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THEMA: KERST

Hoe Kerstmis betekenis voor me kreeg 
Elk jaar, wanneer de maand november is
gekomen en de laatste herfstbladeren
tegen de grijze lucht me vertellen over
het seizoen van de inkeer, het seizoen 
dat mij zo lief is, komt Kerstmis terug in
mijn gedachten. In de eerste weken als
een ver en aarzelend zoeklichtje, om
daarna, in de loop van de adventstijd,
naderbij te komen. Zoals het ook in de
loop van mijn leven is gegaan. Na een
aarzelend begin, leerde ik steeds beter
wat Kerstmis voor me betekent. 

Zo vrolijk verpakt als de Sinterklaas-
avonden waren in mijn jeugd, zo moei-
zaam verliepen de Kerstdagen. Ik herin-
ner me geen stralende kerstboom, geen
lachende familieleden of vrienden. Nu de
puzzel van het verleden is gelegd, weet 

ik dat mijn moeder met Sinterklaas al
haar kruit verschoten had en zie ik 
met liefde terug hoe zij op de dag voor
Kerstmis dat ene zilveren vogeltje met
zijn trillende, wit nylon staartje aan die
ene dennentak achter het schilderij van
onze grootvader klemde. Staande op 
een trapleer, haar lichaam een en al
volharding.  

Zonder Kersttraditie op zak ontmoette 
ik mijn Tsjechische vrienden, die in 1968
moesten vluchten uit Praag. Bij hen
leerde ik Kerstmis kennen als een explosie
van licht en warmte, van cadeautjes
onder een boom vol houten figuurtjes 
en sterren van stro. Als een explosie 
van inkopen en voorbereidingen, van
kerstkoekjes en karper, van lachen en laat
naar bed. Te midden van al die explosies

stond elk jaar weer, op dezelfde lage
dekenkist, het generaties oude kerst
stalletje met de al even oude santons.  
Ik warmde me aan hun lange traditie van
Kerstmis vieren, maar ik miste het verhaal.
Zo kon ik, terwijl ik bij hen op de bank 
zat en mijn kerstpakjes uitpakte, met een
glimlach terugdenken aan mijn jongste
broer, die toen hij vroeger thuis een 
stukje uit de Bijbel mocht voorlezen,
steeds Geallieerden zei in plaats van
Galileeërs. Bezeten als hij toen al was van
de memoires van Churchill. Ik miste het
verhaal over Maria en de aankondiging,
over de vlucht en de stal, het kind en de
kribbe, de herders en de ster, de os en de
ezel, de mirre ende goud. Ik miste het
verhaal, maar meer nog de betekenis.  

Hoe Kerstmis betekenis 
voor me kreeg
Door Peggy van der Leeuw
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In diezelfde eerste jaren van mijn
eigen leven, bouwde ik naar het
voorbeeld van mijn vrienden aan een
vergelijkbare verzameling strooien
sterren en houten figuurtjes en in de
dagen voor Kerstmis versierde ik mijn
kamertje. Later mijn kamer, mijn halve
woning, mijn verdieping. Met alles wat
ik maar had. Als het klaar was, aan het
begin van de Kerstavond,  stak ik de
kaarsen aan. In afwachting van iets,
dat er nog niet was en nog niet
meteen zou zijn. 

Eerst zou ik nog naar Engeland gaan.
Waar de Christmas Pudding wachtte
en het enkele, smeulende haardvuur.
De dikke sneeuw op de meedogenloze
heuvels en de handgestapelde muren.
De vriend, die vroeg of ik meeging
naar de vroegmis op Kerstmorgen.
Tien kilometer lopen verderop. 
Vijf uur op, half achter ter plekke.  
‘Come on, Peggy, let’s go!’ 

Na lang stampen door het wit van de
sneeuw onder het zwart van de nog
nachtelijke hemel, bereikten we het
kleine, middeleeuwse kerkje. Oud en
koud. Er was niemand dan alleen de
plaatselijke vicar, die ons met te vroeg
zegenende armen door een niet
voldoende uitgeslapen kater wat al te
hartelijk ontving. Blij als hij was niet
alleen te hoeven zijn met God. We
luisterden naar hem en lieten hem 

zijn stamelende zinnen, zijn stamelend
zijn. We luisterden beleefd, maar ook
aandachtig, doordrongen als we waren
van zijn wil om zijn taak te volbrengen.
Toen hij ons uitgeleide deed en even,
samen met ons, naar buiten stapte en
de eerste ochtendlucht opgelucht
inademde, had hij volbracht. Hij lachte
vriendelijk, wenste ons Merry Christmas
en een behouden tocht naar huis. Iets
in zijn stem verried dat hij graag was
meegelopen. 

We waren al bijna thuis toen
Christopher me vroeg: ‘Are you
religious, Peggy? In any way…? 

In any way… Ik had me in dat kerkje
zo op mijn gemak gevoeld, met de
sneeuw, de stilte en de pas gewreven
banken om me heen en met de vicar,
die een mens bleek te zijn. Op mijn
gemak, een groot goed in mijn leven.
In any way… Kon geloven dan geloven
op de een of andere manier zijn? Op
de ene, maar ook op een andere? Was
er een keuze en een eigen manier van
geloven? 
Toen ik, halverwege de dertig, voor het
eerst naar het klooster ging, begon de
betekenis. Natuurlijk was er het
Kerstverhaal met Kerstmis, het
Paasverhaal met Pasen, gelezen door
een van de oudste zusters, gebogen
over de lezenaar en met onvaste stem.
Maar naast de verhalen, in de vorm

van enkele verzen uit de Bijbel,
bestonden de diensten hoofdzakelijk
uit de teksten van de psalmen. In
beurtzang door de zusters gezegd.
Viermaal per dag, zodat ik volop de
gelegenheid kreeg de mij nog
onbekende woorden te leren kennen.
Woorden, die me over de jaren zoveel
betekenis zouden brengen. Eerst in
het klooster, later in de Singelkerk. 

Zo werd Maria de moeder, die
bewaart in haar hart. De aankon-
diging, het beginpunt van haar leven.
Een leven van aanvaarde opdracht 
en bijbehorende pijn. De stal werd
een onaanzienlijke, donkere plek.
Alsof alleen in het diepste donker 
de geboorte van het licht kon plaats-
vinden. De geboorte van Jezus, de
mogelijke mens in ieder van ons. 
De geboorte van Hem, die het zou
wagen met liefde. Zoals liefde de
intentie is van ons allen. De kribbe
werd het brandpunt van verwonde-
ring en aanschouwen, het kindeke 
de goddelijke vonk. De herders kon 
ik voor me zien als mensen zoals wij.
Wakend en slapend. Nieuwsgierig,
aarzelend en uiteindelijk bereid.

