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Jakob worstelt met de Engel
Friso ten Holt. Litho 1953

Over strijd en liefde
Door Essemie van Dunné
Daar zit Jacob. Hij heeft zijn vader een
loer gedraaid, zijn broer verraden.
Het is hem goed gegaan, heel goed.
Hij verdween met niets en nu is hij rijk.
Hij zit en denkt er weer aan terug.
Wat bezielde hem, om het allemaal zo
sluw te spelen? Waarom accepteerde hij
niet dat hij de jongste was? Waarom
moest hij alles? Hij denkt aan zijn
moeder, Rebekka. Hoe kan het, dat ze
hem had geholpen Isaak te bedriegen?
Moest hij dankbaar zijn, voor die liefde?
Had ze hem niet beter loyaliteit en
trouw kunnen leren, dan bedriegen en
vluchten? Maar die zegen! Die ellendige
zegen, die was kennelijk alles waard.
Het was er ook altijd over gegaan,
thuis, over die zegen. De zegen die zijn
vader van Abraham had ontvangen.
Heel even was het ook over Ismael
gegaan, en Hagar, maar kort. Daarna
ging het weer over de zegen.
Ismael was weggestuurd, zoveel had
hij begrepen. De zegen kwam zijn vader
Isaak toe, en niet diens oudere broer

Ismael. Had dat allemaal met God te
maken? Deed liefde er niet meer toe?
En mededogen?
Nu pas dacht hij over die verhalen na.
Zou Ismael nog leven? Zou hij met wrok
zijn opgegroeid, en zijn vader met
schuld? Net zoals Esau? Net als hij? Jacob
piekert en piekert. Gevoelig is hij altijd
geweest, en nadenken deed hij graag.
Maar nooit zó. Altijd met zichzelf als
middelpunt van het grote verhaal.
En ineens, daar, ziet hij zich als klein
onderdeel van het verhaal. Het had maar
een beetje anders hoeven lopen. Zijn
grootmoeder had zich op tijd kunnen
verzoenen met Hagar, zijn vader met
Ismael, zijn ouders met elkaar, hij met
zijn broer. Zijn broer had dan de zegen
gekregen, en hij zou met hem hebben
geleefd, samen werkend op het land.
En toch…. Zijn broer de zegen? De broer
die alles al kreeg, De sterkste schouders,
de stoerste verhalen, de aandacht van
zijn vader, de trots, de lachende ogen,

en dan ook nog die stomme zegen?
Eén iemand had die zegen nodig, eerlijk
is eerlijk. Dat was híj. Esau had alles al.
Esau won elk gevecht, worstelen, pijl
en boog schieten, hardlopen, grappen
maken, boomklimmen, die jongen was
al gezegend. Over liefde was het niet
gegaan. Hoewel hij liefde had gevoeld
en voelde voor Rachel, was het in zijn
tijd bij Laban toch vooral gegaan over
jaloezie, nijd en verlaten voelen. Hij,
Jacob was er de oorzaak van, de grond,
en misschien ook de enige die het tij had
kunnen keren. Maar hij had er bij gestaan
en gekeken, en het was niet in hem
opgekomen om liefde te brengen tussen
de zusters, Rachel en Lea. Liefde. Allemaal
waren ze met zichzelf bezig geweest,
Geen van hen had zich over de verbondenheid, over het geluk van de ander
bekommerd. Hij had zich in zijn leven
bezig gehouden met strijd. Strijd met
Esau, de eerste twintig jaar, die hij
Lees verder op pagina 2
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uiteindelijk, door een list had
gewonnen. Om zich vervolgens te
storten in een strijd met Laban, die
ook twintig jaar duurde, die hij ook
had gewonnen, door een list. Jacob
voelt zich zwaarder en zwaarder
worden. Die zegen drukt op zijn
schouders.
Alles wordt donker. Het is alleen
nog Jacob met zijn gedachten. Niets
kan hem nog uit zijn eigen verhaal
optillen. Er lijkt niets anders meer
over: Een mens tegenover een ander
mens, een mens tegenover zijn
verhaal, zijn geschiedenis, een mens
alleen. Maar in elk verhaal tussen
twee kunnen we een Derde ontwaren.
Hier worstelt Jacob met
de Derde. Strijden is wat hij doet, met
alles wat zich aandient. En dan, tijdens
deze worsteling, wordt hem iets
duidelijk. Hij wil niet loslaten, want hij

heeft lief. Hij staat aan de oever,
omdat hij Esau niet wil loslaten. Hij
wint deze strijd niet, maar verliest ook
niet. Hij houdt vast, en laat niet los.
Het is het enige wat hij heeft, een
verlangen naar iets of iemand, een
verlangen dat niet is verdampt. Na al
die jaren van strijd en list weet hij dat
hij iets vast heeft wat hij lief heeft, en
dat zal hij nu niet meer loslaten.

broer. Deze zegen zal genezen, deze
zegen zal hem doen opstaan en vrede
sluiten, deze zegen zal liefde geven.
Dit is de zegen waar hij naar
verlangde, zijn hele leven.
‘Jacob, ik ben Jacob’
‘Jacob, je hebt gestreden met mens
en God, en je leeft nog, Gods strijder
zal je heten. Als je nog strijdt, doe je
het aan Gods kant’

Dat wat hij niet los wil laten, spreekt
hem aan: ‘Laat mij gaan, het wordt |al
dag.’ Het wordt dag, weet Jacob. Als
het dag wordt, moet hij opstaan,
loslaten, oversteken, en zijn broer in
de ogen kijken. En ineens weet hij
waar hij naar verlangt: ‘Zegen me’,
fluistert hij, ‘alsjeblieft, spreek de
zegen uit over mij’. En dan vraagt de
ander: ‘Hoe luidt je naam?’ En nu kan
hij zeggen wie hij is. Deze zegen is
voor hem bedoeld, niet voor zijn

Eind goed, al goed?
Wel nee, het is geen sprookje, het
gaat over ons. Zijn heup is ontwricht,
zoals bij ons allemaal iets kleins of
groots ontwricht is.
Bij elke stap die Jacob zet zal hij
herinnerd worden aan dit gevecht,
aan dit verlangen, aan de pijn,
En aan de liefde en de zegen,
bedoeld voor hem.

Truus Dade, Adriaan Jesse en Jan Willem Stenvers:

“De vredesidealen zijn gebleven”
Door Dirk Visser
Er zijn geen vredesmanifestaties meer waaraan honderdduizenden mensen deelnemen; de Doopsgezinde
Vredesgroep is opgegaan in WereldWerk. In Nederland en in Europa zijn doopsgezinden relatief kleine
clubs. “Maar de vredesidealen zijn gebleven; ze manifesteren zich alleen anders”, zegt Jan Willem
Stenvers. Zijn gesprekspartners Truus Dade en Adriaan Jesse zijn het daar roerend mee eens.
Geweldloos verzet tegen de status
quo is volgens het drietal mogelijk,
en ook nodig. De huidige tijd wordt
gekenmerkt door onder meer de
voortgaande uitbuiting van de aarde.
“Het is niet voor niks dat zoveel
jongeren actief zijn voor een duurzaam klimaat”, zegt Jan Willem.
Hij verwijst naar het feit dat steeds
meer jonge mensen minder vlees
eten, overstappen naar een bank die
niet in wapens en milieuvervuilende
bedrijven investeert, of meedoen aan
de ‘erg effectieve’ Action Alert van de
vredesbeweging PAX waarbij je via
internet bedrijven kunt aanschrijven
over investeringen.

