield over het opzetten van
conflictvrije en milieuvriendelijke
grondstofketens. Ik hoorde dat het 
heel bijzonder was. Wij lazen met de
kinderen van de Kom-in-de-Kring dit
boek en versierden daarbij onze eigen
stenen. Het thema van de dienst en 
het boekje vielen zo mooi in elkaar 
dat het me een klein beetje optilde.

Het verhaal gaat over Max, een muisje
dat op een bergachtig rotseiland woont.
Daar vindt hij bij toeval een toversteen
(die in het boek een speciaal laagje 
heeft gekregen waardoor hij ook echt
flonkert). De toversteen geeft licht 
in het donker en warmte in de kou. 
De andere muizen willen ook wel zo’n
mooie steen hebben. Dan neemt een
wijze, oude muis genaamd Balthazar 
het woord: “Eén ding mogen jullie 
niet vergeten: de flonkerende stenen
zijn van het eiland. Als wij iets van 
het eiland nemen moeten we ook iets
teruggeven.”

Op dat moment zijn de bladzijden
horizontaal in tweeën gedeeld: de
bovenste bladzijden vertellen het ver-
haal met de goede afloop en de
onderste bladzijden met de slechte



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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Collectebestemmingen

•  7 juni – OudeZijds 100 
Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen
samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100.
In de binnenstad van Amsterdam proberen zij in
leven en werken het evangelie van Jezus Christus
present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet
hulp door inloop, maatschappelijke opvang, bege-
leid wonen, medisch maatschappelijke werk en
medische zorg voor onverzekerden. De woon-
gemeenschap functioneert hierin als groot gezin 
en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.
Rekeningnummer: NL80INGB0000056295 
St. Vrienden van Oudezijds 100, Amsterdam        

•  14 juni – Broederschapscollecte t.b.v. 
   de Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling   
Aan ons allen is de opdrachtgegeven zorg te dragen
voor mensen, dieren en aarde. We zijn immers
verantwoordelijk voor de duurzaamheid van de
Schepping in al haar facetten. Naast een persoon-
lijke verantwoordelijkheid kan deze zorg worden
gedragen door en vanuit de plaatselijke gemeente
en binnen de kerkgemeenschap wereldwijd. 
De Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling (SDO) wil
hier aan haar bijdrage leveren. SDO is een lande-
lijke commissie van Nederlandse doopsgezinden.
Leefmilieu en gerechtigheid in economische
verhoudingen zijn de thema’s van de stuurgroep.
Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 t.n.v.
Stichting Doopsgezind WereldWerk te Deventer

•  21 juni – Doctors for Malawi  
Doctors for Malawi (opgericht in 2012 door
psychiater Ellen Bosnak en kinderarts Wieger
Voskuijl) is een ANBI gecertificeerde non-profit
organisatie met als doelstelling:
•  Klinische patiëntenzorg verlenen in Malawi
•  Medisch onderwijs
•  Het ondersteunen van klinisch onderzoek bij
ondervoede kinderen
Rekeningnummer: NL60ABNA055422359 Doctors 
for Malawi

Collectebestemmingen juni tot half juli

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

•  5 juli – Stichting Kruispost
De Stichting geeft primaire medische hulp aan
onverzekerden die tussen wal en schip vallen 
en mensen in geestelijke nood. De Kruispost
probeert haar doel te bereiken door de exploitatie
van een medisch centrum in de binnenstad waar
gratis medische en psychosociale hulp wordt
gegeven. De aard van de hulpverlening is
vergelijkbaar met die van een huisarts.
Rekeningnummer: NL22ABNA0437295370 St.
Vrienden Kruispost

•  12 juli – Wereldbroederschapsdagcollecte t.b.v. 
   het werk van Mennonite World Conference  
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 t.n.v. 
Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam, inzake MWC  

Nu u niet in de dienst aanwezig kunt zijn en toch
iets wilt bijdragen aan het project kunt u dat via 
het aangegeven bankrekeningnummer doen.

Agenda
In juni nog geen bijeenkomsten van groepen 
en repetities van het koor. En geen bijzondere
activiteiten in de Singelkerk.

Als u in plaats van een gift in de collectezak voor de 

eigen gemeente een bedrag wilt overmaken kunt u 

dat doen op rekeningnummer NL11INGB0000141442.  