De os en de ezel werden met hun
ademend verwarmen een teken van
zorg en erbarmen. De koningen
knielden, ook zij, en plaatsten zelf hun
mirre ende goud op de rulle grond.  
Tijdens de eerste jaren van zorg voor
mijn geesteszieke broer, bleef ik op
Kerstavond vaak alleen thuis. Hij
woonde op zichzelf, maar was te ziek
om bij mij te kunnen komen of te
willen dat ik bij hem kwam. Ik wilde
dat er een naaste voor hem bereik-
baar was, als hij in eenzame nood zou
verkeren en toch zou willen bellen.
We hadden ten slotte alleen elkaar als
familie en zoals ik mijn vrienden had
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als achterdoek, zo had hij in die tijd
alleen mij. Ik bleef op Kerstavond 
thuis en had het goed bij mezelf. 
Het Kerstverhaal had over de jaren
betekenis gekregen, alsof het nu een
fundament had waarop ik mij voor-
goed kon verlaten. Ik had contact
gekregen met Kerstmis en voelde me
niet meer alleen. Zoals een verlaten
straat betekenis krijgt als er een vriend
of vriendin woont. Ik zat niet meer 
te midden van mijn kerstversieringen
en brandende kaarsen in afwachting
van, maar voelde me sterk en aan-
wezig in mezelf. Ik voelde de kracht
van betekenis en het vertrouwen dat
daar vanuit gaat.  

Eenzelfde soort vertrouwen als ik
terugvond in het prachtige Kerst-
verhaal van Dylan Thomas, met de al
even mooie tekeningen van Edward
Ardizzone, A Child’s Christmas in 
Wales, waarin hij de Kerstmissen van
zijn kindertijd in herinnering brengt. 

In een dorpje in Wales, met alle 
sneeuw en sneeuwballen van dien, 
alle snoeplustige tantes en drinkende
ooms, en met op de laatste bladzijde
dat diepe vertrouwen, dat voor mij 
bij Kerstmis is gaan horen en bij 
mijn manier van geloven. 

Elk jaar op Kerstavond luister ik naar
dat verhaal, voorgelezen door Dylan
Thomas zelf, en elk jaar ontdek ik 
mij nog onbekende Engelse woorden
en wacht ik op de allerlaatste:  

And then I went to bed. Looking
through my bedroom window, out 
into the moonlight and the unending
smoke-coloured snow, I could see the
lights in the windows of all the other
houses on our hill and hear the music
rising from them up the long, steadily
falling night. I turned the gas down, 
I got into bed. I said some words 
to the close and holy darkness, and
then I slept. 

Christopher is dood, maar toch, ik zal hem antwoorden op zijn vraag. 



Grootgebracht in een gezin waarin
ingetogen familiegebruiken ons voor-
bereidden op kerst (verhaal voorlezen
bij het licht van echte kaarsjes die pas
aan mogen op kerstavond, in een
boom die op de eerste dag van de
kerstvakantie wordt gekocht, nadat
we op (de vrije)school al een heel
adventsparcours hadden doorlopen 
en het toch al spaarzame daglicht uit
het klaslokaal was geweerd door een
verduisteringsritueel van blauw en 
geel crêpepapier op de ramen) zat 
dit jaarfeest als hoogtepunt van
christelijk vieren stevig in mijn interne
programmering verankerd. Studerend
in Amsterdam werd mijn verlangen
naar een authentieke kerstbeleving er
niet minder om, maar verdween met
het toenemend besef van kerst als
commercieel product en mijn eigen
aandeel daarin ook geleidelijk de
magie ervan. Totdat ik op de verjaar-
dag van een oppaskind hierover in
gesprek raakte met zijn buurvrouw
(Nikki). Die snapte het helemaal en
voegde er opgewekt aan toe: en 
weet je hoe je dat oorspronkelijke
kerstgevoel weer kunt terugkrijgen?
Als je je voorstelt hoe je het zou wil-
len vieren, en dan alles wat je daarbij
bedenkt precies op die manier uit-
voert, zoals je het voor je ziet. En
inderdaad: toen ik het jaar daarop 
een onverwacht stille oudejaarsavond
aan zag komen ben ik binnengestapt
in de oudejaars-avonddienst van de
dichtstbijzijnde kerk in Amsterdam
Nieuw-Zuid. Lenie van Rijendam
preekte zo hartelijk dat ik me als
passant in het samen-zijn voelde
opgenomen. Wat met het zingen 
van ‘Overal wonen, nergens thuis’ 
(op die melodie hadden mijn ouders
vroeger het slaapliedje voor mijn
tweelingzus en mij gemaakt)
emotioneel werd ‘ingekopt’. 

Toen ik voor studie en werk naar het
buitenland ging, kwamen er een paar
kerstmissen die ik onvermijdelijk ver
van familie zou gaan beleven: eerst co-
schappen in Zambia, daarna arts-
assistentschap in Curaçao en recent
een baan in Zuid-Afrika. Niet bepaald
oorden voor een ‘driving home for
Christmas’. Gecombineerd met een
(sub)tropisch klimaat en een zomer- 
in plaats van een winterzonnewende
werd mijn geanticipeerde kerstgevoel
aardig op de proef gesteld. In Zambia
liep ik door modder (regenseizoen,
alles nat) naar de kerk, waar onder
begeleiding van een complexe beat
van drie slagwerkers de nonnen in 
een reidans de kerk binnenkwamen.
Toen we ’s avonds in het huis van de

tropenarts bij elkaar kwamen was er
zingen rond de piano: kerstliederen en
Taizé. Ook weer verrassend verbindend,
zo ver van huis. In Curaçao zou het
makkelijker worden: alle artsen van de
kinderafdeling waren met kerst voor
een diner uitgenodigd bij de chef de
clinique thuis. Helaas kreeg een van ons
Dengue (knokkenkoorts) en moest ik
invallen om de nachtdienst te doen en
ging het feest voor mij niet door, dacht
ik. Op kerstavond ging ik nog wel naar
de nachtdienst in het protestantse
kerkje van Willemstad, waar in het
Papiaments evangelie en overdenking
werd gelezen en de bekende liederen
gezongen. Tot mijn verrassing werd 
ik vervolgens door mijn buren
uitgenodigd voor hun traditionele
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Kerstkransjes 
bij 30 graden 
Door Christiaan van Woerden

Links, vooraan in de rij: Christiaan.



kerstontbijt: met het hele huizenblok 
(6 gezinnen) op het terras en ieder nam 
wat mee. Zoveel spontaan contact met
buurtjes had ik met kerst nog niet eerder
meegemaakt. Ook op de kinderafdeling
later die avond tijdens mijn dienst van de
25e was er een pot-luck; alle verpleegkun-
digen waren feestelijk aangekleed en ik
\had me daar ook op voorbereid. Om 6 uur
‘s avonds werd midden op de afdeling een
kersttafel gedekt en hadden we een zeer
feestelijk maal. De nacht was lang, maar er
draaide een kerstfilm op de lokale zender
die nacht: the polar express (een jongetje –
die het geloof in Santa Claus en zijn cadeaus
al kwijt is – springt op een trein vol met
kinderen op weg naar de noordpool om
Santa te ontmoeten. De ultieme beleving
van de reis wordt het horen van de klokjes
aan het span van de rendieren die de
arrenslee trekken. Als de rendieren met
wilde sprongen de bellen in beweging
brengen, hoort jongetje de niets terwijl 
zijn vrienden uitzinnig van vreugde het
langverwachte geluid ervan wel ervaren.
Nadat hij letterlijk tot inkeer komt en 
geloof in Santa opnieuw wil uitspreken,
hoort hij ze ook en volgt nog een onder-
onsje met Santa himself. Ik kreeg er dus 
nog een extra kerstboodschap bij. 