2 – I N DIT AMSTERDAM MA ART 2020

“Een voorbeeld van een meer bewuste
geweldloze actie zijn de blokkades die
de actiegroep Extinction Rebellion
opwerpt om aandacht te vragen voor
de verwoesting van de aarde. Truus
doet af en toe hieraan mee. Het zijn
simpele manieren die laten zien dat
het mogelijk is om je geweldloos te
verzetten en de wereld een beetje te
veranderen.”
Truus brengt de relatie tussen klimaat
en het streven van de vredesbeweging
ter sprake. Bij de productie van kernwapens komt kernafval vrij. Dat
proberen ze onder de grond weg te
stoppen. Dan zou het geen schade
aanbrengen. Dat is volgens Truus niet

het geval. Eeuwenlang kan dat nog
misgaan. Volgende generaties kunnen
daarvan het slachtoffer worden
doordat ze kanker krijgen. “Een extra
reden om tegen kernwapens te zijn.”

Zo help je al snel een onrechtvaardig
systeem in stand te houden. Is geweldloosheid dan nog wel geweldloos”
“Reizen naar Colombia en Zuid-Afrika
en gesprekken met de mensen aldaar
hebben mij wat dat betreft wel op
een ander spoor gezet”, zegt Jan
Willem. “Daar is sprake van geweld in
levensbedreigende situaties en veel
sociaaleconomische ongelijkheid. Ik
heb geleerd niet zomaar te oordelen
over mensen die geweld gebruiken in
verzet tegen onrecht. Ik ben het beter
gaan begrijpen.”

“In je streven naar een vreedzamer
wereld ga je geregeld op je bek”, zegt
Adriaan. Hij heeft er spijt van dat hij
kortgeleden op een zaterdagmiddag
op de Dam zich liet beïnvloeden. Er
zijn dan veel Israëlische en Palestijnse
vlaggen. “Een man waarschuwde me
om me er niet mee te bemoeien. Ik
draag tamelijk zichtbaar, omdat ik het
nooit koud heb, een Davidsster ter
herinnering aan mijn joodse schoonfamilie die ik nooit gekend heb,
en uit eerbied voor mijn overleden
vrouw. Ik ben toen doorgelopen.
Dat had ik niet moeten doen. Je
moet het gesprek aangaan.
Bij mij in de straat, een rijtje van
22 huizen, wonen zes moslimgezinnen. Daar gooi ik bij het Suikerfeest
altijd een kaart in de bus. Van één
gezin krijg ik met Kerst een kaart
terug. Nog niet zo lang geleden
kwam ik in de stad een moslima
tegen. Ze zag mijn Davidsster en zei:
‘Dag broeder’. Dan is mijn dag goed.”
Soms zijn er dilemma’s. De Duitse
theoloog Dietrich Bonhoeffer komt
ter sprake. Hij was pacifist maar deed
mee aan de voorbereiding van een
moordaanslag op Hitler wat hem het
leven heeft gekost. “Geweldloosheid”,
zegt Jan Willem, “is een makkelijk
excuus om niet in verzet te komen,
geen onrust te veroorzaken en geen
verantwoordelijkheid te nemen.

Er moet volgens Truus wel aan een
oplossing worden gewerkt om uit
de spiraal van geweld te komen.
Israël beantwoordt het geweld van
Palestijnse kant met eigen geweld.
Dat heeft tot dusver niets anders
opgeleverd dan nog meer geweld.
Dan moet je iets anders bedenken.
Je moet proberen conflicten te voorkomen, bijvoorbeeld door mediation.
“Mijn moeder was doopsgezind opgevoed”, zegt Adriaan. “De normen
en waarden die ze toen leerde,
hebben haar leven en dus ook mij
beïnvloed. Toen ik 17 was, werd ik
opgeroepen voor militaire keuring.
Ik wilde dienstweigeren. Een doopsgezind predikant verwees me toen
naar Cor Inja, die namens de Doopsgezinde Vredesgroep aanstaande
dienstweigeraars begeleidde. Zo
leerde ik de doopsgezinden kennen:
onder meer hun pacifisme en de
volwassenendoop. In 1954 ben ik
gedoopt door ds. Frits Kuiper. Het
gaat in het leven om de navolging
van Jezus.”
Ook Truus had een doopsgezinde
moeder. “Die hield mij voor dat ik bij
een ruzie een mond had om te praten
en dat ik niet mijn handen moest
gebruiken. Van leeftijdsgenoten die
wilden dienstweigeren, hoorde ik van
Cor Inja. Ik was bijna jaloers op die
jongens dat ik niet mee mocht naar
zijn bijeenkomsten. Mijn ouders
zeiden altijd: ‘Geweld maakt meer
kapot dan je lief is.’ Een beschadigd
huis kun je repareren, maar als je

geestelijk kapot bent, gaat dat veel
moeilijker.”
Adriaan en Truus hebben jarenlang
meegedaan aan de wakes op het
Beursplein tegen de wapenhandel.
Daar is een einde aan gekomen, maar
ter herinnering aan dat geweldloos
verzet is er enige tijd geleden een
steen aangebracht.

Nee tegen de wapenhandel
Jan Willem, doopsgezind opgevoed,
is van jongs af aan gefascineerd door
conflicten. “Ik heb altijd interesse
gehad in hoe mensen zich verzetten
tegen het onrecht en waarom ze
elkaar geweld aandoen. Ik was kind
in de jaren ‘90 en het conflict in
Noord-Ierland hield me toen veel
bezig evenals de burgeroorlog in
Joegoslavië. Later ging ik mee naar
demonstraties tegen de oorlogen in
Afghanistan en Irak. Ik vroeg me af:
Hoe kan het dat mensen in machtige
posities besluiten om oorlog te
voeren, terwijl de bevolking daar
niet om vraagt?
Het leidde ertoe dat ik actief werd
bij de jongeren doopsgezinde vredesgroep en als student in de lokale
politiek en dat ik uiteindelijk aan de
VU begon met de onderzoeksmaster
Theology & Religious Studies met als
specialisatie: Peace, Trauma and
Religion.”
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Imagine
Door Albetine Wendte-Voncken

