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THEMA: SPAREN EN DELEN

Lees verder op pagina 2

Wat een mooi thema is “sparen en
delen”, zeker in deze tijd. Je kan er alle
kanten mee op. Oorspronkelijk dacht ik
aan je privilege delen, omdat dat op dit
moment erg speelt. Ook kan je bedenken
hoe je de wereld samen deelt en spaart
voor de volgende generatie. Oliver Jeffers,
bekend van “De Krijtjes Staken” heeft er
een mooi prentenboek over gemaakt bij
de geboorte van zijn eerste kind. Ik kreeg
het als tip. Het heet “Samen Hier”, maar
was helaas net nu tijdelijk niet leverbaar.
Ook het boekje dat ik vorige keer
besprak, Max en de Toverstenen, had
prima in dit thema gekund. Toch heb ik
het thema maar heel letterlijk opgevat.
Sparen en delen is vaak voor kleuters en

jonge kinderen een uitdaging. De
uitspraak “Samen spelen, samen delen”
vliegt je om de oren bij kinderdag-
verblijf en basisschool. Ik heb twee
prentenboeken gevonden die bij dit
thema passen. Het eerste gaat over
delen en het tweede over rijkdom.

Het eerste prentenboek is “Eén voor 
jou, twee voor mij” van Jörg Mühle. 
Het gaat over Beer en Wezel die drie
paddenstoelen met z’n tweeën moeten
verdelen. Ze kibbelen de bladzijden 
door over de derde paddenstoel 
totdat … Vos ermee vandoor gaat. 
Het spreekwoord van ‘Twee honden
vechten om een been…’ in boekvorm.

Toen ik het kocht was ik niet erg
gecharmeerd van de voorkant, vooral 
de kop van de beer vind ik niet zo mooi
uitgewerkt, maar toen ik het rustig 
zat te lezen zag ik de charme van de
tekeningen. Ze zijn rustig opgezet met
krijt en ingekleurd met aquarel en er
zitten kleine grapjes in. Bijvoorbeeld de
keuken/eetkamer staat los tussen de
bomen en het bos. Gek genoeg werkt
dat juist wel mooi. Het geeft een
feeërieke wereld die ook heel menselijk
aandoet. Ook de tekst zit goed in elkaar.
Als je dus voorbij de kop van de beer 
kan kijken heb je hier een leuk boekje
aan om je kleuter te leren over delen.

      Sparen en delen
Door Albertine Wendte-Voncken

Mühle, Jörg, Eén voor jou, twee voor mij.
Gottmer, 2019. ISBN 9789025771454
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Over Sparen heeft Annemarie van
Haeringen een boek geschreven: “Papa,
ik word later rijk”. We kennen haar
onder andere van “Sneeuwwitje breit
een monster”, maar ze heeft ook “Laat
een boodschap achter in het zand”, de
briljante kinderdichtbundel van Bibi
Dumon Tak, geïllustreerd. Het zijn
pentekeningen over twee olifantjes,
vader en peuterzoon die het hebben
over wat rijkdom is. Vader probeert zijn

zoon duidelijk te maken dat rijkdom
meer omvat dan alleen geld. Dat komt
niet zo over totdat ze een appelboompje
kopen dat meteen tot in de hemel groeit
en een flinke oogst appels oplevert. Dan
ziet zoon in dat rijkdom delen goed is 
en geeft een zwerver op een bankje 
ook een van zijn appels. Dit boek heeft
nóg charmantere tekeningen met mooie
olifantjes die in een pyjama lijken te
lopen en waarbij de achtergrond met

kleine streepjes groen is opgezet en zo
veel aan de eigen verbeelding overlaat.
Ook de tekst en de lijn van het verhaal
loopt fijn. Ik kan niet helemaal de vinger
erachter krijgen, maar dit boek maakt 
me gewoon blij om te lezen. Van harte
aanbevolen dus.

Lieve Broeders en Zusters, blijf
voorzichtig en blijf gezond!

We zijn eraan gewend dat de kerk een
oud gebouw is, vele eeuwen geleden
gebouwd als schuilkerk en nog steeds in
gebruik voor diensten, maar ook andere
samenkomsten. Maar er zijn nog vele
andere parels bij de doopsgezinden. 

Het was op 17 augustus 1675 dat het
doopsgezinde weeshuis aan de Keizers-
gracht d’Oranjeappel open ging. Een
aantal Collegianten, onderdeel van de
doopsgezinden, gevestigd in Rijnsburg,
op reis gingen langs een aantal dorpen

langs de Zuiderzee, omdat ze gehoord
hadden dat er veel wezen waren, zonder
enige familie. De man, vaak op zee
achtergebleven en geen opvang van
familieleden. Zij besloten een weeshuis 
te bouwen en onderwijs, opvang en
opvoeding te verstrekken. 

Na enkele omzwervingen langs
Prinsengracht, de Laurierstraat etc. werd
het huis in 1919 verplaatst naar een villa
in Hilversum. Na de oorlog nam het
aantal wezen sterk af en in 1980 werd
het weeshuis gesloten en werd een fonds
voor jeugd- en jongerenwerk opgericht
dat tot de dag van vandaag
ondersteuning verleent. 

Onzichtbare schatten
Door Bert Iwema Bakker

Vervolg van pagina 1

Huidenstraat 4, kijkend richting
Herengracht, ingang van het weeshuis d'
Oranjeappel, detail uit de tekening
Lamberts uit 1817 Stadsarchief Amsterdam

Haeringen, Annemarie van, Papa, ik word later rijk. Leopold, 2020. ISBN  9789025878818 
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De Collegianten werd 70 jaar later
gevraagd om mee te werken aan een
huis voor ouderen/behoeftigen, zonder
enig pensioen, voor het personeel dat zij
in dienst hadden en niet meer kon
werken (denk aan naaisters,
schoonmakers, tuinlui kooksters en
stokers). Zo ontstond het doopsgezinde
Rozenhofje, alleen voor dames, in 1744
aan de Rozengracht, gesticht vanuit de
Collegiantenkas en nog steeds een
zelfstandige stichting met een bestuur
uit doopsgezinde richting.
Tegenwoordig is het een Rijksmonument
van 30 zelfstandige huisjes.

Rozenhofje

In 1737 werd het Rijpenhofje aan de
Rozengracht gebouwd en vele keren
verbouwd en uitgebreid. Het is een
gemeentemonument en wordt bestuurd
door de Stichting Beheer van de VDGA.
Er wonen 18 bewoners (m/v) en 3
student-beheerders. In 1872 werden de
huizen De Lelie aan de Bloemstraat
toegevoegd. Sinds 1980 een voorbeeld
van vroege sociale woningbouw van na
de oorlog.

In 1765 ontstond ook het Zon’shofje 
aan de Prinsengracht voor oudere 
dames en werd later in de 20ste eeuw
meer gebruikt voor jongeren/studenten.
Er wonen ca. 40 jongeren tijdens hun
studie, Het bestuur is de Stichting 
Beheer VDGA.

De inkomsten van de hofjes zijn
voornamelijk de huurinkomsten (in de
sociale sector), opbrengsten van oud
kapitaal en een kleine subsidie voor
monumentenonderhoud. 

In Amsterdam zijn nog enige vroegere
hofjes van doopsgezinde origine, die
echter niet meer functioneren
(Anslo/Eendracht op de Overtoom en
Henriëttehofje aan de Stadhouderkade).
Vele hofjeshuizen kunnen niet vergroot
worden om bouwtechnische redenen.
Het zijn vaak eenkamerwoninkjes met
veel trappen. Ook isolatie en duurzaam-
heid zijn ingewikkeld en kostbaar. 

Een nieuwe aanwinst is het doops-
gezinde Jeugd- en Jongerencentrum de

Zuidpool, gelegen aan de Nieuwe Meer,
eigendom van de Stichting Doopgezind
Jeugdhuis. Deze stichting is formeel
verbonden met de VDGA. Zuidpool is in
gebruik bij de Scoutinggroep Elfregi
(Elspeet Fredeshiem Giethoorn). 

Als u gaat wandelen: de meeste hofjes
zijn i.v.m. privacy afgesloten, maar vaak
open op monumentendagen en
tuindagen. 

Vroeger waren schenkingen en legaten
nog wel een inkomstenpost, maar die
zijn geheel opgedroogd.

Geniet van dit mooie bezit, het is
kostbaar, maar niet te koop.

Zeilen op de Nieuwe Meer; Elfregi zeeverkenners

Zon’shofje aan de Prinsengracht Regentenkamer in het Rijpenhofje
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Dat laatste overkwam de smid Freerk, die
niet kon ontkennen dat hij dronken was
geweest op de bruiloft van zijn dochter,
waar bovendien een ‘speelman’ geweest
was en waar – weliswaar tegen zijn zin,
getuigde hij –- gedanst was. Ook zijn
vrouw Mijntje had vooraan gedanst en
gehuppeld, al was dat niet op de muziek
gebeurd. Hen werd verzocht hun
armenwoning in het Bakhuis te verlaten,
daar ze ook eerder al aanstoot gegeven
hadden door ruzie te maken. Nadat ze
deemoedig schuld hadden beleden, werd
hun verzoek om nog even in de woning
te mogen blijven toegestaan omdat de
winter voor de deur stond. De uitzetting
werd tot mei doorgeschoven.  