Mijn derde kerst ‘ervaring’ in het buiten-
land was in Kaapstad, Zuid-Afrika, waar 
ik na lang wachten en aanhouden einde-
lijk aan het werk kon. Hoewel verder weg
van huis dan ooit kon ik kerst-met-de-
familie meemaken bij mijn Zuid-Afrikaanse
schoonfamilie in Durban. Dit werd een
bijzonder warme ontmoeting met velen.
Bovendien belandde ik via het pas opge-
richte koor Vox Cape Town in de voor-
bereidingen voor de jaarlijkse nine lessons
and carols: evangelielezing afgewisseld met
koor- en samenzang waaronder de lokale
opdrachtcompositie Christmas in Africa
(https://www.youtube.com/watch?
v=0Jx_bOVwPso).

Ik schrijf dit vanuit Antwerpen waar ik nu
woon. Het is herfstvakantie en ik vermoed
dat de tweede serie corona-maatregelen
familiebezoek gaat verhinderen Alle reden
om kerst 2020 uit opnieuw uit te denken.
Met dank aan Nikki. 

Wortels en 
geborgenheid
Door Nicolaesz Vlaming

Kerst ademt als geen ander feest geborgenheid. Heeft dat louter
te maken met de tijd van het jaar, met de donkerste dagen van
het jaar, waarin je instinctief naar binnen gericht bent? Is het
omdat Kerst het feest van het Licht is? Is het omdat Kerst bij
uitstek een familiefeest is? Een feest, dat je doorgaans viert met
de mensen die het dichtst bij je staan?

Toen ik in het buitenland verbleef, probeerde ik ieder jaar met
Kerst thuis te zijn. Meestal vloog ik om financiële redenen pas 
24 december ’s avonds richting Amsterdam. De eerste jaren had
dat ook nog iets bijzonders, want de crew was al in kerststem-
ming en maakte er toch iets bijzonders van voor die luttele zielen
die op kerstavond nog niet thuis waren maar de vlucht overzee
maakten. Later zaten ook die vluchten vol, en was het speciale 
er wel van af. 

Maar het lukte niet altijd om Kerst thuis te vieren. De kerst-
viering in het buitenland vond ik, net als Oud en Nieuw altijd
voor mij is, een dag om gewoon door te komen. Natuurlijk 
deed ik wel iets om een kerstsfeer te creëren of was er een
uitnodiging door en voor collega’s die in hetzelfde schuitje 
zaten, maar er kleefde toch iets schrijnends aan en echt Kerst
wilde het – voor mijn gevoel althans – nooit echt worden.
Kerstviering is voor mij familieband, het grijpt terug op je 
oudste herinneringen en je wortels. 

Des te vreemder eigenlijk – of misschien wel juist daardoor –
dat Jozef en Maria in den vreemde waren, ver van hun familie,
toen ze de protagonist van het latere kerstfeest op de wereld
zetten. Op een plek die geenszins geborgen was.

Ik herinner me een documentaire van jaren geleden over een
Nederlands echtpaar dat geëmigreerd was naar Australië. 
Zij bouwden daar hun leven op en kregen dochters. Maar ieder
jaar omstreeks Kerst, hartje zomer in Australië, werd de man 
des huizes verteerd door kwellend heimwee naar zijn vroegere
feestsfeer en herinnering van kerstboom, kachel, winterse kou 
en donkere dagen, terwijl de dochters hem meewarig aankeken
met een blik van ‘waar heb je het in godsnaam over’. Pa doet
weer sentimenteel. 

Alhoewel ik mensen ken die zich overal in elke omstandigheid
zeggen thuis te voelen, kan ik me de verscheurdheid van de man
wel voorstellen. Kennelijk is (voor sommigen) ook de plek waar
die oudste herinneringen van dit familiefeest gevormd zijn van
belang voor de beleving in het nu en kennelijk was deze man
nooit echt geworteld geraakt in Australië.

Met wie en waar je met Kerst wilt zijn vertelt je waar je wortels
zijn, waar je geborgen en ‘thuis’ bent. 

Column
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wederom naar die kerk op Main Street. Dat was deze
keer een onprettige ervaring. We waren een beetje laat,
ik liep voor Matthias uit de kerkzaal in en kreeg bij de
ingang het boekje aangereikt. Aan het begin van de
dienst bij de eerste zang bleek Matthias geen boekje 
te hebben. Hij zei dat de dame bij de deur haar half
uitgestoken arm terugtrok toen ze hem zag: een zwarte
man. Ik dacht eerst dat de boekjes misschien bijna op
waren, en dat ze wilde dat we deelden, maar dat had ze
er niet bij gezegd. En families die later binnenkwamen,
hadden allemaal zelf een boekje. Op Kerstavond zo’n
ervaring van discriminatie meemaken was niet fijn, en we
zijn nooit meer naar deze kerk teruggegaan. Mijn plan
om de zwarte dominee te mailen heb ik uiteindelijk nooit
uitgevoerd. Waarschijnlijk omdat ik het liever vergat.

De volgende twee jaar vierden we Kerstmis in onze
wederzijdse thuislanden: in 2018 vierden we onze
traditionele bruiloft op eerste Kerstdag in Sierra Leone
en het afgelopen jaar waren we met Kerst voor het
eerst weer bij mijn ouders in Nederland. 

Kerstmis 2020 zal weer in de VS zijn, maar nu in
Hyattsville Maryland, een voorstadje van Washington DC,
waar we een jaar geleden heen zijn verhuisd. Op tien
minuten fietsen/rijden is een heel fijne doopsgezinde
kerk. Meerderen uit de Singelkerk zijn er al een keer
geweest. De Kerstdienst zal op Zoom zijn, en ik zal de
‘tech host’ zijn van de dienst (een vrijwilligersrol die ik
recentelijk heb opgenomen), maar ik kijk uit naar een
dienst met een gemeenschap die ons samen het
afgelopen jaar met open armen heeft ontvangen en ons
heeft geholpen van Hyattsville een nieuw thuis te maken.
Het zal terugkijken zijn op een zeer intens jaar, met de
pandemie, de demonstraties voor meer racial justice, 
en natuurlijk de verkiezingen. Maar in datzelfde jaar
zijn we ons mede dankzij Hyattsville Mennonite Church
gaan thuis- en welkom voelen in dit zeer diverse stadje.
Een plek waar ik niet bang ben dat Matthias of wij
samen als niet welkom worden beschouwd.