Geweldloosheid – een prachtig thema dat
heel geschikt is voor kinderen. Ik dacht
ook dat het eenvoudig was om even snel
een bijpassend kinderboek te vinden,
maar dat bleek moeilijker dan gedacht.
Natuurlijk zijn er veel boeken geschreven
over oorlog, vooral over de Tweede
Wereldoorlog. Ik noem er hier drie:
Oorlog en Vriendschap van Dolf Verroen,
oorspronkelijk uitgegeven als kinderboekenweekgeschenk, maar nog steeds
in de boekwinkel verkrijgbaar. Het gaat
over een vriendschap tussen twee
jongens van elf jaar oud die door de
oorlog op de proef gesteld wordt.
En Wilma Geldof heeft ook een mooi
tweeluik gemaakt: ‘Het Meisje met
de Vlechtjes’ is gebaseerd op een
waargebeurd verhaal over Freddie
Oversteegen, Nederlands jongste
verzetsmeisje. En als tegenhanger schreef
zij ‘Elke dag een druppel gif’ over een
jongen die opgroeit in een NSB-gezin
en gedurende zijn puberteit zich het
gedachtengoed eigen maakt. Beiden
bijzondere boeken die de beide kanten
van de oorlog mooi belichten.
Hoewel geweldloosheid tijdens periodes
van gewelddadigheid wel interessant is,
dat was niet het hoofdthema van deze
boeken én ik zocht juist een boek over
geweldloosheid alleen. Dus wendde ik
mij tot Google en vond ik gelukkig een
mooi, lief, positief boekje: Amnesty
International heeft het iconische lied
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‘Imagine’ van John Lennon als prentenboek uitgebracht. De tekst van het boek
bestaat uit de volledige tekst van het
lied ingebed in fraaie illustraties door
Jean Jullien. De tekst staat in grote
letters in het Engels en de Nederlandse
vertaling staat er in kleine letters onder.
De prachtige vertaling is gemaakt door
kinderboekenschrijver- en dichter Ted
van Lieshout. Het is eigenlijk een heel
mooie tekst die de moeite waard is om
nog eens rustig te lezen en dit boek
biedt die gelegenheid.
De illustraties vertellen een bijna filmisch
verhaal over een duif met een palmtakje,
die de wereld rondvliegt en vrede brengt.
De duif is natuurlijk een bekend beeld.
De meest bekende duif is de Paloma van
Picassso, het motief van de wereldvredesconferentie in Parijs in 1949.
De witte vredesduif heeft voor mij een
beetje een zoetsappig imago, maar Jean

Jullien heeft gekozen voor een rotsduif
(of stadsduif), die in het echte leven ook
voorkomt. De platen zijn eenvoudig met
dikke zwarte lijnen en grote kleurrijke
vlakken. Hoe vaker ik er doorheen
bladerde hoe meer verwijzingen ik zag.
De duif stapt uit een metro en gaat naar
buiten naar een stad die zou kunnen
doorgaan voor New York. Dat doet
denken aan de aanslagen, maar ook
de clip van Moby- ‘Why does my heart
feel so bad’ begint op deze manier. Hij
onderbreekt een gevecht tussen twee
zeemeeuwen waarbij mijn gedachten
sprongen naar Jonathan Livingston
Seagull. Tenslotte zit hij op een koordje
dat erg doet denken aan For The Birds
van Pixar. En er zijn nog een aantal
illustraties die doen vermoeden dat ze
ook een betekenis hebben, maar die
moet ik jullie schuldig blijven.
Jean Jullien is eigenlijk geen kinderboekentekenaar, maar een beeldend
kunstenaar. Hij werd bekend door het
logo ‘Peace for Paris’ dat hij tekende
direct na de aanslagen in Parijs en dat
hiernaast ook is afgebeeld.
Het beeld ging viraal over sociale media
en velen zullen dit herkennen. Een ander
beeld dat viraal ging waren rozen die
in kogelgaten werden gestoken na de
aanslagen in Parijs. Zo is de cirkel weer
rond naar geweldloosheid tijdens
geweldadigheid.

Geweldloze
communicatie
en acties
Door Ulrika Klomp
Wat mij erg aanspreekt in geweldloos communiceren is de rol die empathie
speelt. Het gaat niet alleen om het netjes overbrengen van een boodschap,
maar ook om het verplaatsen in andermans beleving van de situatie. Bij een
conflictsituatie probeer ik mij daarom, als ik er in the heat of the moment aan
denk, bewust te zijn van andermans perspectief op een situatie, en van wat
andermans beweegredenen kunnen zijn om op een bepaalde manier te
handelen.

Het is best lastig om aan kinderen uit
te leggen als er iets heel naars gebeurt.
Ik besluit met de woorden van ‘Mister
Rogers’, een Amerikaanse kinder TV icoon
die hierover zei: “When I was a boy and
I would see scary things in the news, my
mother would say to me, "Look for the
helpers. You will always find people who
are helping.” To this day, especially in
times of ‘disaster,’ I remember my mother’s
words and I am always comforted by
realizing that there are still so many
helpers ― so many caring people in
this world.”
Wanneer u op internet zoekt met de
zoektermen amnesty en imagine vindt
u vele afbeeldingen uit dit prentenboek.
Het boek kost ca. € 16,ISBN: 9789025873011.

In oktober vorig jaar heb ik meegedaan aan acties van Extinction Rebellion een actiegroep voor een beter en rechtvaardiger klimaatbeleid. Ook zij
hebben geweldloosheid heel hoog in het vaandel staan, en dat sprak mij heel
erg aan. Het blijkt dat sterke en (in sommige ogen) heftige acties zoals het
(tijdelijk) blokkeren van een kruispunt heel goed gepaard kunnen gaan met
begrip voor verkeersdeelnemers die naar hun werk moeten. Door elkaar uit te
leggen hoe je de situatie ziet (‘broodnodige aandacht vragen voor het milieu’
vs. ‘expres mensen van hun werk houden’) krijg je inzicht in elkaars
opvattingen, en kom je hopelijk tot meer begrip voor elkaar.
En meer begrip voor elkaar leidt, volgens mij, tot een betere samenleving.

Geweldloos Samenleven
Verbinding maken tussen de ander
en onszelf
Geweldloos Samenleven is een initiatief
van doopsgezinden om een cultuur van
vrede en gerechtigheid te bewerkstelligen op basis van geweldloosheid.
Geïnspireerd door bijbelse verhalen
waarin we opgeroepen worden om het
kwade door het goede te overwinnen
is Geweldloos Samenleven in 2000
opgericht. Meer informatie of het
aanvragen van een cursus, workshop
of training: Machteld Stam, consulent
gemeenteopbouw: 020 6230 914
machteld.stam@ads.nl | Geweldloos
samenleven – webpagina van de ADS
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Vele gezichten
In de komende tijd willen we
verschillende leden, vrienden
en belangstellenden, zowel
jong als oud, aan het woord
laten in de nieuwe rubriek:
Vele gezichten. De keuze wordt
gemaakt door de redactie.
Deze maand Anne van Schijndel.

Anne van Schijndel

Anne van Schijndel, arts in het Antoni van Leeuwenhoek:

“Soms zegt een patiënt:
Ik wil geen kasplantje worden”
Door Dirk Visser

Anne van Schijndel werkt als cardioloog en intensivist in het Antoni van
Leeuwenhoek, het Nederlands kankerinstituut. “Soms zegt een patiënt: ‘Ik wil
geen kasplantje worden.’ Dan zeg ik:
‘Ik denk dat u niet beter wordt’. Ik zeg
niet: ‘Ik weet het zeker’. Zelf heb ik
ook moeite met het woord ‘kasplant’.
Dat doet nooit recht aan de oneindig
complexe en persoonlijke situatie. Er
is zo’n groot grijs gebied. Wat de ene
patiënt waard vindt om voor te leven, kan
voor de volgende weer heel anders zijn.