In 1673 lijkt de proefperiode van de
vereniging tussen gemeenten Lam en
Toren afgerond te zijn, althans, op dat
moment besloten de diakenen een
gezamenlijk doopboek en gezamenlijke
financiële administratie te gaan voeren.
Ook over het diaconaat werden
afspraken vastgelegd. In de nieuwe orde
voor de gezamenlijke vergadering der
dienaren, wordt gespecificeerd wat de
taken zijn van de diakenen, oftewel, van
de dienaren der armen. Hun voornaam-

Sinds het allereerste begin van een
doperse gemeente in Amsterdam is er
sprake geweest van diaconaat, zo blijkt 
uit de verhoren van opgepakte dopers in
de roerige jaren dertig van de zestiende
eeuw. Jacob van Campen had Steven 
Jansz schoenmaker en Jan Pauw opdracht
gegeven ‘omme den armen te deelen als
diaken’. De armenzorg werd betaald door
rijke lieden zoals de bij naam genoemde
koopman Cornelis de Vlaminck, die hiertoe
tien of elf gulden afstond, maar wel wat
verbolgen was over de snelheid waarmee
zijn gift was uitgegeven… 

In de jaren veertig bleek dat Aaltje de
Wael ‘geordonneert was [tot] diaken oft
ontfanckster ende uuytdeelster van den
aelmoesen’. Naast Gijsbert Jorisz werd 
ook Trijn Elberts als diaken aangewezen,
waaruit blijkt dat in de zestiende eeuw
ook vrouwen het ambt van diaken
mochten vervullen. Een aantal concrete
voorbeelden van deze diaconale onder-
steuning wordt in de verhoren genoemd.
Jan Pennewaarts liet weten dat hij zijn
gezin zelf kon onderhouden door te
werken, met uitzondering van het vlees
dat hij bij Aaltje mocht halen. Steven
Egbertsz kreeg iedere week een stuiver

van haar om een kind te onderhouden
dat bij hem woont. Vanuit de zestiende
eeuw zijn er nauwelijks bronnen
bewaard gebleven vanuit de doperse
gemeente zelf, vanwege het gevaar van
vervolging. 

Uit de vroegste notulen van de gemeente
Bij de Toren (Waterlanders) blijkt dat er
in 1612 acht diakenen werden voor-
gesteld aan de gemeente, die in twee-
tallen ieder een kwart van de armen der
gemeente onder hun hoede kregen.
Hoewel van ieder gemeentelid een
zedelijk leven als deugdzaam christen
werd verwacht en deze bij misstappen
kon rekenen op het verzoek zich van het
avondmaal te onthouden tot het leven
gebeterd was tot genoegdoening van 
de gemeente, zal het herderlijk toezicht
op de armen intensiever geweest zijn
dan op gegoede lidmaten. Bovendien
waren de consequenties van misstappen
een stuk heftiger omdat diakenen
konden besluiten de bedeling te staken
tot men het leven gebeterd had. Dit 
kon betekenen dat een gezin geen
weekgeld meer kreeg, of dat men uit 
de armenwoningen van de gemeente
gezet werd. 

Armenbrood – het diaconaat
in doopsgezind Amsterdam
Door Anna Voolstra

Notulen kerkenraad Lam en Toren 24 juli 1692 (Stadsarchief 1120,175)
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ste taak was om opzicht te hebben 
op de arme lidmaten der gemeente. 
De stad was inmiddels in vijf wijken
verdeeld. Zowel vanuit de voormalige
gemeente Lam als uit de voormalige
gemeente Toren werden vijf diakenen
afgevaardigd, zodat de armen in de
wijken telkens bezocht werden door
een diaken van het Lam en een van de
Toren. De diakenen rouleerden de
wijken waardoor iedere diaken alle
behoeftige lidmaten een keer bezocht.
Het doel van deze bezoeken was het
uitdelen van de maandelijkse bedeling,
het vernemen van verzoeken en het
onderzoeken van de huishouding, de
omgang, de verdiensten en behoeften
van de armen. Het doel was dus
tweeledig: enerzijds diaconale zorg
verlenen, anderzijds de levenswandel
van de lidmaten controleren. 

De verzoeken om hulp, in de vorm 
van voedsel, turf, kleding, onderdak,
medische zorg of geld, werden in
vergaderingen van de diakenen
besproken. In het armenboek werd
aangetekend wat een ieder kreeg
toebedeeld. Afschrift hiervan werd
meegegeven aan de verzoeker, als 
deze zelf op de dienarenkamer was
gekomen, of door de koster rond-
gebracht als het ging om verzoeken 
die tijdens de omgang van de dia-
kenen door de wijk naar voren
gebracht waren. Met dit afschrift kon
de gealimenteerde zich tot de
diaconessen wenden, die hun de
gegunde goederen uitreikten. Iedere
vrijdag of zaterdag in de vierde week
werd tijdens het huisbezoek door de
diakenen het weekgeld uitgedeeld.
Aan degenen voor wie het niet raad-
zaam geacht werd om vier weekgelden
ineens te ontvangen – de meeste
tuchtzaken gingen over dronken-
schap – werd de uitdeling uitbesteed
aan de koster die eens in de twee
weken het geld rondbracht. De dia-
kenen moesten volgens een rooster
aanwezig zijn bij de predikbeurten,
broeder- en kinderoefeningen in de
kerken om aalmoezen te verzamelen. 

Zowel het Lam als de Toren leverden
bovendien drie diaconessen ter
ondersteuning van de diakenen. 
Zij waren verantwoordelijk voor de
inkoop van het vlas en ‘beddewerck’
en voor het geven van opdracht tot
spinnen, weven, naaien en bleken.
Dit handwerk mocht uitsluitend
worden uitbesteed aan lidmaten van
de gemeente die dit werk nodig
hadden om in hun onderhoud te
kunnen voorzien. Verder werd de
besteding van zowel kinderen onder
de leeftijd van tien à twaalf jaar 
als die van oude of gebrekkige
vrouwen, toevertrouwd aan de
diaconessen, evenals het bezoeken
van zieke vrouwen en kraamvrou-
wen. De financiële afwikkeling 
bleef echter voorbehouden aan de
diakenen, met uitzondering van de
uitbetaling van het loon voor het
handwerk. Als de diaconessen
tijdens bezoeken aan de armen
acute nood gewaar werden, moch-
ten zij wel zonder overleg met de
diakenen deze nood lenigen. 

In 1692 werd besloten dat behoef-
tige lidmaten minstens eenmaal 
per zondag een dienst moesten
bijwonen met hun kinderen. Om dit
te controleren, werd hen na afloop
van de dienst een lootje overhan-
digd door de koster dat ze moesten
laten zien wanneer ze ’s vrijdags
hun brood kwamen halen. Zonder
geestelijke voeding geen brood!

Caffè Sospeso
Door Karen Lammers

Ons bakkie troost is een welkome onderbreking zo
midden in de ochtend. Even een pauze inlassen en
de tijd voor jezelf nemen of een beetje van je tijd
delen met een ander onder het genot van een kop
koffie. De benen te strekken als je zittend bezig
bent of juist even te gaan zitten als je op de been
bent geweest. Hoe verschillend de koffiecultuur ook
kan zijn, of het nu ons bakkie leut, een uitgestrekt
tafereel in koffiehuizen of een snelle espresso aan
een bar inhoudt, het koffiedrinken brengt mensen
bij elkaar. De geur van koffie ’s ochtends in de
straten van Bologna behoort tot de fijnste
herinneringen waaraan ik met nostalgie terugdenk.
Van alle soorten koffie die Italië rijk is, – de caffè
macchiato, lungo, corretto, de espresso om er maar
enkele te noemen –, is de ‘caffè sospeso’ het
hartverwarmendst. De ‘caffè sospeso’ is een traditie
uit Napels, die naar verluidt in de crisisjaren in de
vorige eeuw is ontstaan. Op internet is de geschie-
denis in geuren en kleuren te lezen. In een filmpje
van nauwelijks meer dan 10 seconden verwoordt
een Napoletaanse barista, zoals alleen een
Napoletaan dat kan, hoe de traditie van de caffè
sospeso is ontstaan (youtube filmpje ‘How the
“Caffè Sospeso” tradition was born).

De schrijver en filosoof Luciano de Crescenzo (1928-
2019), zo lees ik op internet, schreef een boek over
zijn geboortestad, waarin hij een ode brengt aan de
caffè sospeso. Hij schreef onder andere, vrij vertaald:
‘In Napels bestond er eens een mooi gewoonte: als
iemand in goede doen was en een koffie in een bar
nam, betaalde hij twee kopjes koffie in plaats van
één. Het tweede kopje was bestemd voor de klant
die na hem kwam. Met andere woorden, het was
een kop koffie aangeboden uit medemenselijkheid.
Vervolgens verscheen er zo nu en dan iemand in de
deuropening van de bar en vroeg of er een sospeso
was. Dit alles was ontstaan door het feit dat er meer
arme dan rijke klanten waren. Nu bestaat er helaas
niet alleen meer degene, die een sospeso betaalt
maar ook niet hij, die bereid is hem aan te nemen.’

De traditie is op zijn retour, kennelijk, maar het
blijft een mooi gebaar.