In september 2016 verhuisde ik naar Newark, Delaware 
aan de oostkust van de VS om te trouwen met mijn
verloofde Matthias. Hij is ook immigrant, 15 jaar eerder
gevlucht uit Sierra Leone. Zijn familie is van oorsprong
Moslim, maar veel familieleden, waaronder hijzelf, zijn 
in de loop der jaren Christen geworden. 

Mijn eerste kerst in de VS betekende nieuwe tradities
vormen met een grote mix van tradities die wij ieder in
brachten: mijn Nederlandse en Franse familietradities, 
mijn eigen persoonlijke tradities in de Singelkerk, Matthias’
vroegere tradities van feestdagen in Sierra Leone, en 
zijn tradities met zijn kinderen in de VS.

Wat ik me herinner van die eerste kerst was vooral rondom
het opeens stiefmoeder zijn, en hoe je dan samen Kerstmis
viert, met allemaal andere tradities en verwachtingen.
Onwennig in mijn nieuwe rol en allemaal een beetje
onwennig samen. Ik wilde heel graag op Kerstavond naar
een kerk, en zonder Doopsgezinde kerk in de buurt gingen
we naar een protestantse kerk vlakbij op Main Street. Het
was oké, maar in het begin vind ik het  toch altijd wennen
in een nieuwe kerk. Ik miste enorm de mij vertrouwde
rituelen van Kerstavond in de Singelkerk: over de
prachtig verlichte grachten fietsen, heel veel liederen
zingen in de knusse en ook prachtig verlichte kerkzaal, 
en daarna nog een drankje drinken in een kroeg vlakbij. 

Maar ik denk dat ik niet de enige ben voor wie het eerste
jaar na emigreren het moeilijkste is, waar je zoekt naar
welke oude tradities je probeert te behouden, welke je
loslaat en welke je langzaam gaat (of moet) aannemen,
maar zover ben je dan nog niet. Je zweeft er nog ergens
tussen in. Maar dat hoort er ook bij, ik was blij na jaren
van lange afstandsrelatie en slopend proces van visum-
aanvraag eindelijk samen een nieuwe plek te hebben met
Matthias, en samen te beginnen nieuwe tradities te
vormen.

Het jaar erop waren de kinderen bij hun moeder, 
en vierden we Kerstmis met z’n tweeën. We gingen

Kerstmis 
in Amerika 
Door Anne-Claire Frank-Seisay
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Kerst in CH
Door Oldrik Verloop

Terwijl ik mijn muts over de oren trek, valt de zware houten
deur achter mij dicht. In één hand heb ik een zakje Guetzli
terwijl ik de hand van m’n broertje Godi vasthoud in de
andere. Deze week bakken we Zimtsterne, Sablé
zandkoekjes en Mailänderli die we daarna in doorzichtige
zakjes stoppen met een mooie strik om ze aan buren en
familie te geven. Mijn crèche is naast het bos boven op de
Rosenberg, een heuvel in St Gallen, de stad in oost
Zwitserland. Vorige week konden we bijna tot thuis sleeën
na school, maar nu is de sneeuw in de stad opgeruimd. Deze
keer lopen we de heuvel af en zie ik tussen de gordijnen de
lichttrappetjes van die Zweedse winkel van het ballenbad en
soms drie kaarsen van de adventskrans die we thuis ook
hebben. Pappa lijkt vandaag in een goede bui want we gaan
langs de Weihnachtsmarkt, de stalletjes met snoep, soorten
worst en kaas, Lebkuchen en houtsnijders. Wat ik wel leuk
vind is dat de meneer van de Holländische Poffertjes kraam
mij toezwaait en “Salü Emma” roept. In de zomer zien we
hem op de markt met tulpen en rozen uit Holland, het land
waar mijn ouders vandaan komen. “Daar is mama”, zeg ik
zachtjes tegen Godi. We rennen op haar af - ze heeft een
plekje op de strobalen van de Beiz voor ons vrijgehouden.
Terwijl onze ouders de zoveelste Glühwein drinken deel ik
een veel te warme abrikozen Punch met m’n broertje. Als we
daarna naar huis lopen horen we de trompetten en zangers
van de Heilsarmee, dat zijn mensen die rond een vuurkorf
kerstliedjes zingen en geld inzamelen. We lopen nog even
langs de Klosterplatz, waar we vorige week zagen hoe die
reuze kerstboom met een helikopter gebracht werd.
Allemaal kinderen mochten er daarna kaartjes met wensen
in ophangen. 

Foto: 30 jaar geleden geplante kerstboom komt aan in
St.Gallen (Foto Ralph Ribi) 
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Sinds 2007 verzorgt de NTR het pro-
gramma Verborgen Verleden. In dit
programma gaan bekende Neder-
landers op zoek naar hun voorvaderen.
Sinds het begin van het programma
zijn meer dan 100 personen aan de
beurt geweest, zoals Job Cohen, 
Mark Tuitert, Dolf Jansen, Gerdi

Verbeet en Karin Bloemen. 
Deze personen duiken met hulp van
archivarissen de archieven in. Vaak
komen de voorvaderen niet uit
Nederland en gaat de reis naar een
soms ver land. Zo belandde Job Cohen
op de Balkan waar zijn vroegst
traceerbare voorvader vandaan kwam.

De evangeliën naar Matteüs en Lucas
geven een lijst van voorvaderen van
Jezus. Zij beschikten niet over
archivarissen die hun de weg wezen in
de archieven. De namen die zij
vermelden kennen zij uit het Oude
Testament, en wel uit het boek I
Kronieken. Zij hadden ook een
bedoeling met het vermelden van de
afkomst van Jezus. Matteüs begint zijn
evangelie met: Overzicht van de
afstamming van Jezus Christus, zoon
van David, zoon van Abraham (Mt. 1.1).
Lucas daarentegen vermeldt pas in
hoofdstuk 3, na de doop van Jezus in
de Jordaan, wie hij was (Luc. 3.23b),
zoals algemeen werd aangenomen, de
zoon van Jozef … de zoon van Adam,
de zoon van God.