Door het als arts het van een afstand te
bekijken, heb je het makkelijker dan
wanneer je heel erg meevoelt.
Bij grote beslissingen over welke
behandeling we kiezen, wordt ons wel
gevraagd: ‘Weet u het zeker dokter?’
Je weet het nooit zeker. Bij 80 procent
overleg je met collega’s. In lastige situaties
probeer je allemaal tot dezelfde conclusie
te komen. Maar ook dan weet je het
niet echt zeker.

De lastigste beslissingen laat je niet over
aan de familie maar neem je met je collega’s. Wij zeggen dan: ‘Medisch gezien
denken wij dat u met deze behandeling
niet beter wordt’. Maar soms worden
mensen, maanden nadat ze uit het
ziekenhuis zijn ontslagen, toch beter.
Dat houdt je heel erg bescheiden.

Vaak kun je niet alles verklaren. Bovendien zijn dokters heel slecht in het voorspellen. Wij weten wel welke mensen een
vrij grote kans maken, maar meer ook
niet. De beslismomenten zijn lastig. Soms
blijkt dat met een bepaalde behandeling
de patiënt geen kasplant wordt. Vaak
zeggen wij in alle eerlijkheid: U staat al
met één been erin.

Als je ervoor kiest om geneeskunde te
studeren, vraag je je af: Welke ellende
kan ik hebben. Gelukkig heb ik er niet zo
veel last van dat ik me de dingen aantrek.
Een patiënt heeft allerlei emoties. De
arts moet die wartaal uit elkaar halen
en beslissen welke behandeling helpt.

In tegenstelling tot een huisarts heb ik
de apparaten en kan ik een test laten
doen. Een huisarts moet het zelf uitvinden
en moet naar eer en geweten de zaak
afhandelen. Af en toe doet ie het fout.
Ik daarentegen trek iedereen door een
ECG-scan. Een huisarts heeft het veel
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moeilijker dan een arts in een ziekenhuis.
Ik daarentegen heb veel meer onderzoek
tot mijn beschikking om tot een besluit
te komen.
Wat ik in mijn werk met mijn geloof doe?
Ik vind dat je als lid van een christelijke
kerk je op een bepaalde manier behoort
te gedragen. Ik moet niet met oogkleppen
door het ziekenhuis lopen, maar op z’n
minst behulpzaam zijn. Ik moet mezelf
voor anderen openstellen, vriendelijk en
dienstbaar zijn. Dat hoort bij je geloofsinstelling. En op moeilijke momenten
hoop ik naar eer en geweten de juiste
beslissing te nemen.
Hoe ben ik bij Doopsgezinden Amsterdam
terecht gekomen? Ooit ben ik met mijn
koffertje vanuit Helmond naar Amsterdam
vertrokken om aan de UvA medicijnen te
studeren. Hier kwam ik mijn latere man
Nanne Visser ‘t Hooft tegen. (“Ik ben Anne.
En ik ben Nanne”). Een oudoom van hem
was dr. W.A. Visser ‘t Hooft, de eerste
secretaris-generaal van de Wereldraad van
Kerken, over wie enkele jaren geleden een
proefschrift is verschenen. Nanne bekleedt
een financiële positie bij Vattenfall, de
opvolger van Nuon.

Zelf vind ik het belangrijk dat de kinderen
praten over andere dingen dan alleen over
waarheen op vakantie en zulke zaken. Veel
kinderen in Amsterdam, vooral in Oud-Zuid
waar wij wonen, hoeven nergens over na
te denken. Zij leven zonder enige zorg. Het
is goed dat zij een beetje meer van het
leven leren zien dan wat er gebeurt in de
eigen buurt die weinig divers is. Het zijn
niet alleen witte mensen, maar dan ook
nog een bepaalde laag van wit. Daar
probeer ik ze bewust van te maken.

We wilden in de kerk trouwen. Nanne
was van huis uit Nederlands-hervormd,
ik rooms-katholiek. Ik heb met de kerk
gebroken omdat ik grote moeite had met
de dogma’s. Toch wilden we in de kerk
trouwen. Nanne’s tante Henriëtte kende
Henk Leegte van de VJK. In 2009 zijn we
in de Singelkerk getrouwd.
We zaten in een gespreksgroep met onder
anderen Bart Admiraal met vrouw en zoon.
Na een jaar of twee kletsen zei Henk: We
gaan ons richten op de belijdenis. Ik deed
in juni 2012 belijdenis. Mijn dooptekst was
Exodus 3:14 ‘Ik zal er zijn’.
Ik vind het heel verhelderend dat je in
de Doopsgezinde Gemeente kunt zeggen
dat je iets niet gelooft, dat je het echt
niet weet en dat je niet alles hoeft aan te
nemen wat in de bijbel staat. Dat niemand
je gaat overtuigen ‘Het staat zo en zo in
Gods Woord’. Die openheid vind ik heel
prettig.

vragen waar je al jaren tegenaan bent
gelopen. Zelf heb ik nog nooit ernstige
problemen gehad. Bij dramatische dingen
kan het lastig zijn je geloof te houden. Als
die groot en heftig zijn, is het afwachten.
Dan kan het belangrijk zijn dat je omringd
wordt door mensen die je steunen.
Ik vind de gemeenschap van gelovige
mensen belangrijker dan het instituut kerk.
Hier voel je je deel van een gemeenschap.
In de RK Kerk ben je meer een volgeling.
Als lid van Doopsgezinden Amsterdam
moet je een beetje moeite doen, wat niet
altijd lukt. Alleen maar in de kerk zitten en
naar de preek te luisteren vind ik te weinig.
Meedoen is soms lastig, ook door mijn
werk. Ik doe mee met de Kinderkerk. Dat
is een stok achter de deur. Onze kinderen
(Nout uit 2011 en Max en Otto uit 2013)
vinden de Kinderkerk hartstikke leuk.

Ik heb van mijn ouders geleerd dat je met
weinig net zo blij kunt zijn. Al die extra’s
zijn niet nodig voor je geluk. Bij mij in de
familie was geen sprake van drie- of
viermaal per jaar met vakantie, elk jaar een
nieuwe jas of als iets kapot was, dan iets
nieuws kopen. Kinderen zien zulke
verschillen niet. Ik hoop dat mijn kinderen
bij het opgroeien iets mee krijgen van in
welke positie wij leven.
Zelf heb ik niet alles op een
presenteerblaadje gekregen. Je wordt er
een beetje sterker van als je ergens moeite
voor moet doen. En ook als je een keer op
je snufferd gaat. Nanne en ik zullen niet
gelukkiger zijn als we grotere of duurdere
spullen zouden aanschaffen.
Op vakanties vind ik het prachtig als de
kinderen plezier hebben om steentjes in
een beek te gooien of als Nanne en de
kinderen door de bergen wandelen en
door beekjes waden. Ik vind het fijn dat zij
er niet naar verlangen om naar
attractieparken te gaan.”