Column
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Johannes 4: 5-9
Zeg, ben je vergeten hoe het zit? Jij kijkt
op mij neer! Dat doe ik niet, dat doe jij!
En nu ineens niet? Is het ineens niet erg
meer dat ik, als Samaritaanse, alleen 
de Torah, de vijf boeken van Mozes ken,
en aan die andere boeken van jou, 
de profeten en de geschriften geen
boodschap heb? Is het niet erg dat ik, als
Samaritaanse, vind dat ik ook hier kan
bidden, op die berg daar, de Gerizim, 
en niet helemaal naar Jeruzalem hoef o
m God te ontmoeten, dat ik er notabene
af en toe nog wat andere goden bij heb?
Is dat ineens niet meer erg? Jij deed er
moeilijk over, hè, ik niet! Jullie besluiten
om als je van Judea naar Galilea reist,
meestal niet door Samaria te reizen maar
een omweg te maken, om ons niet te
hoeven ontmoeten. Wij ontzeggen je
niet de toegang. Wij zijn geen zuivere
Joden, maar een mengsel van hen die
achterbleven na de ballingschap en de
Assyriërs die hier toen moesten wonen.
Het was ons lot en we hebben er wat van
gemaakt. Misschien niet goed genoeg
voor hen die daar in Babylonië het ware
geloof in stand hielden. Voor mij is het
goed genoeg! En voor jou?

Sterke vraag!

Ze is niet onderdanig en kruiperig en
haast zich niet om water voor haar
meerdere te putten. Ze is ook niet zo
boos en opstandig dat ze geen water
voor hem wil putten. Ze zorgt dat ze

Veel verhalen en mensen zijn me bijge-
bleven, gedeeltes, flarden, gezichten. Een
jongen van net 18, bijvoorbeeld, die zijn
leven nog niet buiten zijn dorpje in het
Rifgebergte was geweest, die daar een
paar jaar op school had gezeten en verder
schapen had gehoed; hij was net getrouwd
met zijn goedgebekte, in Amsterdam
opgegroeide achternichtje. Een verdrietig
en moeilijk verhaal maar ook een vrolijk
verhaal door de oudere mannen in de klas
die hem tips gaven over hoe haar voor zich
te winnen, en met hem meedachten over
een baantje voor hem in de grote stad.
Het maakte dat ik anders kijk naar jonge
Marokkaanse mannen die slecht
Nederlands spreken.

Eén verhaal, is me van woord tot woord
bijgebleven. Meer dan alle andere
verhalen. En zij is me bijgebleven meer
dan alle andere cursisten. Het was het
verhaal van Shahin, een vrouw uit
Afghanistan. Ik gaf nog niet erg lang les,
en wist bijna niets van Afghanistan, alleen
iets over de Taliban.

Shahin vertelde me dat ze gevlucht was
voor de Taliban. Dat ze al een tijd met
andere mensen van haar volk in de bergen
leefde om te schuilen. Maar ze vertelde 
me ook over haar leven, voor de Taliban
kwam. Dat ze al haar hele leven onder-
geschikt was geweest. Verschoppeling 
was. Dat zij, haar familie, haar volk, de
rotbaantjes hadden, weinig geld, kapotte
huizen. Ze was een Hazara. De Hazara’s

zijn een etnische groep, die woont in
Afghanistan, Pakistan en Iran. In al die
landen hebben ze een ondergeschikte
positie. En dus ook voor de Taliban. 
Jaren later las ik het boek ‘de vliegeraar
van Kabul’ van Khaled Hosseini; nog
beter leerde ik het lot van de Hazara’s
begrijpen.

Ik weet nog hoe ik me voelde toen
Shahin mij haar verhaal uitgebreid
vertelde. En ik weet nog hoe naïef
opstandig ik werd van het onrecht dat
haar en de Hazara’s was aangedaan.
Toen ze voor haar leven vluchtte uit
Afghanistan, ging ze naar Iran.
Weliswaar niet onveilig, maar nog steeds
zonder rechten. Haar dochtertje mocht
naar school, maar kreeg als enige in 
de klas geen boek, geen schrift, geen
potlood en geen vriendelijk woord van
de juf. Ik werd getroffen door haar
houding. Ik zou het willen omschrijven
als gelatenheid, maar dat doet niet
helemaal recht. Want er zat een wijsheid
en trots in die ik niet kon bevatten. Het
was níét onderdanigheid. Ze accepteerde
als minderwaardig gezien te worden,
zonder zichzelf minderwaardig te vinden.
Ze kon niet anders dan ook deze hou-
ding aan haar dochter te leren. 

Aan haar moest ik denken bij het 
verhaal van de Samaritaanse bij de put. 

Delen: vragen en geven
Door Essemie van Dunné 

Twintig jaar geleden was ik lerares Nederlands als tweede taal, aan mensen
die net een verblijfsvergunning hadden gekregen en verplicht waren
Nederlands te leren. Ik had allerlei nationaliteiten in mijn klas, mensen met
verschillende redenen om naar Nederland te komen en mensen die om
verschillende redenen een verblijfsvergunning hadden gekregen. Ik heb
ontzettend veel van dat werk geleerd, ik heb zowat alles moeten nuanceren
wat ik daarvoor dacht over mensen die in Nederland willen komen wonen.
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naast die zware waterkruiken elke dag,
niet ook nog een dosis woede hoeft mee
te torsen. 
Wat doet ze wel?
Ze geeft hem water en de
gelijkwaardigheid een nieuwe kans. 
En hij neemt dat met bede handen aan.
Hij heeft zijn vrienden om boodschappen
gestuurd. Zodat hij daar niet met een
groep mannen staat. 
En hij maakt van de ontstane
gelijkwaardigheid, of een poging daartoe,
gebruik. 
Hij zegt: Ik wil iets van jou, iets wat ik
elke dag opnieuw moet halen, wat ik elke
dag opnieuw moet zoeken en elke dag
opnieuw moet vragen. Iets wat niet alleen
ik maar wij allemaal steeds opnieuw weer
nodig hebben. Ik vraag het nu aan jou. 
We hebben elkaar nodig, want door mij
kan jij geven. En geven is onderdeel van
jouw menszijn.

Daar kunnen we al bij stil staan, nog voor
dat Jezus iets in ruil heeft gegeven. Als jij
mij geeft en ik ontvang, ook dan kan
onze relatie gelijkwaardig zijn. Ik geef jou
iets door te ontvangen. En jij ontvangt
iets door mij te geven. Jij kijkt naar mij en
luistert naar mij, en zo weet jij wat ik
nodig heb. Je leert mij kennen, door te
weten wat ik nodig heb. En andersom,
door van jou te ontvangen, leer ik jou
kennen. Ik kijk je aan, en zie wat je mij
geeft en hoe je mij dat geeft. We kunnen
niet zonder elkaar. Dat maakt onze relatie
gelijkwaardig. 

Johannes 4: 13-14
En Jezus heeft ook iets te geven. Niet in
ruil. Jij hebt iets, ik ook. Dat geef ik je
graag. De dorst die Jezus bedoelt heeft
misschien met dat kennen te maken.  
Wij dorsten naar elkaar, hier bij de bron. 

Nu het erop lijkt dat we steeds dichter bij
ons oude leven komen is het misschien
een hele goede tijd om eens stil te staan
bij het water van elke dag en het water
dat een bron kan worden in ons. Een
bron die onuitputtelijk is 

Er is niks mis met het water van elke dag.
Leven is misschien wel niet heel veel meer
dan het heen en weer lopen voor het
water van elke dag. Niet heel veer meer.
Maar een beetje meer is dan toch dat
water dat een bron van levend water in
ons wordt. Kunnen wij in onze
bezigheden verschil zien in onze
dagelijkse wandeltocht naar de bron om
water te putten en onze zoektocht naar
dat andere water?

En die zal voor ons allemaal wat anders
zijn, die levende bron. Misschien
levensrust, een bewust leven in liefde,
zelfrespect, wijsheid, daadkracht,
innerlijke vrede, of juist een sterker
vertrouwen in jezelf, in de ander, in God.
We kunnen het misschien niet eens
precies noemen, het kan ook per dag
verschillen. 

Maar soms kan je bij die zoektocht naar
dat water voor die levende bron, of zelfs
het vinden ervan, minder eenzaam zijn,
als je weet dat degene naast je ook vaak
op zoek is, en misschien soms vindt.  Wat
een troost is dat! We lopen allemaal naar
de put heen en weer, elke dag, voor dat
wat we elke dag opnieuw nodig hebben.
En allemaal zijn we zo nu en dan op zoek
naar dat andere water. 

We mogen weer, samen, naar die plek om
met elkaar te delen. En heel soms
vertellen we aan elkaar wat we zoeken,
of wat we gevonden hebben, wat we
gespaard hebben. Waar we misschien een
glimp van gezien hebben. Maar meestal
zeggen we het niet, omdat het zo
moeilijk is allemaal te vertellen. Soms
lezen we elkaar een psalm, omdat dat in
de buurt kan komen.

Beeldhouwwerk aan de kerk van Pieterburen 
van Jezus en de Samaritaanse vrouw.
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Het Rijpenhofje 
en huizen de Lely 
in coronatijd
Door Sjoukje Halbertsma                                                                      

We hoorden de merels zingen en hoe.
Eén merel zong zo hard dat het soms
te te gek werd. Zo van, nou weten we
het wel! Hij zat op de minaret van de
moskee, onze buren, duidelijk op zoek
naar een vrouwtje. Daar zat hij op het
“gouden ornament” zwart afstekend
tegen de helblauwe hemel. 