Matteüs 1.1-17
Matteüs begint zijn genealogie met
Abraham de aartsvader van Israël. 
In vers 3: Juda verwekte Peres bij Tamar,
verderop (vs 5) Salmon verwekte Boaz
bij Rachab en Boaz verwekte Obed bij
Ruth en in vs 6 wordt dan David
genoemd. Dan gaat de lijst verder met
de nakomelingen van David: David
verwekte Salomon bij de vrouw van
Uria – niet bij name genoemd – een
dan verder tot de ballingschap.
Na de ballingschap (vs 12-16) … Jacob
verwekte Jozef, de man van Maria. Bij
haar werd Jezus verwekt, die Christus
genoemd wordt. Van Abraham tot
David telt de lijst dus 14 generaties, van
David tot de Babylonische ballingschap
veertien generaties en van de
Babylonische ballingschap tot Christus
veertien generaties (vs 17).
Matteüs noemt dus drie keer veertien
generatie, dat is zes keer zeven.
Misschien heeft Matteüs gedacht aan
zes weken, zes dagen en de zevende
dag is de tijd die komen zal, het
eeuwig leven.

De stamboom van Jezus 
Door Mieke Krebber

Illustratie: A family tree from Adam to Jesus. Een aantal jaren geleden kocht ik 
in Bethlehem een poster met de stamboom van Jezus; een poster van 69x96 cm. 
Er staan honderden namen op die nauwelijks te lezen zijn. Midden boven Jezus,
onderaan Adam. De lijn van Adam naar Jezus is geen rechte lijn.
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Lucas 3.3-38
Lucas begint zijn stamboom op de
moderne manier: terugwerken van de
persoon van Jezus naar diens voor-
vaderen. De lijst komt nauwelijks overeen
met die van Matteüs. In de lijst tussen
Jezus en David komen slechts enkele
namen overeen, terwijl tussen David en
Abraham de meeste namen in beide listen
dezelfde zijn. Lucas komt op 77 namen
van welk getal hij geen expliciete
vermelding maakt. Bij Lucas worden geen
vrouwen vermeld. Opvallend is ook dat in
zijn lijst Salomo niet voorkomt. 

Theologie van Matteüs en Lucas 
Bij Matteüs is Jezus de verwachte koning,
de Messias. In hoofdstuk twee  vraagt
Herodes aan de wijzen uit het Oosten:
waar is de pasgeboren koning van de
Joden? Lucas plaatst zijn lijst met
voorvaderen van Jezus meteen na de
doop van Jezus in de Jordaan en de
vermelding dat hij zijn verkondiging
begon. Bij de doop klonk er een stem uit
de hemel ’Jij bent mijn geliefde zoon, in
jou vind ik vreugde.’ Hij was, zoals
algemeen werd aangenomen, de zoon
van Jozef. De geslachtslijst eindigt met: …
de zoon van Adam, de zoon van God. 
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Het boek met de doop- en trouwinschrijvingen draagt
weliswaar in de titel 'anno 1625-1670', maar bestrijkt de
periode 1621-1668. Het boek begint met een inschrijving
van een besluit van 21 september 1621 over de procedure
wat te doen wanneer iemand 'begeert' in het huwelijk 
te treden en waarover de inhoud van het gesprek met
het aanstaande echtpaar moet zijn. 

Deze inschrijvingen van huwelijken in de Singelkerk zijn
achtereenvolgens Jan Jacobsz. van Wijler (12 december
1621), Jan Visscher (19 december 1621) en Isaacq van
Geleyn (19 december 1621). Alle drie nieuwelingen te
Amsterdam, en geboren in Aken (D). De families van
Wijler en Van Geleyn zijn nauw met elkaar verbonden.

Ze behoren tot een grote groep protestanten die tijdens
de contra-reformatie in 1614 moesten uitwijken. Onder
hen waren talloze koperslagers (Küpfermeister) en hun
personeel, waarvan velen naar de Hollandse steden
Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Middelburg,
Dordrecht, Utrecht, Maastricht en Breda gingen.2 Onder
deze uitgewekenen waren ook Jan van Geleyn met zijn
familie en de familie van Willer (Wijler) die in Aken de
brouwerij 'De Hertshoorn' had. Jan van Geleyn, een broer
van Isaacq van Geleyn, koopt in 1623 'De Twee
Brouwketels' op de Nieuwendijk te Amsterdam, een tak
die later uitgebreid in de koperhandel zat en werkte aan
de Steenweg in Utrecht. 

Jan Jacobsz. van Wijler is koperslager op de Nieuwendijk
(1621), trouwt met een dochter van een lakenkoper op
de Leliegracht, en staat vanaf dat moment te boek als
zijdelakenkoper in 'De Witte Pauw' bij de Leliesluis. Jan
Visscher (ook Visscher van Aecken), koopman, weduw-
naar trouwt met de weduwe Maecken Brants in de
Hartestraat. Hij koopt in 1622 een aandeel in het huis 
in de Hartestraat, waar 'De Zon' uithangt.
Tenslotte Isaacq van Geleyn. Een familie met talloze
connecties met de Amsterdamse en Haarlemse doops-
gezinde geslachten als Van Gelder, Markon, Bergervis 
en Teyler (Teylersmuseum). Zijn nageslacht wordt hier 
in rechte lijn uitgewerkt om tenslotte bij de huidige
kerkgangers te komen.

In 2021 is het vierhonderd jaar geleden dat de eerste drie huwelijken voltrokken werden in de Vlaams
doopsgezinde gemeente bij 't Lam te Amsterdam, het gebouw dat we nu kennen als de Singelkerk. 
Er bleek een link te zijn tussen een van die eerste huwelijken in de Singelkerk, dat van Isaacq van
Geleyn en Gerritien Gerrits en de huidige generatie kinderen die tussen de kerkbanken door rent.

400 jaar trouw aan de
Singelkerk: Nakomelingen
van Isaacq van Geleyn 
Door J.F. Wendte

De genealogische reeks 1621-2021
Voor de niet-genealogen onder u: het cijfer geeft de
generatie aan. Van de overleden generaties is meer
informatie weergegeven. Van de nog in leven zijnde
generatie worden de namen gedeeld en de namen van 
de kinderen worden niet genoemd. Die moet u maar 
zelf invullen. We hebben de namen dikgedrukt als u 
snel door de generaties wilt scrollen, maar er is voor 
de liefhebber veel meer informatie te vinden. Zo kunt 
u een greinreder, een hoedenkramer en een Remon-
strants Predikant vinden als u goed zoekt.

I  Isaacq van Geleyn, geboren te Aken 1599/1600,
kruidenier aan het Damrak (1621), koopman o.a. in balen
peper, d.w.z. dat hij vooral een handel in (koloniale)
specerijen bedrijft zoals koffie, thee, tabak en kruiden
(1630), overleden Amsterdam, tussen 1656 en 1664,
getrouwd in Amsterdam (ondertrouw op 4-12-1621), 
dispensatie voor huwelijk verleend 5-1-1622, met Gerritje
(Geertgen) Gerritsdr. van Hummel uit Vreden (D), doops-
gezind, overleden voor 1664, dochter uit het eerste
huwelijk van Hadewich Dircx. van Nieuwenhuijsen met
Gerrit van Hummel. 