Van veel dingen vraag ik me af of ik echt
wel gelovig ben. Ik geloof niet in een leven
na de dood. Na de dood is mijn persoon
af. Het is klaar met mij. Misschien komt er
iets goeds na mij. Maar dat ben ik niet
meer. Ik vind het prettig dat je hier zulke
dingen kunt vinden. Die ruimte plus het
feit dat iedereen hier welkom is.
Het geloof gaat over het huidige leven.
Het geeft een beetje richting aan je leven
en ook om op een bepaalde manier over
de dingen na te denken, bijvoorbeeld over
zaken als relaties, werk, geld. Dat zijn
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Wisseling van de wacht:
onze nieuwe organist is
Jeroen Koopman
Door Thijs van Hoogstraten

Op 1 maart van dit jaar begroeten
wij, met veel vreugde, onze nieuwe
organist: Jeroen Koopman (28). Hij
neemt deze positie over van zijn
illustere voorganger, Dick Klomp, van
wie we dezer dagen afscheid hebben
genomen. Een echt afscheid was dat
overigens niet, want Dick zal nog met
enige regelmaat als ‘eerste invaller’ |
in onze diensten te horen blijven.
Maar, als je ons orgel in de Singelkerk
met een schip zou vergelijken wordt
Jeroen daarvan nu de kapitein.
Voortaan zijn de zorg daarvoor, het
onderhoud, de speelroosters en vooral:
de begeleiding in onze diensten aan
hem toevertrouwd. We hebben Jeroen
daarbij niet alleen gevraagd, om soms
onze nieuwe vleugel te bespelen, maar
ook om naast al het vertrouwde, niet
bang te zijn voor nieuwe wegen. En om
te adviseren en mee te denken in het
muzikale leven binnen onze gemeente.
Op www.jeroenkoopman.com valt het
nodige over hem te lezen, waaruit het
volgende.

Zo begon hij op zevenjarige leeftijd
met pianoles bij zijn vader, Arthur
Koopman. Van hem kreeg hij ook zijn
eerste orgellessen. Hierna vervolgde
Jeroen zijn lessen bij Jos van der Kooy
aan het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag, waar hij in 2006 werd
toegelaten tot de afdeling Jong Talent.
In 2009 werd hij toegelaten tot de
hoofdvakopleiding.
Daarop volgde een Masterstudie aan
het Conservatorium van Amsterdam bij
Pieter van Dijk en Matthias Havinga.
Ook volgde hij lessen voor het Franse
repertoire en improvisatielessen. Verder
nam hij deel aan vele masterclasses bij
diverse grootheden. Voor zijn studie
kerkmuziek volgde hij lessen bij onder
andere Christiaan Winter en liep hij
stage bij Jan Hage in de Domkerk te
Utrecht.
Als concertorganist speelde Jeroen al
op verschillende belangrijke podia. Op
de 130e verjaardag van het Koninklijk
Concertgebouw Amsterdam verzorgde

hij op het Maarschalkerweerdorgel
een gastoptreden op het galaconcert
van 'Stichting Papageno' van Jaap van
Zweden. Ook speelde hij onder andere
in de concertserie van de Grote of
St.-Bavokerk te Haarlem en gaf hij
soloconcerten in Duitsland en het
Internationaal Orgelfestival van Treviso
in Italië. Daarnaast voerde hij meerdere
premières uit, waaronder de uitvoering
van het stuk ‘The Organ’ van Piet Kee
met vijf orgels in het Orgelpark te
Amsterdam.
Naast dat alles is Jeroen betrokken bij
concerten als basso continuo speler, is
hij de vaste repetitor van verschillende
koren, en is hij actief bij het spelen in
theater- en operaproducties. Ook nog
geeft hij pianoles op muziekschool
‘Opmaat’ in Haarlem.
In 2015 nam Jeroen zijn eerste cd op,
samen met zijn vader Arthur Koopman,
op het orgel van de Noorderkerk te
Amsterdam. Ook heeft hij een YouTubekanaal waar hij zijn eigen video’s
publiceert.
En last but not least, sinds zijn
veertiende is Jeroen ook actief als
kerkorganist. Velen van ons kennen
hem als regelmatige vervanger op
het orgel van onze Singelkerk.
Alles bij elkaar: een veelzijdig en
enthousiast musicus neemt ons orgel
onder zijn hoede en verbindt zich aan
onze gemeente – en wij aan hem.
Welkom, Jeroen!
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In Memoriam

zr Ineke Bremer
(22 juli 1950 – 3 februari 2020)
In de nacht van zondag op maandag

altijd met een opgewekt gemoed. Bij de

3 februari is overleden onze geliefde

vergadering van de ‘maatjes’ kon er bij

zr Ineke Bremer, op de leeftijd van 69 jaar.

Ineke altijd nog wel iemand bij. Zij was

Als dochter van één van de toenmalige

werkelijk één van de steunpilaren van

predikanten van deze Gemeente, de

onze Doopsgezinde Gemeente. Collega

bekende en geliefde ds Henk Bremer,

Ewoud Roos en ik herinneren ons beiden

groeide Ineke letterlijk op in de Singel-

dat Ineke Bremer één van die leden was,

kerk. De panden aan de Herengrachtzijde

die toen wij nog maar pas in de Singelkerk

waren destijds nog gewoon in gebruik als

rondliepen, die je zo het gevoel gaven dat

pastorie, en op het pleintje achter de kerk,

je welkom was, en die je graag wegwijs

waar nu geparkeerd wordt, stond haar

wilde maken en helpen je draai te vinden.

zandbak. Ineke leerde fietsen in de lange
gang waar we onze jassen ophangen.

En wat was het dan ook verdrietig dat zij

De Singelkerk is altijd haar geestelijk thuis

een jaar of vijf geleden werd getroffen

gebleven. Ze heeft hier belijdenis gedaan

door de ziekte van Alzheimer, op zo’n

en is hier gedoopt en getrouwd. Ze nam

jonge leeftijd, net rond haar pensionering.

na haar trouwen het ouderlijk huis van

Die ziekte heeft haar gesloopt, en wij zijn

haar schoonouders over in Amsterdam-

er voor een deel getuige van geweest hoe

West, waar Ineke zich zeer thuis voelde,

snel en wreed dat is gegaan. Gelukkig

en van haar buurtje ook een soort

kwam haar in Frankrijk woonachtige

‘gemeente’ maakte. Ineke had één

zuster Liesjet zonder dralen naar

dochter, Liesjet van Dokkum, die ze na

Nederland, om hier bij Ineke in huis te

het zeer vroege overlijden van haar

gaan wonen en voor haar te zorgen

man Klaas van Dokkum alleen heeft

zolang dat thuis kon. Dat is een zware

grootgebracht.

opgave geweest. Maar zo zagen we haar
ook weer af en toe in de Singelkerk, want

Ineke heeft Engelse taal- en letterkunde

in haar eentje lukte dat Ineke niet meer,

gestudeerd, en altijd gewerkt als docent

en ze kwam er zo graag.

in het hoger onderwijs, maar ze genoot
het meest van haar werk voor de Volks-

Op zaterdagochtend 8 februari hebben

universiteit. Het zijn van domineesdochter

we in de Singelkerk afscheid van Ineke

heeft haar identiteit mede gevormd en

genomen, samen met de Gemeente, haar

bepaald, en Ineke droeg dat beslist met

familie en met de vriendengroep die haar

vreugde. Ze vermeldde het vaak met enige

grotendeels vanaf haar studietijd tot het

trots. Ineke was zorgzaam voor wie zorg

einde toe trouw is geweest. Zoals zij dat

behoefde (reed mensen van- en naar de

voor hen was.