Omdat de cafés gesloten waren,
organiseerden we zelf borrels in de
tuin met inachtneming van de door
overheidswege verordende afstand.
De piano werd naar buiten gesleept.
Niemand van de 21 bewoners is ziek
geworden afgezien van milde ver-
schijnselen. Het gewone leven ging
door achter de poort afgezien van 
de studenten die niet meer naar de
universiteit konden. Ik heb dagen 
het “terrein” niet verlaten, met dank
aan de fantastische tuin die in het
voorjaar op zijn mooist is. 

Omdat we veel in de tuin zaten
kwamen we op nieuwe ideeën. Een
grotere parasol tegen de hitte en het

betegelen van de visvijver. Wat is het
mooi geworden! De vijver is nu op-
eens niet meer een grauwe betonnen
bak en zelfs de vissen lijken een stuk
vrolijker. Vanuit mijn huisje zie ik de
parasol en hoor de fontein in de vijver.
Het lijkt hier wel de Mediterrané, 
zo heerlijk! Hoewel ik ook van harte
hoop dat in Noord Europa het Middel-
landse zeeklimaat nooit zal arriveren. 

Langzaamaan werd het weer drukker
op straat, er kwamen meer geluiden
het hofje binnen. De merels horen we
niet meer, het flirtseizoen is voorbij.
Of komt het omdat onze kat Lytse Pier
dol op vogeltjes is… 

Vandaag op de dag af woon ik 5 jaar
aan de Rozengracht. Nu ik weet 
hoe stil het kan zijn, hoop ik dat de
“pret-economie”; cafés, coffeeshops,
Air B&B, Uber, fietsverhuur, stroop-
wafelwinkels etc. aan banden 
zullen worden gelegd. Helaas kan
Amsterdam het drukteprobleem niet
alleen oplossen, het is mondiaal. 

Als voorbeeld noem ik de te goedkope
vliegtickets. Er zal een realistische prijs
voor moeten worden betaald. Inclusief
belasting op kerosine. 

Ik heb mogen ondervinden dat het
veel prettiger wonen is als de buurt
van de bewoners is en niet wordt
overgenomen door toeristen. De stress
is eruit, het tempo lager. Ik hoop dat
het de Gemeente Amsterdam lukt het
teveel aan drukte na Coronatijd niet
meer zo hoog te laten oplopen. Het
covid-19 virus heeft veel ellende
gebracht. We kunnen er ook voor-
delen uithalen, die kans moeten we
ons niet laten ontglippen. 

Ik weet niet wanneer de Jordaan 
weer volloopt met huurfietsen en
rolkoffers. Voor zolang het duurt ga 
ik nog heel erg genieten van mijn
buurt en elke dag een wandeling
maken in de vredige Jordaan. Dat het
nog een hele tijd gezellig druk mag
blijven in onze mooie binnenstad. 

En toen was het stil aan de Rozengracht eind maart, een bevreemdend gevoel.
Geen vliegtuigen die laag overvliegen, geen getoeter of uitlaatgeknal van
motoren. Winkels gingen dicht en goddank geen toeristen in de rij voor de
coffeeshop! Ik was al bijna aan de wietlucht gewend geraakt... 
Het werd muisstil en de lucht was strakblauw. Ook werd het het stil in mijn
hoofd. Wat een verademing! 
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Werkzaamheden tijdens 
de lockdown periode 
Door Helma Vekleij                                                                      

Zoals het plaatsen van desinfectie-
zuilen en een spatscherm bij de
kosterij, route-informatie, 1,5 meter
signaleringen en toiletten met licht-
sensoren. Ook het leegmaken van de
coulissen/rondgang aan de achterkant
i.vm. het gebruik van de ingang aan
de Herengracht voor grotere gezel-
schappen. Daarover elders in dit
nummer meer. 

Een van de dingen waar we ons in 
de afgelopen periode ook mee bezig
hebben gehouden is het uitzoeken
van nieuwe koffie- en theemokken. 
In samenspraak met de secretaris
hebben we die laten bedrukken met
ons logo (zie foto op pagina 10). We
zijn zelf erg blij met het resultaat.
Voor de liefhebber: ze zijn ook te
koop! Maar dit terzijde. Vanwege het
coronavirus bieden we vanaf nu de
melk in kuipjes en de suiker alleen 
aan in zakjes. Naar lekkere verpakte
koekjes zijn we nog op zoek.  

Daarnaast hebben we tijdens de
lockdown periode op verschillende
plekken in de kerkzaal nieuw en
energiezuiniger licht laten installeren.
Zo zijn de dominees tijdens de kerk-
diensten beter uitgelicht en daarnaast
biedt het nieuwe lichtplan meer
mogelijkheden voor andere doel-
einden. Tevens werd de elektrische
bedrading van het gebouw aange-
pakt. Dit was niet alleen nodig om 

een intercomsysteem aan de achter-
kant van de kerk te kunnen installeren,
maar vooral ook ter voorbereiding op
de installatie van een geheel nieuwe
geluidsinstallatie eind juni. 

Bij de keuze van deze nieuwe geluid-
sinstallatie is de kerkenraad intensief
betrokken geweest. Daarbij is bepaald
niet over één nacht ijs gegaan. Zo
heeft een gerenommeerd bedrijf voor
het hele offertetraject deskundig
advieswerk geleverd. De installatie 
zelf is uiteindelijk geplaatst door een
bedrijf met ruime ervaring op dit
gebied, met name in geluidsinstallaties
voor kerken. We hopen dan ook vanaf
de eerste kerkdienst na de coronastop
op een goed werkende geluidsinstal-
latie die een mooi rond geluid geeft
dat voor iedereen goed te volgen is. 

De parkeerplaats aan de Heren-
grachtkant van de kerk is eind juni
geëgaliseerd en opnieuw bestraat,
zodat kerkbezoekers er zonder te
struikelen makkelijk overheen kunnen
lopen. Na de eerste kerkdienst in juli
wordt tenslotte ook de rondgang 
aan de Herengrachtkant opnieuw
geschilderd en de glasdaken schoon-
gemaakt. Ook zal de patio opnieuw
worden beplant, maar daarvóór wordt
eerst nog de muur met de Krijtberg
aangepakt. De Krijtberg is net als wij
met werkzaamheden begonnen.
Hiervoor staat een steiger deels in 

Tijdens de lockdown periode heeft het kosterijteam niet stilgezeten. Mocht u denken dat
wij ons verveeld hebben dan zult u zich misschien verbazen! Van de noodgedwongen
afwezigheid van kerkdiensten, bijeenkomsten en verhuringen werd gebruik gemaakt om
een aantal grote klussen aan te pakken die toch al op de wensenlijst stonden. Sommige
dingen zult u merken, andere misschien niet direct. Bovendien werden onder aanvoering
van de kerkenraad voorbereidingen getroffen om het gebouw en alle ruimtes voor te
bereiden op coronaproof samenkomen.

onze patio. Er wordt dus aan beide
zijden van deze muur hard gewerkt. 

Tot slot heeft ook de Meerpadkerk
zich terdege voorbereid op de eerste
kerkdiensten na de lockdown (zie
elders in dit nummer, pagina 14). 
Het kerkgebouw en de bijgebouwtjes,
de Bolder en het Boetje, zijn alle 
drie opnieuw in de verf gezet. Het
resultaat is prachtig geworden. 
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Mokken >
Tijdens de lockdown hebben onze jonge

gemeenteleden zich verbonden gevoeld door uit
dezelfde beker te drinken. Het bezorgen van de
mokken leverde bijzondere ontmoetingen op;

huisbezoeken werden tuinbezoeken of
wandelbezoeken met afstand. 

Wil jij ook een mok van Doopsgezind Amsterdam
met je naam erop? Mail dan naar Liliane:

l.vandersteur@vdga.nl.

Coronatijd
Voorbereiden op de thuisdienst:

De nieuwe mok met logo:

Redactievergadering via Zoom: Wim de Vries Lentsch, Essemie van Dunné, Joke van der Heide, 
Karen Lammers, Mieke Krebber, Sjoukje Halbertsma, (Dirk Visser was verhinderd).
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Arvid Klomp in gesprek met Ewoud Roos

Koorrepetitie in Noord



“Sinds een paar jaar houdt De Neder-
landsche Bank zich bezig met klimaat-
verandering. Wat betekent de opwarming
van de aarde voor ons? Die heeft enorm
grote consequenties voor het economisch
bestel en de financiële sector. Vanuit ons
mandaat zijn we hiernaar gaan kijken.
Het onderwerp staat hoog op ons lijstje.”

Aan het woord is Olaf Sleijpen, mee-
levend lid van Doopsgezind Amsterdam.
Per 1 februari is hij benoemd tot directie-
lid van De Nederlandsche Bank (DNB) 
met de portefeuille Monetaire zaken. 
“De coronacrisis kun je vergelijken met
een meteoriet die van buitenaf de aarde
treft. Maar de meteoriet die klimaat-
verandering heet, is nog veel groter. 
Het virus heeft de wereld verrast. Bij de
opwarming van de aarde hebben we 
de tijd om ons erop voor te bereiden.