In 1625 koopt Isaacq van Geleyn, een groot deel van het
huis en erf aan het Damrak: opt Water aan de noordzijde
van de Oudebrug genaamd 'De Vergulde Salm', belend
het huis van Paulus Jansz. 'int Vercken' aan de noordzijde
en de uitgang van het huis 'De Drie Morianen aan de
zuidzijde. 'De Vergulden Salm’ is tot in de achttiende
eeuw in de familie gebleven. Het gaat om een pand
Damrak 34, dat n.a.v. een verbouwing besproken is door
Zantkuijl in het blad Amstelodanum. Later (voor 1649)
koopt hij een 'plantagie' genaamd 'Langen hoff' langs
het 'Zandpad tussen Breukelen en Ouderkerk', gedeelte
tussen de Voetangel en Abcoude. Een interessante plaats
gelegen aan de trekvaart tussen Amsterdam en Utrecht.
Een buiten dat 'de Geleyn's' nog vijftig jaar gebruikten 
en waar huwelijken werden gesloten. 

II.  Jacob van Geleyn, geboren te Amsterdam, 1635/6,
winkelier op de Nieuwendijk (1664, 1680), koopman
(1666), begraven in de Zuiderkerk in 1694, getrouwd in
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Ouderkerk aan de Amstel in 664 met Geertruid van Gelder,
wonende Utrecht (1664), overleden voor 1680, dochter van
Johan (Jan) van Gelder, doopsgezind, te Utrecht en Geertruijt
van Hoochvelt. Hij trouwde na haar overlijden te Amsterdam
in 1680 met Anna van Vleuten, gedoopt in de Oude Kerk in
Amsterdam in 1648, en aldaar begraven op in 1685. Zij was 
de dochter van Jacob Abrahamsz. van Vleuten en Annetjen 
de Haes. Hij trouwde na het overlijden van Anna van Vleuten
te Amsterdam in 1686 met Dieuwertje (Dina) Bergervis,
geboren in Amsterdam en in 1700 begraven in de Westerkerk.
Zij was een dochter van Floris Claesz. Bergervis, doopsgezind,
steenkoper, en Neeltie Cornelis de Vries, weduwe van
Leendert de Groot. 

III   Isaak Jacobsz. van Geleyn, gedoopt op 22-jarige leef-
tijd in de doopsgezinde gemeente te Amsterdam in 1687.
Getuigen waren zijn vader Jacob van Geleyn en zijn moeder
Diewertje Bergervis. Hij was koopman op de Nieuwendijk
(1687), hoedenkramer op de Nieuwendijk (1697, 1699),
ingeschreven als poorter in Amsterdam in 1697, en begraven
in 1722 (1755, van Eeghen). Hij trouwde in Amsterdam in
1688 met Aletta (Aeltje) Santvoort, geboren in Amsterdam. 
Zij was Remonstrants gedoopt in 1681 op 24-jarige leeftijd. 
In 1687 is zij begraven in de Nieuwe kerk. Zij was de dochter 
van Jan Santvoort, koopman te Rotterdam (1660), makelaar 
te Amsterdam (1669), en Neeltje Niesen.

IV   Geertruida (Geertruij) van Geleijn, Remonstrants
gedoopt in Amsterdam in 1708, wonende Nieuwendijk,
trouwde met ds. Jacobus Voegen, gedoopt in Leiden
(Remonstrants) in 1685, Remonstrants predikant te Woerden
(1711-1716), Zoetermeer (1716-1721) en Den Haag (1722-
1736), overleden in Den Haag  in 1736, zn. van Cornelis
Fransz. Vougen en Adriaantge de Graeff.

V   Aletta Adriana Voegen, gedoopt in Zoetermeer in 1721,
overleden en begraven te Leiden in 1783. Zij trouwde te
Amsterdam in de Walenkerk in 1745 met Paulus Markon
junior, gedoopt te Amsterdam (Remonstrants) in 1715. 
Hij was de zoon van Paulus (Poulus) Markon (Marcon),
koopman in zijden stoffen, en Johanna van Es.
Paulus Markon junior had samen met zijn vader (compagnie)
een handel in zijden stoffen, gevestigd in het huis op de
Fluwelen Burgwal (Oudezijds Voorburgwal) bij de Stoofsteeg.

VI   Geertruij Aletta Markon, gedoopt te Amsterdam
(remonstrants, aan huis) in 1755  begraven te Leiden in 1775.
Zij trouwde te Leiden in 1773 met  Pieter Vreede (junior),
geboren in Leiden in 1750, doopsgezind, lakenfabrikant te
Leiden, daarna te Emmerik en vervolgens te Tilburg, patriot
en lid van het Uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek
(1798). Hij overleed te Heusden in 1837, Hij was de zoon van
Pieter Vreede, koopman en greinreder te Leiden, 

VII   Jacobus Vreede, geboren te Leiden in 1796, commis-
sionair in effekten te Schoonhoven, essayeur bij de Waarborg

te 's-Hertogenbosch, overleden te Schoonhoven in 1871. Hij
trouwde te Tilburg in 1822 met Maria Catharina Constantia
Mahlstedt, geboren op Demarary (kolonie van de Bataafse
Republiek, thans Brits Guiana), plantage Toevlucht in 1804,
overleden te Schoonhoven in 1886. Zij was de dochter Georg
Mahlstedt, eigenaar plantages Toevlucht en Regt door Zee 
aan canal I te Demerary, eigenaar kasteel Groenendaal bij
Hilvarenbeek (NB) en Catharina Maria Sargenton.

VIII  Françoise Charlotte Vreede, geboren te 's-Gravenhage 
in 1827, overleden aldaar in 1911. Zij trouwde te Schoonhoven
in 1858 met Carel Wilhelm van der Kop, geboren te aldaar in
1831, wijnkoper, overleden te 's-Gravenhage in 1908. Hij was
de zoon van Henricus Johannes Elise Groeneveld van der 
Kop en Maria Boonders.

IX  Maria Catharina Constantia van der Kop, geboren te
Schoonhoven in 1861. Zij trouwde te Schoonhoven in 1883
met Bernard August Carbasius, geboren te Meppel in 1850,
commies-stempelaar bij de Waarborg op Gouden en Zilveren
Werken te Schoonhoven, overleden te 's-Gravenhage in 886,
Hij was de zoon van Dirck Carbasius, directeur postkantoor
o.a. te Meppel, en Anna Memeling.

X   Anna Carbasius, geboren te Arnhem in 1884, overleden 
te Velp in 1953. Zij trouwde te 's-Gravenhage in 1906 met
Frederik Karel Weber, geboren te Semarang in 1870, kapitein-
luitenant ter zee, overleden te Velp in 1952.Hij was de zoon
van Frederik Jacob Weber, eerste stuurman grote vaart, en
Antoinette Philippine Bangert.