kerk), organiseerde groothuisbezoek voor
haar buurt, zong in het koor, was lid van

We misten haar al een poosje, met haar

de kerkenraad, was lid van de gespreks-

heldere stem, vrolijke verschijning, en

groep ‘de pappa’s en de mamma’s’ en

hartelijke voorkomen, maar nu is ze er

deed van kindsbeen af mee met bijna alle

niet meer. Dat Klasina Aafje Bremer, Ineke

activiteiten die door de Gemeente werden

Bremer, bij God geborgen moge zijn.

georganiseerd, en organiseerde er zelf

Haar nagedachtenis zij tot zegen.

vele. Zij bezocht een indrukwekkend
grote groep oudere leden, en deed dat

Henk Leegte
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Uit de kerkenraad

Uit de Kerkenraad van 13 februari 2020
De Kerkenraad verwelkomde Kees Blokland, die een
nadere toelichting op Het DopersGesprek kwam geven.
Het DopersGesprek wordt een aantal malen in het vooren najaar georganiseerd en vloeit voort uit het voormalige
DopersCafé. De inzet van het DopersGesprek is om in kleine
kring (circa 30 deelnemers) verdieping te zoeken op het
snijvlak van religie en samenleving. Dit gebeurt door een
gast van naam te laten spreken in een interactieve setting.
Onder aanvoering van een voorzitter en diens ‘sidekick’
ontstaan door de intieme setting bijzondere gesprekken.
Een kleine commissie denkt na over de uit te nodigen
gasten en regelt de begeleiding van deze sprekers. Zij
komen altijd op persoonlijke titel en krijgen geen financiële
vergoeding voor hun komst. Gasten van binnen en buiten
onze eigen gemeente zijn welkom bij het DopersGesprek.
De Kerkenraad ondersteunt de DopersGesprekken van
harte. Het eerste DopersGesprek van dit voorjaar is op
10 maart met Herman Vuijsje (zie elders in deze idA).
Het Meerpadkerkje wordt rolstoeltoegankelijk gemaakt.
Er komt een aangepaste entree en ook het toilet zal
worden aangepast. De gemeente heeft inmiddels de
stoeprand vervangen door een helling. We hopen dat
hierdoor meer mensen hun weg naar het Meerpadkerkje
makkelijker zullen weten te vinden!
Het geluid in de Singelkerk is nog steeds een issue.
Inmiddels zijn twee gerenommeerde, gespecialiseerde
bedrijven aangezocht om de zaak nogmaals goed door te
lichten en een advies voor de beste oplossing op te stellen.

De Kerkenraad is dankbaar voor de vele jaren vaste dienst
die Dick Klomp als organist bij ons heeft doorgebracht.
Zijn inbreng, toewijding en betrokkenheid zijn van grote
waarde voor onze gemeente. We verheugen ons ook op
de komst van onze nieuwe organist, Jeroen Koopman, die
per 1 maart bij ons gaat beginnen.
De bestuursleden van de Stichting Beheer worden per
1 januari allen opnieuw benoemd. Wij danken Chris van
Eeghen, Norma van den Berg, Ernst Gulcher en Lex van
Drooge voor hun inzet. In de Kerkenraad hebben zowel
Mieke Hoogvliet als Pieter de Graaff de verlenging van
hun benoeming met nog eens drie jaar aanvaard. Onze
dank daarvoor!
Naast de al zittende leden Ineke Voncken en Jaap
Hangelbroek heeft nu ook Gerrit Visser zich bereid
verklaard zitting te nemen in de Financiële
Controlecommissie. Hij wordt daarin benoemd. Zij zullen
zich later dit jaar buigen over de jaarrekening. In de
vacaturecommissie wordt benoemd: Ineke Voncken.
Voor wat betreft die jaarrekening: er is een nieuwe
planning in de maak om zowel de jaarrekening als het
jaarverslag op een eerder moment in het jaar vast te
leggen. Dat betekent ook dat er een andere datum zal
worden gevonden voor de ALV. Natuurlijk volgt hierover
nog nadere berichtgeving.

Het Verhaal In Beeldentaal
Gert de Graaf (1963), pedagoog en schilder,
exposeert in de 40-dagentijd in de
Doopsgezinde Singelkerk.
Zijn werk is expressief en neigt naar art brut.
De verhalen van de 40-dagentijd, de Stille
Week en Pasen verbeeldt hij op een verrassende
manier. Op zondagochtend 29 maart zal na
de dienst de opening van de tentoonstelling
‘Het Verhaal In Beeldentaal’ plaatsvinden.
Voor kinderen en tieners is er tijdens de
dienst een workshop met Gert de Graaf.

Het Verhaal In Beeldentaal
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Gemeente in beweging

Friese dienst in Tuindorp Oostzaan
Op zondag 8 maart 2020 is er om 16.00 uur een Friese
kerkdienst in de Bethelkerk in Tuindorp Oostzaan.
Thema: Boarne fan frijheid (Bron van vrijheid).
Deze dag valt samen met de Internationale Vrouwendag
met als thema: Vrijheid.
Enkele voorbeelden van de strijd voor zelfbeschikking
uit de bijbel en de Friese geschiedenis komen voorbij.
Voorganger is ds. Trinus Hibma.
Na afloop koffie/thee en Friese koek.
Tevens ruilbeurs voor Friese boeken.
Een schriftelijke samenvatting in het Nederlands is
beschikbaar.
Bethelkerk: Plejadenplein 44, 1033 VL Amsterdam

Mennomaal
Op dinsdag 10 maart 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:
de vrouwen van koning David
Opgeven wel nodig bij een speciaal dieet of vegetarisch.
Kosten: € 5 per maaltijd.
Opgave en informatie via Ina Drukker (6423464) of
Mieke Krebber (6731926).

Lunchconcerten in de Singelkerk
7 maart: Vivianne Cheng (piano)
Programma: The Complete Chopin Preludes
Website: www.vivi-anne.com
14 maart: Milena Martinez (piano)
Programma: A different approach to Beethoven,
Chopin and Ligeti
21 maart: Seán Morgan-Rooney (piano)
Programma: Berio, Ravel, Prokofiev
28 maart: Lotami Trio (fluit, cello, viool en altviool)
Programma: Icarus in Flight (Richard Festinger)
In samenwerking met het project Climate Music biedt
het trio een nieuw perspectief op de klimaatcrisis.
https://climatemusic.org/events/
Kerk open: 12.00 uur
Rondleiding door de kerk: 12.15 uur
Aanvang concert: 13.00 uur
Toegang gratis (eigen bijdrage wordt op prijs gesteld)

Veertig dagen tijd – meditatie
WCCM-Nederland (World Community for Christian
Meditation) start in de 40-dagentijd een meditatie-cursus
op twee plekken in Amsterdam, onder meer in het Huis
op het Spui. De stilte zoeken, zoals Jezus deed. Jezelf en
God (her)vinden via de traditie van het stil-gebed.
Huis op het Spui, Handboogstraat 4:
op dinsdag 10 maart, 17 maart, 24 maart en 31 maart,
van 19.30 - 21.00 uur
Deelname € 5,00 per avond.