Toen duidelijk werd dat DNB aandacht
aan dit onderwerp ging besteden, werd
geroepen: ‘DNB gaat GroenLinks-fanta-
sieën najagen’. DNB is onafhankelijk en
doet niet aan politiek. Waar het om gaat,
is dat klimaatverandering een grote
impact zal hebben op het economisch
bestel. Sinds een jaar of vier doen we er
heel veel aan, met studies en aanbeve-
lingen. Welk beleid is nodig? We willen
financiële instellingen waarschuwen voor
de risico’s van klimaatverandering en
roepen op tot  vergroening.

Dit geldt voor banken, pensioenfondsen 
en andere grote institutionele beleggers,
zoals verzekeraars, die in olie hebben
geïnvesteerd. De vraag naar olie loopt 
terug en er is meer aandacht voor andere,
alternatieve energiebronnen. Daardoor
dalen de aandelen van oliemaatschappijen.
Die zijn niet meer zo interessant voor
beleggers. Zij moeten gaan nadenken 
over risico’s van deze beleggingen. Uit
onderzoek blijkt dat de opbrengst van
beleggingen in bedrijven die duurzaam-
heid hoog in het vaandel hebben en die 
een goed sociaal beleid voeren, veel hoger
is dan van andere bedrijven.

Een van de dingen die de financiële crisis
ons leert, is dat financiële instellingen
verder vooruit moeten kijken en zich niet
door kwartaalcijfers moeten laten regeren.
Duurzaamheid past hierbij. Overheden
moeten ook meer doen om de CO2-uitstoot
te verminderen. Activiteiten die een hoge
uitstoot tot gevolg hebben, zouden zwaar-
der belast moeten worden, zoals vlieg-
tickets. Dat ligt politiek nog heel gevoelig. 

Zelf ben ik ook erg geïnteresseerd in dit
onderwerp. Ik ben ook dankbaar dat ik 
me hiermee bezig kan houden. Dat heeft
ook te maken met mijn motivatie om
economie te studeren. Ik wilde later iets
voor de samenleving doen, of geneeskunde
of economie. Ik werd geïnspireerd door 
mijn moeder die in de Gemeenteraad van

“Klimaatverandering staat    
hoog op agenda van 
De Nederlandsche Bank”Door Dirk Visser 

Valkenburg aan de Geul zich inzette voor
het algemeen belang. Dat trok me heel
erg. Bij vergaderingen zat ik op de tribune.
Ik begreep er niets van maar ik was trots 
op mijn moeder.

Met de studie economie kun je iets voor
mensen betekenen. Hoe kun je het
menselijk welzijn verbeteren? Dat geldt
ook voor geneeskunde. Maar van
studenten geneeskunde hoorde ik dat 
het een lijdensweg is om arts of specialist 
te worden. Dat kan jaren duren. Die
verhalen schrokken mij toen af.

Na mijn studie in Maastricht wilde ik heel
graag weg. Het werd me te benauwd.
Maar het eerste jaar in Amsterdam was een
hel, een cultuurshock. Ik vond de mensen
erg hard en individualistisch. Maar ik had
leuke collega’s bij DNB die hetzelfde
hadden meegemaakt. Die Hollandse
directheid ben ik later wel gaan waarderen.
Wat me ook opviel bij de overgang van
dorp naar stad, is dat je in de stad sneller
vereenzaamt doordat er veel minder sociale
controle is. Daar had ik ook moeite mee.

Gelijk na mijn afstuderen trad ik in 1993 
in dienst van De Nederlandsche Bank. 
Mijn proefschrift heb ik naast mijn werk
geschreven. In 1999 ben ik in Groningen
gepromoveerd. Van 2001 tot 2004 werkte
ik als adviseur van Wim Duisenberg,
president van de Europese Centrale Bank,

Olaf Sleijpen:

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 Olaf Sleijpen.
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Olaf Sleijpen 



in Frankfurt. Daarna heb ik management-
functies gehad bij pensioenfonds ABP en
pensioenuitvoerder APG, om in 2011 bij 
De Nederlandsche Bank terug te keren. 
Een van mijn nevenfuncties is sinds 2007
hoogleraar European Economic Policy in
Maastricht.

Ik ben niet voor niets gaan werken bij 
De Nederlandsche Bank, in de publieke
sector. Ik heb geen economie gestudeerd
om veel geld te verdienen. Een van mijn
drijfveren is dat we met ons werk een
bijdrage leveren aan de samenleving.

Een groot deel van mijn werk bij de DNB
op dit moment heeft te maken met de
coronacrisis, primair een medische crisis
waaruit een economische crisis is
voortgekomen. Dat is anders dan bij vorige
crises. De oorzaak van de financiële crisis in
2008 lag in het systeem. Dat is nu niet het
geval.

De oplossing van de huidige crisis is niet in
handen van de beleidsmakers, bijvoorbeeld
van de Europese Centrale Bank, maar moet
komen vanuit de medische wetenschap.
Het kan ook nog gebeuren dat het virus
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vanzelf overgaat. Financieel-economisch is
deze crisis lastig te managen. We kunnen 
als centrale banken aan pijnbestrijding doen,
en dat doen we ook, maar we kunnen het
probleem niet wegnemen.

Op de vraag van een idA-redactielid of mijn
doopsgezind-zijn van invloed is op de
beslissingen in mijn werk, is het directe
antwoord ‘nee’. Maar ik doe mijn werk wel
vanuit de overtuiging om dingen te doen die
goed zijn voor de samenleving. Of dat lukt,
weet ik niet. Maar het is wel mijn ambitie 
en mijn streven.

Het contact met de Doopsgezinde Gemeente
is via mijn ex-partner Kees Leegte verlopen.
Hoewel hij uit een doopsgezinde familie
kwam, was hij nooit zo met religie bezig. 
Ik ben zelf rooms-katholiek gedoopt, maar
daar had ik niks meer mee. Ik dreef steeds
verder weg van de kerk. Toch was ik op zoek
naar een stukje zingeving. De Doopsgezinde
Gemeente trok me heel erg aan. Het stukje
geloof dat ik van huis uit had meegekregen,
– daar heb ik een draai aan gegeven.

Kees en ik besloten belijdenis te doen
waarbij Kees gedoopt werd. De belijdenis
was voor mij geen afscheid van vroeger. 
In Maastricht steek ik nog altijd wel een
kaarsje op in de O.L. Vrouwebasiliek. Dat is
ook een deel van wie ik ben.

Wat me bij de Doopsgezinden aanspreekt, 
is de vrijheid van het individu wat tot
uitdrukking komt in een eigen belijdenis.
Dat gaat dan wel vaak alle kanten op, maar
dat is de vrijheid van geloof. Het basisidee 
is ‘heb uw naaste lief’. Dat proberen we zo
goed mogelijk uit te dragen hoewel het 
niet altijd lukt. Nog enkele andere punten
die me aanspreken: vrijzinnigheid, liefde,
vredelievend zijn, niet zo snel een oordeel
over anderen hebben. Wij weten het ook
niet. Relativeren is belangrijk.

Sinds 2014 ben ik voorzitter van de raad 
van toezicht van het Blauwe Fonds dat
financiële steun biedt aan projecten gericht
op homo-emancipatie.”

• Prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen is per 1 februari 2020 directeur monetaire zaken van
De Nederlandsche Bank. Hij is verantwoordelijk voor economisch beleid en
onderzoek, financiële stabiliteit, financiële markten, betalingsverkeer &
marktinfrastructuur, chartaal betalingsverkeer en statistiek. Sleijpen is alternate
lid van de Governing Council van de ECB.

• Sleijpen bekleedt verschillende nevenfuncties. Sinds 2007 is hij professor
European Economic Policy aan de Maastricht School of Business and Economics.
Sinds 2014 is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Blauwe Fonds dat
zich inzet voor LHBTI-emancipatie. Ook is Sleijpen sinds 2018 lid van de Board of
Trustees van de Peter Elverding Chair on Sustainable Business Regulation and
Corporate Culture, Maastricht University. 

• Voordat Sleijpen toetrad tot de directie van DNB was hij divisiedirecteur toezicht
van DNB. Van 2004 tot 2011 vervulde hij verschillende managementfuncties bij
pensioenfonds ABP en pensioenuitvoerder APG. Van 1993 tot 2004 werkte
Sleijpen ook bij DNB als econoom en als manager bij communicatie. Van 2001 –
2004 was hij adviseur van ECB-president Wim Duisenberg.

• Olaf Sleijpen studeerde in 1992 cum laude af in de economie aan de Universiteit
van Maastricht. In 1999 promoveerde hij tot doctor in de economie aan de
Rijksuniversiteit Groningen.

• Geboren: 10 augustus 1970 te Wijlre.
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Uit de kerkenraad

Coronaproof – Tijdens de afgelopen kerkenraad is
veel tijd besteed aan het corona-protocol, waarover
elders in dit nummer meer. Er is veel werk gestoken
in de planning en uitvoering van de te hervatten
diensten, Wij verheugen ons zeer en kijken vol
spanning uit hoe een en ander in de praktijk zal
uitpakken! 

ALV – Ook de de laatste puntjes op de ‘i’ in de
voorbereiding voor de Algemene Ledenvergadering
(eveneens op 5 juli) zijn uitvoerig in de Kerkenraad
besproken. Zowel de financiële als andere stukken
zijn gereed of bijna gereed; de Kerkenraad is
verheugd over de resultaten van het afgelopen jaar
en ziet de ledenvergadering dan ook met
vertrouwen tegemoet. 