XI   Anton Philip Weber, geboren te Den Helder in 1910,
hoogleraar in de chemische technologie te Wageningen,
overleden te Bennekom in 1965. Hij trouwde te Maartensdijk
in 1937 met Johanna Frederica Heuvelink, geboren te  
Bergen op Zoom in 1904, overleden te Bennekom in 1963. 
Zij was de dochter van Frederik Hendrik Heuvelink, kolonel 
der Infanterie, en Anna Elisabeth van Wolfswinkel.

XII  Anna Elisabeth Weber, getrouwd met Johannes Frederik
Wendte.

XIII  Frank Daniel Wendte, getrouwd met Albertine Voncken
met in generatie XIV drie zonen.

Tot slot Toen op 19 december 1621 Isaack van Geleyn in het
huwelijk trad met Gerritien Gerrits kon hij natuurlijk niet
weten dat vierhonderd jaar later nog directe nazaten van hem
de Singelkerk bezoeken. Maar er past de nodige relativering
bij om personen uit het verre verleden te brandmerken als
je eigen voorouders. Wie vierhonderd jaar terugkijkt heeft 
al snel meer dan 16.000 voorouders (13e generatie). Nog een
generatie erbij en het zijn er al meer dan 32.000. Maar voor
een familie waarvan de kinderen nu in de kerk rondlopen is
het wel leuk om te ontdekken dat een van de eerste voltrok-
ken huwelijken een van de voorouders was.
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Het verhaal gaat als volgt:
Jezus verschijnt ten tonele op een plein in het Spaanse
Sevilla ten tijde van het hoogtepunt van de Inquisitie. 
Er zijn juist honderden Ketters verbrand en er is veel 
volk op de been. De Groot Inquisiteur, die de leiding 
over dit alles heeft, kijkt toe vanaf het balkon van 
zijn paleis. Jezus wordt direct zonder dat hij iets zegt
door het volk herkend en verricht daarna op het plein
verschillende wonderen, waaronder het opnieuw tot
leven brengen van een overleden meisje dat juist zou
worden begraven. Het volk is opgetogen. Dan komt de
grootinquisiteur in actie en laat Jezus oppakken en
gevangenzetten. Het volk is dermate onder de indruk
van het gezag dat zij het gewoon laat gebeuren. In de
nacht bezoekt de grootinquisiteur de gevangenis alleen
en begint een gesprek met Jezus, maar Jezus zegt hele-
maal niets. Dan steekt de groot-inquisiteur een lange
monoloog af. Hij stelt dat alleen de principes van de
duivel leiden naar de universele eenwording van de
mensheid: “Geef de mens te eten, beheers zijn geweten
en heers over de wereld”. Hij laat Jezus weten dat hij 
dit bij leven niet goed heeft gezien en dat de kerk die
vergissing na zijn dood in zijn naam heeft opgelost. 
Hij laat Jezus, die nog steeds zwijgt, nog diezelfde 
avond vrij en beveelt hem nooit meer terug te komen.

Ondanks de grote verschillen tussen Dostojewski en
Tolstoj zie ik een parallel tussen het verhaal van Tolstoj
en dat van Dostojewski hoewel zij het daar beiden
vermoedelijk niet mee eens zou zijn geweest. Het gaat
om het in naam van Jezus aanpassen van diens leer aan
de waan van de dag waardoor een dubbelle boodschap
ontstaat en de kernboodschap, die los hoort te staan 
van de waan van de dag, in het gedrang komt.

Ik voel me met de Doopsgezinde achtergrond verwant
aan Tolstoj. Zijn opvattingen spreken tot mijn verbeel-
ding en zijn een voorbeeld. Zijn rigoureuze compromis-
loze standpunt hebben veel mensen aangesproken en 
tot voorbeeld gediend. Het feit dat hij zo compromis-
loos was heeft hem zelf niet gelukkig gemaakt en mede
geleid tot zijn tragische einde als mens. Enigszins tra-
gisch vind ik eigenlijk ook de onwrikbare compromis-
loze overtuiging van zijn eigen gelijk. Andersdenkende
komen er in zijn betogen wel erg bekaaid van af. Dat is
de zwakte in het verhaal. Ook het rigoureus verwerpen
van datgene wat de kerken door de eeuwen hebben
toegevoegd gaat mij gevoelsmatig wel erg ver.
Ik prijs me gelukkig dat wij in Amsterdam een aantal
voorgangers hebben die de tradities juist niet verwerpen
maar ons die tradities uitleggen en ze ontdoen van de
vele lagen, die door de eeuwen zijn aangebracht of zijn
ontstaan. Vervolgens kunnen zij samen met ons door tot
de kern doordringen. Die kern komt dan geloof ik in de
buurt van wat Tolstoj bedoelde. Ik verbeeld me in ieder
geval dat Tolstoj (eigenwijs of niet) met die benadering
had kunnen leven.

Gelezen: Lev Tolstoj, Mijn Kleine Evangelie. 1883.
Vertaling: Arthur Langeveld. Bijleveld, 2002.

Ruim 10 jaar geleden, ik ging de nieuwe vertaling van
“Oorlog en vrede” kopen, en kocht ook “mijn kleine
Evangelie”, waar mijn oog op gevallen was. Bij toeval
zullen we maar zeggen. Ik kende de romans van Tolstoj.
Dat hij zich op latere leeftijd met religie bezighield en
erover heeft geschreven was toen voor mij nieuw. De
benadering die Tolstoj kiest sprak mij aan, je zou het een
zekere mate van herkenning kunnen noemen. Het viel mij
op dat niet zoveel mensen dit werk van Tolstoj kenden,
vaak wel van gehoord, maar niet gelezen. Toch had de
Tolstojaanse beweging, die al tijdens zijn leven ontstond,
wereldwijd (vooral ook buiten Rusland) veel aanhang.

Ik heb me laten vertellen dat er in die tijd ook in
Nederland, speciaal onder Doopsgezinden veel interesse
voor schijnt te zijn geweest. De stelling dat Tolstoj onder
andere omstandigheden ook Doopsgezind had kunnen
zijn is interessant. Ik kan daar maar weinig concreets 
over terugvinden. Misschien dat de theologen onder ons
mij te zijner tijd willen bijsturen als ik hier en daar uit 
de bocht vlieg. Daar hoop ik dan maar op. 

Tolstoj, Dostojewski en Jezus
Ik moest denken aan een ander verhaal, ook al geschre-
ven door een Rus, ‘De grootinquisiteur’. Dostojewski laat
dit verhaal vertellen door Ivan Karamazov in zijn roman 
‘De gebroeders Karamazov’. Het doel van Dostojewski 
is overigens om vooral de Katholieke kerk in diskrediet 
te brengen iets heel anders dan de gedachtes die Tolstoj 
had toen hij zelf zijn eigen visie op het geloof en de 
kerk opschreef. Dostojewski was jonger dan Tolstoj maar
heeft hem gekend. Hij zag in Tolstoj een van de grootste
schrijver van zijn tijd. Dostojewski was een overtuigd
Orthodox christen geworden tijdens zijn vierjarige gevan-
genschap in een Siberisch strafkamp en bleef de rest van
zijn leven een trouw volgeling van de Orthodoxe kerk.