Juni tot half juli 2020 
(kerkdiensten: zie achterkant)
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Gentle Giant
Door Karen Lammers

Aan alles gaat een idee vooraf. 
Het ontstaan van een wensgedachte
is een innerlijk gebeuren maar de 
verwezenlijking van dit idee is een 
proces naar buiten, zoiets als ‘met 
open armen’.

Misschien dat de gekluisterdheid aan huis van de afgelopen tijd onbewust een 
rol heeft gespeeld. Hoe het ook zij, denkend over het thema van dit nummer,
kwam me het beeld voor ogen van het bevrijdende moment dat aanbreekt
wanneer een eens gekooid dier, dat gered en verzorgd is, nu – gesterkt – uitgezet
wordt in de natuur en de wildernis in loopt. Zo’n dier, dat dan de vrijheid pakt.
Voor zijn helpers ook het loslaten, het laten gaan. Stel ik me zo voor.

Een verhaal dichterbij huis over het geluk van een dier dat eindelijk naar buiten
kon, is het verhaal van mijn ‘gentle giant’, mijn rode kater uit West-Friendship
(Amerika), waar hij geboren werd. 

Toen ik besloot voor dit lieve huisdier zorg te dragen, nu bijna 13 jaar geleden,
woonde ik in Baltimore. De vele veiligheidsrisico’s van de woonplaats hadden 
tot gevolg dat hij niet zomaar alleen naar buiten kon. Soms kon hij in mijn
aanwezigheid wat rondstappen in de kleine backyard en gaan zitten onder de
den, die daar stond. Maar meer zat er voor deze reus niet in. Vanaf zijn prilste
jaren heeft buiten hem altijd gelokt en was de vensterbank voor het keuken-
raam één van zijn favoriete plekjes vanwaar hij naar de den zat te kijken. Later
maakte de verhuizing naar Boston het er voor hem niet beter op; een heel klein
appartement met slechts een behord raam om wat buitenlucht op te vangen. 

Hij hield het kranig vol, al vrees ik dat het een grote wissel op hem trok. 
Ik maakte een groot, hoog kattenhuis zodat hij in ieder geval iets had om op 
te springen en de kamer vanuit ander perspectief te zien. 

Zo onstond de wens om een oplossing te vinden en naar een woonsituatie toe 
te werken, waarbij het dier naar buiten kon. Toen mijn leven, een aantal
inzichten verder, op zijn grondvesten schudde en ik gekatapulteerd werd uit 
dat wat zijn tijd gehad had, kwam dit proces van verandering dat was begonnen
met een wens, in een stroomversnelling. Het culmineerde in mijn terugkeer 
naar Amsterdam en daarmee brak er ook voor dit huisdier een andere tijd aan. 

We vlogen samen terug, mijn ‘buddy’ in de buik van het vliegtuig omdat hij 
te groot was om in de cabine mee te reizen. Bij het bagagepunt stond hij op 
me te wachten. De aankomst in het nieuwe, veel grotere huis en een periode 
van binnenblijven en wachten op de chipregistratie, volgden. En toen was 
het moment daar dat hij alleen naar buiten mocht. Daar ging hij, het pad af.
Kwam weer naar me toe om een kopje te geven en liep dan weer de tuin in.
Naar binnen en weer naar buiten en weer naar binnen en weer naar buiten. 
Hij verkende zijn terrein, ‘zijn rijk’, en begon het te verdedigen. 
Als hij buiten zit en er waait een briesje, waaien zijn haartjes die bij zijn oren 
iets langer zijn, in de wind, brengt hij zijn neusje naar voren en omhoog 
en geniet hij zo intens, zijn oogjes glanzend en halfdicht, dat ik denk; het is
misschien wel het mooiste geschenk dat ik hem heb kunnen geven.
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Lied van de maand
Keuze van Amy Tjon Appian, 

vooral het derde couplet. 

Komt nu met zang van zoete tonen

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

Lied van de maand: 
415 (liedboek 1973) = 
865 (liedboek 2013)

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

5 juli                            Ds H. Leegte                                      E.M.L. van Dunné**
                                        
12 juli                          Ds A.A. Rijken                                                                                         Dienst ?

In juni nog geen kerkdiensten.

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

Bericht van de redactie: 
in de zomer komen we 
weer met een dubbel-
nummer van idA. 
Het plan is dat nummer
omstreeks 15 juli in de 
bus te laten vallen.