Overige zaken – Naast deze grote agendapunten
zijn ook kleinere zaken besproken, zoals het
stroomlijnen van de (leden)administratie, het
vaststellen van het aangepaste zomerrooster en het
voorlopige preekrooster 2021, de voortgang van de
digitale collecte GIVT (zie ook elders in idA), en het
plan om eind juli een orgel vierdaagse te
organiseren. Ook dáárover vindt u elders meer
informatie!

Vanaf 5 juli weer kerkdiensten in
Singelkerk en Noord

Ondanks het feit dat er thuisdiensten
waren en dat er onderling veel contact
was, hebben we elkaar in de afgelopen
drie maanden toch erg gemist. In beide
kerken drinken we daarom zeker weer
koffie voor en na de dienst (in de Singel-
kerk tot 10 minuten voor aanvang). 
Met goed weer buiten en met slecht
weer in de kerkzaal, zodat we elkaar
weer kunnen spreken. 
We zijn blij met wat wel kan – en de
predikanten, de kerkenraad, de kosters
en de organisten zijn er klaar voor! 
Maar het zal anders gaan dan voorheen.

Er is in de tussentijd gewerkt aan een
coronaprotocol en op basis daarvan 
zijn beide gebouwen coronaproef
ingericht, zodat ons samenzijn zo weinig
mogelijk risico met zich meebrengt. 
Zo zijn er stoelen weggehaald en stickers
aangebracht met als gevolg dat de
kerken er nu toch wel anders uitzien, 
zie ook bijgaande foto. In Noord is nu
plaats voor 25 personen waaronder 
5 duo’s en in de Singelkerk is plaats 
voor 100 personen (het toegestane
maximum).

1 – Entree 
We gaan in beide kerken allemaal
achterom naar binnen. De ruimte bij de
hoofdingang is nl. veel krapper, zowel
binnen als buiten. Ingang Singelkerk is
dus op zondagochtend nu de Heren-
gracht, waarmee de oorspronkelijke
ingang van de kerk in ere is hersteld.
• Bij de ingang kunt u uw handen
ontsmetten en u kunt daar al een
liturgie pakken. Zo weten we precies
hoeveel mensen er zijn. Zangbundels
worden voorlopig niet gebruikt.

Al is het in aangepaste vorm, het kan weer! We kunnen weer samen komen. Wat hebben we hier
naar uitgekeken. Vanaf zondag 5 juli zijn er weer diensten in de Singelkerk en in Noord. In het
Menno Simonshuis starten we na de zomer weer. Ook de kinderdiensten starten in de Singelkerk
na de zomer weer, In Noord kunnen de kinderen in de basisschoolleeftijd wel meekomen.
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2 – Route
Een KR-lid staat buiten bij de (nieuwe) entree en heet iedereen
op afstand welkom en wijst de weg. In de Singel-kerk zijn ook 
in het gebouw KR-leden aanwezig om de weg te wijzen. Alle
deuren in het gebouw staan open en vast, ook de toegangs-
deuren van de toiletruimte (de wc-deuren uiteraard niet). 
Extra zeep en papieren weggooi droogdoekjes zijn geplaatst. 
• In de Singelkerk kunt u na binnenkomst uw jas ophangen 
en van het toilet gebruik maken.

• In Noord wordt de kapstok niet gebuikt. Jassen en tassen
worden daar aan de stoelleuning gehangen. In Noord 
wordt de kapstokruimte nu namelijk gebruikt voor een 
extra rij stoelen op 1,5 m

• In de Singelkerk zijn looproutes uitgezet met éénrichting
verkeer. Voor de dienst met de klok mee en 
na de dienst tegen de klok in. 

3 – Plaatsen
Uit beide kerkzalen zijn stoelen weg-gehaald. Het aantal
toegestane stoelen is aanwezig. Ze staan op vaste, 
aangegeven plekken. Allemaal met 1.5 m afstand. 
• Bij binnenkomst gaat iedereen zoveel mogelijk naar 
achteren zodat de ruimte van achter naar voren wordt 
gevuld wordt en er dus zo min mogelijk loopcontact is.

• Om plaatsen in de kerkzaal vrij te houden zal de kerken-
raad gebruik maken van de kerkenraadbanken, waarmee 
een oude traditie weer ingevoerd wordt.

• De pianist/organist heeft een eigen plek achter het orgel 
of de vleugel. 

• In Noord zitten de kinderen bij elkaar op krukjes rechts
vooraan. Voor hen geen 1.5 m afstand eis.

4 – Aanpassing in de dienst
• Het KR-lid:
– gebruikt als enige de microfoon. 
– steekt zelf de kaars aan en krijgt er geen hulp bij.
– geeft voor- en achteraf geen handdruk aan de 
voorganger, maar een hoofdknik op afstand.

• De organist en pianiste spelen de liederen wel, maar we
zingen niet mee. De tekst en muziek staan in de liturgie. 

• De opentijd is er ook, we spreken zonder microfoon 
vanaf de eigen plek. Zo nodig herhaalt de voorganger 
of KR-lid het met de microfoon.

• De collecte is niet tijdens de dienst maar bij het naar 
buiten gaan direct na afloop. Dit kan dan digitaal via 
de Givt-app of contant in een open collecteschaal. 

Na de dienst – Koffie en thee
De looproute is na de dienst omgekeerd, in de Singelkerk 
tegen de klok in. 
Na de dienst drinken we koffie met elkaar.
• Bij goed weer buiten op het pleintje. Bij koud en kil 
weer uiteraard niet, dan drinken we op gepaste afstand 
in de kerkzaal koffie. 

Het wijst de weg vast allemaal vanzelf en bovendien 
zijn er voldoende mensen aanwezig om uitleg te geven 
en om de weg te wijzen.

We zien ernaar uit! De kerkenraad

Op vrijdagochtend 12 juni is onze geliefde zuster Janneke Jansma

overleden. Janneke Jetskalina Margaretha Jansma, geboren in

Hoogezand-Sappermeer. Haar liefde voor Groningen was duidelijk

merkbaar, al heeft ze geen spijt gehad er na haar jeugd te

vertrekken. Ze had als enig kind, regelmatig ‘herrie’ met haar

vader, zoals ze het noemde, en logeerde om die reden een periode

bij dominee de Zeeuw, bij wie ze later belijdenis deed. Ze heeft

veel van haar leven gemaakt. Ze heeft in Engeland gestudeerd, 

is later in Nederland omgeschoold en steeds werkzaam geweest 

als verpleegkundige. Ze heeft veel gereisd, naar Engeland, 

Sri Lanka, Suriname en vertelde daar graag over. Ze had contacten

over de hele wereld. Ze was immens trouw. En daar zijn wij haar

dankbaar voor. Die trouw, in combinatie met haar eigenzinnigheid

en doorzettings-vermogen maakte dat ze zolang ze het nog

enigszins kon, op zondag, lopend en met de bus, naar het

Meerpad kwam. Toen haar ogen en oren zó slecht waren, en 

lopen ook steeds moeilijker werd, hebben Henk en Hetty Smit 

haar altijd opgehaald. Henk Smit heeft jarenlang voor haar

klaargestaan, met liefde, praktische hulp en een luisterend oor.

Ze was een prettige gesprekspartner, omdat ze veel te vertellen

had. Ze was sober, hield meer van doen dan van geloven, 

maakte haar eigen kleren en die van veel anderen, borduurde,

maakte jam en plukte kruiden om ze door het eten te doen. 

Veel van deze dingen kon ze al een aantal jaren niet meer, 

maar klagen deed ze dan weer niet graag. 

In onze Meerpadkerk nam ze een bijzondere plek in, niet in 

het minst bij de kinderen. Door haar eigenzinnigheid, en zeker 

ook door haar pepermuntjes, die ze uitdeelde maar ook zelf, 

zij het soms wat luidruchtig, opsabbelde. Als je tien bent, vind 

je dat allebei een welkome afleiding. Nooit bleef ze zitten 

tijdens het votum en de zegen, en kinderen keken daarnaar: 

als Janneke kan gaan staan, wankelend op haar stok, dan kan 

ik toch niet lui blijven zitten.

Haar dooptekst kwam uit de brief van Paulus aan de Filip-

penzen. Paulus zat in de gevangenis en sprak de Filippenzen

moed in met zijn brief. De strekking was, houd vol, juist als het

moeilijk is. God is met je begonnen, Hij laat je niet in de steek: 

‘Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begon-

nen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.’

Zij zal zich dat wel eens afgevraagd hebben, toch heeft dat haar

nooit doen twijfelen aan de zin van haar trouw. Wij als zusters en

broeders kunnen daarin iets van Gods trouw weerspiegeld zien.

Op vrijdag 19 juni hebben we in kleine kring, met gemeente en

vrienden en verzorgenden, afscheid van haar genomen. En buiten

voor haar gezongen: Ik voel de winden Gods vandaag.