In het ziekenhuis opgenomen

Zondagse Singelkerkbloemen

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

De bloemen, die tijdens de dienst in de Singelkerk staan,
worden na de dienst gebracht bij leden die een moeilijke
tijd door moeten maken, ziek zijn of iets te vieren hebben.
Wilt u de namen door geven aan: Mieke Hoogvliet,
06-533 804 45, mieke.hoogvliet@gmail.com of Martina
Simons tel. (020) 662 19 34.
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MCC viert 100 jaar wereldwijd
Door Linda Espenshade (samenvatting)

Honderd jaar gelden klonk er een roep
om hulp van mennonieten in ZuidRusland die werden getroffen door
oorlog, ziekte en hongersnood.
“Broeders! Help ons, we komen hier
om!” schreef een man aan de mennonieten in de Verenigde Staten. “De
hongersnood woedt maar door en het
lijden wordt dagelijks groter, ja, met het
uur.”
Daarop vormden de mennonieten en
Mennonite Brethern in juli 1920 een
'centraal comité' om hun antwoord
op de crisis te coördineren. Samen
beloofden ze om mensen die honger
lijden te helpen, waaronder ook de
mensen in Zuid-Rusland (het huidige
Oekraïne).
In de jaren daarna voorzag het comité,
dat de naam Mennonite Central
Committee (MCC) kreeg, duizenden
mensen van voedsel – soms wel 25.000 in
één actie – en verscheepte tractoren en
zaaigoed voor de toekomst.

Rusland 1922
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Nu viert MCC het eeuwfeest van het
dienstwerk dat is gegroeid vanuit die
eerste inzet. In 2020 wordt iedereen
uitgenodigd om de geschiedenis van
MCC te verkennen door deel te nemen
aan herdenkingsbijeenkomsten, het
maken van comforters (lappendekens),
inzamelingsacties, het vertellen van
verhalen en nog veel meer.
Tegenwoordig is MCC actief in meer dan
vijftig landen, waaronder Canada en de
Verenigde Staten, met hulpacties, het
bevorderen van duurzame ontwikkeling
en het versterken van vredesinitiatieven.
“Het werk van MCC werd destijds en
wordt nu nog gemotiveerd door een
verlangen Gods liefde en medeleven met
iedereen te delen in de Christus’ naam,”
zegt J. Ron Byler, uitvoerend directeur
van MCC, VS. “We hopen dat jullie samen
met ons dit eeuwfeest willen vieren en
dank willen zeggen voor de manier
waarop God heeft gewerkt in de levens
van de mensen die zijn aangeraakt
door MCC.

Uganda 2017

Nationale viering
19-21 juni is MCC gastheer van
Celebration 2020, de nationale viering
in de VS van de geschiedenis en het
werk van MCC. De evenementen in
dit weekend, dat gehouden wordt in
Lancaster County in Pennsylvania, zijn
een gelegenheid om God te danken,
en een viering voor de supporters,
partners en medewerkers die het werk
van MCC mogelijk hebben gemaakt.
Viering in Europa
Ook in Europa zijn er festiviteiten.
In Nederland wordt het eeuwfeest
op 18 april in Haarlem gevierd.
Van 21-24 mei wordt er aandacht aan
besteed tijdens de Mennonitischer
Gemeindetag in Weierhof in Duitsland.
Zwitserland viert het op 15 augustus bij
de Bienenberg en de Franse viering is op
31 oktober in Geisberg. Ook in Spanje is
er een kleine bijeenkomst, en wel op
22 maart in Barcelona.

Haarlem 2020

Column

dienstwerk
Caravaggio’s Sant’Orsola
Door Karen Lammers
Het is voorjaar 2004 en ik leg de laatste hand aan mijn proefschrift
over mijn onderzoek aan het ziekenhuis van de Universiteit van
Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi. Een van de laatste
hoofdbrekens betreft de kaft van het boekje.

De Grote Winteropwarmdag
Een van de manieren waarop MCC
en zijn ondersteuners hun medeleven
voor mensen in nood tonen, is het
sturen van comforters. Elk jaar deelt
MCC meer dan 50.000 comforters en
dekens uit die door vrijwilligers worden
gemaakt en gedoneerd. In Nederland werd
deze dag gehouden in Dopersduin in Schoorl.
100 verhalen voor 100 jaar
Geen enkel jubileum is compleet zonder
verhalen, foto's en video's. De online collectie
100 verhalen voor 100 jaar van MCC geeft een
beeld van de mensen en het werk van MCC
door de jaren heen. Gedurende het jaar zullen
er telkens verhalen bijkomen; u kunt ze lezen
en bekijken op mcc.org/100-stories, en hier
kunt u zich ook opgeven voor e-mailmeldingen
over de collectie.
Omdat de hulp van de Mennonites een
apolitiek karakter draagt worden de hulpgoederen in vele landen toegelaten: Afrika,
Zuid-Amerika, maar ook in Iran en Syrië. (MK)

Terwijl ik op weg ben naar het werk, lokt de heerlijke koffiegeur
in de Bolognese straten en hun ‘portici’ me naar een bar voor
een espresso en een brioche. Als ik even later mijn wandeling
vervolg, passeer ik een van de vele kiosken en valt mijn oog op
‘La Repubblica’. Een schilderij van Caravaggio prijkt op de voorpagina van de krant. Een begeleidend artikel (‘L’urlo di Caravaggio’
door Paolo Vagheggi) vertelt trots en met verve over Caravaggio’s
laatste schilderij dat hij kort voor zijn dood maakte. Het is na
jarenlange restauratie klaar om tentoongesteld te worden.
Een prachtig schilderij dat ‘Il martirio di Sant’Orsola’ (het martelaarschap van de heilige Orsola) uitbeeldt. Eccolo! Mijn kaft.
Uit het artikel lees ik dat Sant’Orsola werd gedood bij Keulen
door een pijl uit de boog van de koning der Hunnen, Atilla. Naar
verluidt omdat ze niet op zijn avances in zou zijn gegaan en zijn
huwelijksaanzoek had afgewezen. Het onderwerp is veelvuldig
uitgebeeld. Meestal betreft het vrij statische taferelen van Sant’
Orsola met onder haar mantel de elfduizend maagden die haar
vergezelden op haar pelgrimage en die tegelijk met Orsola de
dood vonden, of, een stervende Orsola met de pijl in haar borst.
Maar Caravaggio weet een verhaal altijd weer vanuit een
bijzondere invalshoek te schilderen. Hij moet wel een zeer gevoelig
en goed waarnemer geweest zijn. Bij hem geen stillevens met
opgepoetste, al te perfecte stukken fruit. In zijn fruittesten ligt
altijd wel een appel met een plekje, een kwijnende peer of een
halfvergane druif.
Zo ook met dit schilderij. Zijn schildering toont het moment dat
de pijl het hart van Orsola doorboort. Ze kijkt naar de pijl, nog
niet ten volle beseffend dat ze geraakt is. Dat besef is er bij de
omstanders wel. Vagheggi beschrijft dat meeslepend. De garde
die haar te hulp wil komen, de hand in het midden van het
schilderij die als het ware had willen voorkomen dat de pijl
Orsola’s hart doorboren zou, en achter Orsola een man – naar
verluidt het zelfportret van Caravaggio – die een schreeuw
slaakt, alsof hij zelf geraakt is door de brute aanval op Orsola.
Sant’Orsola had dan toch maar mooi die opdringerige dinger
naar haar hand van zich afgeschud, althans voor even, maar
nu moest ze dan toch vrezen voor haar leven. Een moment
van onoplettendheid werd haar fataal. Zo stierf ze voor haar
overtuiging en haar trouw daaraan.