Essemie van Dunné

Zr Janneke Jansma 
(25 april 1923 – 12 juni 2020)

In Memoriam



Wat hebt u nodig om te geven met 
de smartphone?
Om te geven met Givt hebt u om te
beginnen een smartphone nodig
(Android of iOS) met daarop de Givt-
app (te herkennen aan het logo dat
bovenaan deze brief is opgenomen). 
U kunt na het downloaden van de app
uw e-mailadres invoeren en meteen
beginnen met geven. De verdere
registratie kan eventueel ook op een
later moment afgerond worden. 
Bij uw registratie vult u een aantal
persoonlijke gegevens in (denk hierbij
aan je adres, mobiele nummer en
rekeningnummer). Ook geeft u een
machtiging af zodat er geld van uw
rekening kan worden afgeschreven. 

De Givt-app is zo ontworpen dat u
makkelijk door dit proces wordt geleid.
Zoek in de App Store of op Google Play
naar Givt of ga naar www.givtapp.net/
download. Hoewel u voor het down-
loaden van de app wel een internet-
verbinding nodig heeft, is het systeem
verder zo gemaakt dat er tijdens het
geven in de dienst geen internet-
verbinding nodig is. 

Met Givt kunt u ook zonder contant geld 
gewoon aan de collecte blijven geven.

Contant geld gebruiken is al lang niet
meer vanzelfsprekend; velen hebben geen
contant geld meer bij zich. Betalen doen
we steeds vaker met de pinpas en ook het
betalen met de smartphone komt steeds
vaker voor. Deze ontwikkeling is niet meer
tegen te houden, maar heeft wel tot
gevolg dat het voor velen moeilijker is om
mee te doen met de collecte tijdens de
dienst.

Daarom is door de Kerkenraad het
initiatief gestart om anoniem en veilig
geven aan de collecte zónder contant geld
mogelijk te maken. Uitgangspunt hierbij
was dat de dienst zo min mogelijk mocht
worden verstoord. Het resultaat is de
keuze voor een zeer gebruiksvriendelijke
app. 

Waarom een app en geen pin?
Uiteraard was het ook mogelijk geweest
om een pinautomaat neer te zetten in de
kerk, maar daar kleven nogal wat nadelen
aan. Zo'n automaat is bijvoorbeeld duur
en onhandig, maar bovenal heb je bij het
gebruiken van je pinpas niet zozeer het
gevoel dat je iets geeft, als wel dat je een
betaling doet. Givt vindt het juist
belangrijk dat het gevoel van geven
behouden wordt.

Vanaf onze eerste dienst op 5 juli 2020 is
het mogelijk om op een nieuwe manier
deel te nemen aan de collecte. Op die
datum starten we met Givt en kunt u
behalve met contant geld ook met uw
smartphone geven. In dit eerste bericht
leest u hoe het werkt en wat u kunt doen
om ook zonder contant geld te blijven
geven aan de collecte.

Hoe werkt het?
De oplossing van Givt werkt op een aantal
manieren - allemaal met een smartphone
(Apple of Android). De eerste methode 
is met gebruik van Givt-zender in de
collectezak of -mand. De gever geeft in 
de Givt-app aan hoeveel hij of zij wil
geven en haalt de telefoon langs de
zender in de mand of zak en de gift is

gedaan. Het lijkt daarom heel erg op
geven met contant geld.
Daarnaast is het ook mogelijk om te
geven door het scannen van een
zogenaamde QR-code (zie hieronder). 
U kunt deze QR-code scannen vanuit 
de camerafunctie op uw telefoon 
(dan wordt u automatisch gevraagd of 
u door wilt gaan naar de GIVT-app) óf
vanuit de GIVT-app zelf. Op deze manier
kunt u ook zonder GIVT-zender in de
buurt een gift doen. Dit is een voorbeeld
van onze eigen VDGA QR-code:

Mocht u nieuwsgierig zijn en het alvast
eens willen proberen: bovenstaande code
is al in werking gesteld en gebruiksklaar!
Uw gift gaat hiermee rechtstreeks naar
Doopsgezind Amsterdam. 

Als derde methode kunt u rechtstreeks
via de app een gift doen. Dat betekent
dat u bijvoorbeeld, wanneer u eenmaal
weer thuis bent, een gift wilt doen door
in de app het collectedoel uit een lijst te
selecteren. 

Belangrijk om te weten is dat net als bij
contant geld de gever volledig anoniem
blijft, zodat niemand kan zien wat er
door wie wordt gegeven. Een ander
voordeel van geven met Givt is dat iedere
gebruiker elk jaar in de app een over-
zicht kan opvragen van al zijn giften 
aan ANBI-geregistreerde organisaties. Dit
overzicht wordt bij de belastingaangifte
door de belastingdienst geaccepteerd.

Digitaal collecteren met GIVT
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Eigenlijk had deze dag in Elspeet moeten
plaatsvinden, als nieuwe formule, nadat de
ADS is gaan werken met een ledenraad en
de klassieke Broederschapvergaderingen
zijn vervallen. Nu dus een jaarlijkse ge-
meentenberaadsdag voor iedereen. Dit was 
de eerste keer en meteen online, met Zoom. 

Het mag gezegd: het werkte. Eerst een
wervend welkomstwoord van de voorzitter
uit haar woonplaats Aalsmeer, zonder
vliegtuiglawaai, maar met uitzicht op de
Westeinder, daarna een overweging van
Waldemar Epp, uit de Rijp. Vervolgens
werden de aanwezigen opgedeeld over
diverse ‘conferencerooms’ voor
werkgroepen over het dagthema: Thuis op
aarde. Groene theologie zogezegd. Ik
deed mee aan twee; één met voorganger
Marijn Vermet over psalm 8, vanuit
Aardenburg (Zeeuws Vlaanderen).

Wat is dan de sterveling dat u aan hem
denkt, het mensenkind dat u naar hem
omziet? 
U hebt hem bijna een god gemaakt 
hem gekroond met glans en glorie
hem toevertrouwd het werk van uw
handen en alles aan zijn voeten gelegd
Is de aarde ons gegund, of is zij ons tot
taak gesteld? Daar ging het online gesprek
zo’n beetje over. En naar de doopsgezinde
traditie kwamen we toch dichter uit bij de
Taak dan de Vergunde Genade, zogezegd.
Niet mijn uitkomst, ik beken het maar. 
Om nog eens lang over door te praten.

Een andere weg werd ingeslagen door
prof. Dr. Chris Doude van Troostwijk,
hoogleraar vrijzinnige theologie aan ons
Seminarium, vanuit zijn huis in de Elzas.
We leven – zeker nu –in een tijd van strijd
tussen economie en ecologie, zo betoogde
hij, een strijd tussen twee koningshuizen,
in de ontwrichting van de tijd. En wij
aarzelen wat onze bijdrage moet zijn,

zoals Hamlet, waartoe hij passend uit het
stuk citeerde:
The time is out of joint – O cursed spite
That ever I was born to set it right!
Nay, come let’s go together. 

Is die ontwrichting, dat ‘out of joint’ zijn
onvermijdelijk, of kunnen wij handelen, 
er iets aan doen? Chris Doude kwam
daarbij op de Franse revolutie: de revolutie
is altijd pessimistisch, dat is de leer van het
catastrofisme, alles zal fout gaan, die leer
is typisch Frans. Maar hij zag een andere
beweging in de vrijzinnigheid, die meer
omhoog kijkt, weg van de misère – het
anastrofisme, meer positief. Zo leerde ik
binnen een kwartier toch een paar nieuwe
woorden, maar ook meer. Namelijk over
het onvermijdelijk dualisme waar we in
leven, maar waar we toch onze rol in
hebben te nemen, zoals Hamlet.

Waarom zou ik dit nu delen met de 
lezers van idA? Laat ik het zo zeggen: 
als Amsterdammers zijn we zeer bezet 
met onze eigen gemeente. Het reilen en
zeilen, de toekomst. Het is een groot goed
dat die gemeente zich zelf kan dragen,
juist in deze tijden. En elke Amsterdam-
mer, iedereen, is welkom in onze kerken. 
Daar hebben we als leden en als
bestuurders de handen ook vol aan.

Toch is er ook dat grotere verband, van 
de landelijke broederschap. Veel kleinere
gemeenten leunen daar zwaar op. Wij
hoeven dat niet, maar wel maken we er
deel van uit en zijn erbij betrokken. Dat
kan ook inspiratie meebrengen, zoals op
dit gemeenteberaad 2020. Volgend jaar 
zal er weer zo’n beraad zijn, hopelijk dan
life. En hopelijk op weg naar het Wereld-
congres 2021 in Indonesië. Zelfs als dat
wordt uitgesteld, je kunt er naar uitzien.
Over onze stads- en gemeentegrenzen
heen. Amsterdam zal er nog van horen. 

Een middag met de
broederschap
Door Thijs van Hoogstraten

Algemene 
Ledenvergadering
2020 

De Algemene Ledenvergadering (ALV)
vindt plaats op zondag 5 juli 2020,
12.00 uur in de Singelkerk (in
aansluiting op de dienst). 

De agenda voor deze vergadering luidt
als volgt: 

1 –   Opening
2 –   Notulen ALV 27 oktober 2019 
       (bijlage; per e-mail verstuurd) 
3 –   Mededelingen en ingekomen 
       stukken
4 –   Financiën Doopsgezind Amsterdam
       - Jaarrekening 2019
       - Verslag van de financiële 
       controlecommissie
       - Goedkeuring van de jaarrekening
       - Décharge van de Grootboek-
       houder over 2019
       - Herbenoeming leden financiële 
       controlecommissie
5 –   Begroting 2021
6 –   Evaluatie seizoen 2019-2020
       - Jaarverslag seizoen 2019-2020 
       (bijlage)
7 –   De Doopsgezinde Hofjes, 
       voortgang en reflectie 
8 –   ADS-zaken
9 –   Vooruitblik seizoen 2020-2021
10 –Rondvraag en sluiting

Vrienden hebben op deze ALV geen
stemrecht (art 6 Huishoudelijk
Reglement), maar zijn verder zeer
welkom.

Daar zat ik dan, die zaterdagmiddag 13 juni, thuis, maar ingelogd met ruim 60 doops-
gezinde zusters en broeders uit het hele land. Achter de postzegelvensters van Zoom
zag ik de gezichten van een aantal bekenden op dit ‘gemeenteberaad’ van de ADS. 



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

•  5 juli – Stichting Kruispost
De Stichting geeft primaire medische hulp aan on-
verzekerden 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  

•  19 juli – Jeanette Noëlhuis 
Het Jeannette Noël Huis is een leefgemeenschap in
Amsterdam Zuidoost. Hun levensstijl is gebaseerd op
eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor 
een betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan
vanuit de Catholic Workerbeweging in de Verenigde
Staten. De Catholic Worker is een beweging van
radicale christenen en is pacifistisch en anarchistisch
ingesteld: De loyaliteit aan het Koninkrijk van God is
groter, dan de loyaliteit aan het Koninkrijk der
Nederlanden. Het is hun streven om het evangelie
handen en voeten te geven door vreedzame
getuigenissen op plekken waar het wringt en door
concrete hulp aan de armsten.
Rekeningnummer: :NL91INGB0002725828 
Jeannette Noël Huis, Amsterdam        

•  26 juli – Broederschapscollecte t.b.v. projecten 
   van de Stichting Doopsgezind WereldWerk    
Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 t.n.v. 
de St. Doopsgezind WereldWerk te Deventer 

•  2 augustus – Fonds Bijzondere Noden Amsterdam 
De basis van het fonds is de publiek-private samen-
werking. 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 voorlig-
gende voorziening niet, niet tijdig of onvoldoende
beschikbaar is.
Rekeningnummer: NL49INGB0000294697 Fonds
Bijzondere Noden Amsterdam

•  9 augustus – 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 

•  16 augustus – Broederschapscollecte t.b.v. 
   ondersteuning van de kosten van de 
   16e bijeenkomst van het Doopsgezind 
   Wereldcongres in Indonesië in 2021
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 
t.n.v. ADS inzake MWC Indonesië

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

•  23 augustus – Voedselbank Amsterdam 
De Voedselbank Amsterdam (VBA) is in 2005
opgericht en heeft als doel direct voedselhulp
te bieden aan mensen in armoede. Er is een
aanzienlijke groep mensen die om diverse
redenen niet of onvoldoende bereikt wordt
door de reguliere hulp en aanklopt bij één van
onze uitgiftepunten. Tijdelijkheid is altijd een
sleutelwoord geweest voor de VBA.
Rekeningnummer: NL47INGB0004505309
Voedselbank Amsterdam

•  30 augustus / 5e zondag – Rampen 
   wereldwijd – in augustus te bepalen

•  6 september – Broederschapscollecte t.b.v. 
   de ondersteuning van de Indonesische 
   broederschappen

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.

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.  

Juli en augustus 2020 
(kerkdiensten: zie achterkant)
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Agenda

Juli / augustus 2020 
(kerkdiensten: zie achterkant)

Julimaand orgelmaand – Concert 18 juli 
en een Orgelvierdaagse 28 – 31 juli

•  Zo 5 juli Algmene Ledenvergadering Singelkerk 12.00 uur

•  Za 18 juli Orgelconcert: Jeroen Koopman Singelkerk 16.00 uur

•  Di 28 juli Orgelconcert: J. Koopman Singelkerk 17.00 uur

•  Wo 29 juli Orgelconcert: J. Koopman en Stella Brüggen Singelkerk 17.00 uur

•  Do 30 juli Orgelconcert: J. Koopman en Esther van der Ploeg Singelkerk 17.00 uur

•  Vr 31 juli Orgelconcert: J. Koopman en Arthur Koopman Singelkerk 17.00 uur

Voor programma: zie elders in dit blad. In de zomer geen kringen en repetities Singelkoor. 

Nadat wij vele jaren hebben mogen genieten
van het orgelspel van Dick Klomp geven we 
nu graag ruim baan aan zijn opvolger, Jeroen
Koopman. Begin maart is hij aangetreden als
onze nieuwe organist, maar velen van u kennen
hem alleen nog van de online-zondagsdien-
sten, zoals we die in de coronatijd hebben aan-
geboden. Ook om dit een beetje in te halen
geeft Jeroen voor ons in de Singelkerk een
Begroetingsconcert op zaterdag 18 juli
a.s. om 16.00 uur.
Jeroen speelt dan werken van Julius Reubke,
Johann Sebastian Bach en Felix Mendelssohn. 
Drankje na afloop, vrijwillige bijdrage achter-
af. Leden, vrienden en andere muzieklief-
hebbers zijn van harte uitgenodigd.

Daarnaast kunnen we ook nog vooruitkijken
naar een ander, en heel bijzonder, project van
en met Jeroen Koopman, in de laatste week
van juli. Nieuw voor onze gemeente, maar in
een zomer die voor Amsterdam misschien nog
heel stil is, zijn wij blij dat we dit een kans
kunnen geven.
Orgelvierdaagse 28 tot en met 31 juli, 
telkens om 17.00 uur
gespeeld door onze organist Jeroen Koopman
in samenwerking met een aantal gastmusici. 

Programma: 
•  Dinsdag 28 juli – Jeroen Koopman (orgel 
   solo). Johann Sebastian Bach, Charles Marie 
   Widor, Olivier Messiaen
•  Woensdag 29 juli – Jeroen Koopman 
   (orgel/piano) & Stella Brüggen 

   (mezzosopraan). Louis Vierne, Hendrik 
   Andriessen en Gabriel Fauré
•  Donderdag 30 juli – Jeroen Koopman 
   (orgel/piano) & Esther van der Ploeg 
   (hobo). Johann Sebastian Bach, Johann 
   Ludwig Krebs, César Franck
•  Vrijdag 31 juli – Vader en zoon, Arthur 
   en Jeroen Koopman, (orgel quatre mains)
   Georg Friedrich Händel, Felix Mendels-
   sohn Bartholdy, Robert Schumann

Na afloop bieden wij u een drankje aan
onder de lommerrijke platanen op ons
kerkplein. 
Voor deze concerten hanteren wij een
toegangsprijs: € 7,50 per concert. 

Voor de concerten geldt natuurlijk het 
voor ons kerkgebouw vastgestelde
coronaprotocol, en dat betekent: 
•  Ingang Herengrachtzijde
•  Alle maatregelen, zoals 1,5 m afstand, 
   handen desinfecteren, looprichting 
   enzovoort
•  En, heel belangrijk: aanmelding vooraf, 
   vanaf 10 juli via doopsgezind-
   amsterdam.nl/toegang/ reserveren c.q. 
   kaarten bestellen. 

Kortom, terwijl de wereld weer langzaam
opengaat, kunnen wij al uitzien naar een
bijzondere en muzikale julimaand in de
Singelkerk. Hopelijk tot ziens! 

De kerkenraad 
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Lied van de maand
Keuze van Olaf Sleijpen

“Heer die mij ziet zoals ik ben”
Mijn keuze is Psalm 139, “Heer die mij ziet zoals ik ben”. 

                                    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 E.C. Roos
                                                                                                   
19 juli                        Ds L.C.M. Blomjous-Maillette          Ds A-M. Visser
                                        de Buy Wenniger
                                        
26 juli                        Ds E.C. Roos
                                                                                                   
2 augustus               Ds Y. van der Goot                           Ds L.C.M. Blomjous-Maillette     
                                                                                                   de Buy Wenniger

9 augustus               Ds J. van Woerden-Surink
                                                                                                   
16 augustus             Ds J. van Woerden-Surink                E.M.L. van Dunné
                                        
23 augustus             Ds H. Leegte                                                                                            

30 augustus            Ds H. Leegte                                      Vijfde zondag                              

6 september            Ds H. Leegte                                      E.M.L. van Dunné                        

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

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

In mijn beleving van geloof is er geen God zonder mensen.
God staat niet buiten ons en kijkt op ons neer, maar God 
is in ons. God is er dankzij ons; en niet andersom. God kent
ons dus als geen ander, omdat wij zelf het Goddelijke in
ons dragen. Een gebed tot God is een gebed tot onze ziel,
intiem en voor eenieder anders. Deze God is ons kompas 
in hoe wij ons verhouden tot de mensen en de wereld om
ons heen. En deze God geeft ons steun in moeilijke tijden.
En alleen aan deze God leggen wij verantwoording af. 
Wat mij aanspreekt aan dit Godsbesef, is dat het hande-
lingsperspectief bij ons ligt; niet bij een ander en ook niet
bij een opperwezen dat buiten ons staat. Of deze wereld
een Hof van Eden is, of een woestenij, is volledig aan
onszelf. Dat is een harde boodschap, wellicht, maar ook
een zeer blijde: de samenleving is meer maakbaar dan 
we onszelf wellicht doen geloven.   