Iran 2014
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Het team

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

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

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

• 1 maart – Broederschapscollecte t.b.v.
Stichting Doopsgezind Wereldwerk
Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 t.n.v.
Doopsgezind WerelWerk Deventer
• 8 maart – Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
De basis van het fonds is de publiek-private
samenwerking. Geldgevende fondsen en
particuliere donateurs, dienst-/hulpverlenende
organisaties, maatschappelijke organisaties en
de lokale overheid werken samen met als doel:
hulp verlenen aan cliënten in een financiële
noodsituatie, waarbij een voorliggende voorziening niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar is.
Rekeningnummer: NL49INGB0000294697
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
• 15 maart – Broederschapscollecte t.b.v.
de Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling
Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 t.n.v.
Stichting Doopsgezind WereldWerk te Deventer

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

• 22 maart – Stoelenproject
Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige
avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang
is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond
en nacht verblijven er 45 daklozen in de opvang
aan de Marnixstraat. Van 15 september tot en
met 30 april realiseren ze sinds 1989 ieder seizoen
weer 10.000 overnachtingen met 75 vrijwilligers.
Rekeningnummer: NL42INGB0001320598
Stoelenproject, Amsterdam
• 29 maart – 5e zondag: Rampen wereldwijd
In maart te bepalen
• 5 april, Palmpasen – Broederschapscoll. 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
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.

Matthäus Passion in de Singelkerk
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
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Het Bach ensemble Amsterdam
voert de Matthäus Passion uit in
de Singelkerk op zondag 15 maart,
aanvang 14 uur.
Evangelist: Stephan Adriaens/Falco
van Loon
Christus: Joep van Geffen
Sopraan: Elvire Beekhuizen
Alt: Rosina Fabius/Elsbeth Gerritsen
Tenor: David Lee
Bas: Michiel Meijer
Dirigent: Paulien Kostense.
Toegang: € 22.50;
€ 20 (stadspas, student, CJP en
<16 en gemeenteleden)

Agenda

Kopij voor het volgende
nummer vóór 10 maart 2020
sturen aan Mieke Krebber
Mail: m.krebber@chello.nl
Adres: Europaplein 89, 1078 GZ
Amsterdam (telefoon 020-6731926).

Maart 2020
(kerkdiensten: zie achterkant)

• Ma 2 mrt

Bijbelgr. Rijpenhof; Henk L. en Joke

Rijpenhof

20.00 uur

• Di 3 mrt

Bijbelkring (a) o.l.v. Ewoud Roos

Singelkerk

13.00 uur

• Di 3 mrt

Bijbelkring (b) o.l.v. Ewoud Roos

Singelkerk

15.00 uur

• Za 7 mrt

Leerhuis; S. van der Sluis*

Singelkerk

10.00 uur

• Za 7 mrt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Za 7 mrt

Lunchconcert: V. Cheng, piano*

Singelkerk

13.00 uur

• Za 7 mrt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 8 mrt

Friese kerkdienst*

Bethelkerk

16.00 uur

• Ma 9 mrt

Zon’shoffers; Henk L. en Joke v.d. H.

Singelkerk

20.00 uur

• Di 10 mrt

Mennomaal; de vrouwen van David

Singelkerk

18.00 uur

• Di 10 mrt

Meditatie; Veertigdagentijd*

Huis o.h. Spui

19.30 uur

• Di 10 mrt

Bijbelkring Kris o.l.v. Henk Leegte

Singelkerk

20.00 uur

• Di 10 mrt

DopersGesprek: Herman Vuijsje*

Singelkerk

20.15 uur

• Wo 11 mrt

Vredesgroep

Singelkerk

20.00 uur

• D0 12 mrt

Tumtummies; 11plus

Meerpad

18.00 uur

• Za 14 mrt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Za 14 mrt

Lunchconcert: M. Martinez, piano*

Singelkerk

13.00 uur

• Zo 15 mrt

Matthäus Passion; Bach Ensemble*

Singelkerk

14.00 uur

• Di 17 mrt

Boeken rond de Bijbel: Ter Linden,
Wandelen over het water: hfdst. 11

Singelkerk

15.00 uur

• Di 17 mrt

Meditatie; Veertigdagentijd*

Huis o.h. Spui

1930 uur

• Vr 20 mrt

Open kring M. Simons: Ewoud Roos

Men. Simonsh.14.30 uur

• Za 21 mrt

Lunchconcert: S. Morgan-Rooney, piano* Singelkerk

13.00 uur

• Di 24 mrt

020 11 16plus

Singelkerk

18.00 uur

• Di 24 mrt

Meditatie; Veertigdagentijd*

Huis o.h. Spui

19.30 uur

• Do 26 mrt

Bijbelaars o.l.v. Henk Leegte

Singelkerk

10.30 uur

• Za 28 mrt

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Za 28 mrt

Lunchconcert: Lotami Trio*

Singelkerk

13.00 uur

• Zo 29 mrt

Opening tent. Het Verhaal in beeldentaal Singelkerk

na de dienst

• Di 31 mrt

Meditatie; Veertigdagentijd*

Huis o.h. Spui

19.30 uur

• Za 4 apr

Singelkoor repetitie

Singelkerk

10.30 uur

* Zie informatie elders in dit blad
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Amsterdam Centrum
Amsterdam Noord
Amsterdam Buitenveldert

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

KERKDIENSTEN
Singelkerk

Meerpad

Menno Simonshuis

Centrum 10.30 uur

Noord 10.15 uur

Buitenveldert 10.00 uur

1 maart

Ds Y. van derGoot1

E.M.L. van Dunné**

8 maart

Ds E.C. Roos*

15 maart

Ds E.C. Roos

22 maart

Ds J. Brüsewitz*

29 maart

Ds T. de Boer2***

Vijfde zondag

5 april

Ds E.C. Roos

E.M.L. van Dunné**

Ds H. Leegte
Ds H. Leegte**
Ds E.C. Roos

Ds H. Leegte

Palmzondag
*
**
***
1)
2)

Kinderkerk en Kom-in-de-kring
Kinderkerk en Tienertuin
Voor kinderen en tieners: workshop ‘Het verhaal in beeldentaal’
Yko van der Goot is emeritus-predikant; tot 1 januari 2020 werkzaam in Zeist.
Truus de Booer is predikant in Landsmeer/Den Ilp

Lied van de maand
Gekozen door Truus Dade

Lied 538: Een mens te zijn op aarde
‘De hele tekst spreekt mij aan om mijn leven zo in te richten.
Vooral de regels: … aanvaarden, de vrede en de strijd
… dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt …’

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