Lev Tolstoj,
Mijn kleine
evangelie  
Door Ernst Gülcher
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Лев Николаевич Толстой
Door …

Over Lev Nikoláyevich Graaf Tolstoj  

Tolstoj is nog steeds wereldberoemd als 
een bijzonder mens en als getalenteerd
schrijver. Geboren in het Rusland van de 
18e eeuw in een hoog adellijke aan de
Romanovs geparenteerde familie was hij 
op het eerste gezicht een kind van zijn tijd.
Hij leefde het leven zoals dat in zijn kringen
gebruikelijk was. Eigenlijk het leven zoals 
hij dat zo mooi beschrijft in zijn romans.

Weinig schrijvers (slechts enkele van zijn
Russische tijdgenoten uitgezonderd) kun-
nen erop bogen of hopen dat zij na 100 jaar
nog net zo  zijn en ook nu nog blijven

behoren tot een kleine wereldtop 
die nog werkelijk veel wordt gelezen.
Op zijn 50ste was Tolstoj een wereld-
beroemd en bewonderd schrijver. 
Rond die tijd begon hij te zoeken naar
zingeving zoals wij dat nu zouden
noemen. Hij bestudeerde intensief de
wereldreligies en maakte reizen door
Europa. Zijn finale conclusie was dat
alleen de leer van Jezus Christus hem
bood wat hij zocht. Hij maakt bij die
leer wel stevige kanttekeningen en
schijft daarna alleen nog maar over de
bevindingen van zijn zoektocht, waar-
bij hij zeer kritisch is op de rol die de
gevestigde kerken door de eeuwen
heen bij de ontwikkeling van het geloof
gespeeld hebben en de manier waarop
uiteindelijk de kerken het geloof vorm-
gaven. Hij gelooft in “Christus zonder
het Christendom”.

De orthodoxe kerk besluit hem in 1901
te excommuniceren, iets waar Tolstoj 
in principe vrede mee heeft. De burger-
lijke autoriteiten zien zijn lezing van
het christelijk geloof als een gevaar
voor de staat (niet helemaal onbegrij-
pelijk overigens) maar gaan niet tot
actie over, (afgezien dan van het feit
dat zijn laatste boeken in Rusland niet
mogen worden gepubliceerd). Hij is
binnen Rusland en daarbuiten eenvou-
dig een te bekende persoonlijkheid.
Bovendien is hij familie van de Tsaar die
ook daarom niet hard wilde optreden.
Een “vakantie” in Siberië is hem dus
bespaard gebleven. Toch zijn de laatste

jaren van zijn leven niet makkelijk. Hij 
leeft teruggetrokken op het familieland-
goed Jasnaja Poljana en worstelt met zijn
gedachten over zijn leven en zijn geloof.

Er ontstaan grote spanningen in zijn
huwelijk. Daarnaast zijn fricties tussen 
aan de ene kant zijn gezin en aan de
andere kant de grote schare internationale
fans en volgelingen die andere belangen
voorstaan.Uiteindelijk ontvlucht hij in 1910
zijn landgoed, hij is dan 82, en overlijdt 
in eenzaamheid in een verlaten station 
aan een longontsteking. Zijn dood is
wereldnieuws. Hij kan vanwege zijn ex-
communicatie geen kerkelijke begrafe-
nis krijgen en rust tot op heden in een
gazon op zijn landgoed. Mensen over de
gehele wereld reisden af naar Rusland 
om hem de laatste eer te bewijzen.

In 2010, 100 jaar later, heeft men in
Rusland geprobeerd om hem alsnog een
officiële begrafenis te geven, iets waar 
de huidige autoriteiten wel warm voor
liepen. Echter de Orthodoxe kerk gooide
roet in het eten en weigert haar stand-
punt te herzien omdat Tolstoj niet is terug-
gekomen en uiteraard ook niet meer zal
terugkomen op zijn standpunten. Hij ligt
nog steeds op zijn eigen landgoed, Jasnaja
Poljana, dat op wonderbaarlijke wijze
zowel de revolutie, de Russische burger-
oorlog en de 2e wereldoorlog heeft
overleefd. Nu is er onder leiding van zijn
kleinzoon een museum en een cultureel
centrum opgebouwd met veel activiteiten
die druk worden bezocht.



1 4 – I N  D I T  AM ST E R DAM D E C E M B E R  2 0 2 0  /  J A N U A R I  2 0 2 1

langer zijn, maar ik nu tegen kwam: “Hier gebeurt het”
van Kristien Deltiens en Florence Wauters: over een
schaap dat naar een stal moet om een lammetje te
werpen en vindt een stal met een lichtje en dan komt 
er bijzonder bezoek… En “Het Boompje” van Loek
Koopmans. Het kleine boompje is niet gelukkig, want 
het heeft geen zachte groene blaadjes, maar harde,
stekelige naaldjes. En hij wil graag net zo mooi zijn 
als de andere bomen. Met Kerstmis gaat ten slotte zijn 
wens in vervulling, maar anders dan hij had gedacht ...
Een ontroerend kerstverhaal naar een gedicht van
Friedrich Rückert (1788-1866).

Het ontbrak mij aan tijd om in deze herfstige dagen
gevuld met corona en andere drukte om een boek te
lezen en te recenseren. Wel heb ik nog wat tips die
teruggrijpen op eerdere columns voor IdA en wat lees-
tips voor de komende tijd. Allereerst in het thema
Stambomen heb ik in juni 2019 een stukje geschreven 
over “De Oma van mijn Oma van mijn Oma” van Marc 
ter Horst. Die breng ik graag in herinnering. Het gaat 
over de geschiedenis van algemene dingen die
veranderen gedurende de tijd, bijvoorbeeld waar je 
je boodschappen doet, waar je naar de WC gaat. 
Dat wordt vergeleken met de tijd van je oma of je 
oma’s oma.

Afgelopen weekend hebben de kinderen in de Kom-in-
de-Kring het boekje gelezen “Elke dag een emmertje
vol – van positieve aandacht word je gelukkig” door
Monique Baard. Een mooi boekje over hoe positieve
aandacht voor elkaar de wereld een beetje beter maakt. 

De Grote Vriendelijke Podcast heeft de Nederlandse
Podcastprijs gewonnen. Deze maandelijkse podcast 
gaat over kinderboeken en is erg leuk om te luisteren. 
De makers zijn niet alleen bevlogen over kinderboeken,
maar ook gewoon erg goede interviewers. 

Bette Westera heeft Nils Holgersson herschreven.
Aangezien ik haar boeken heerlijk lezen vindt gaat 
die op mijn verlanglijstje voor de feestdagen. Dus 
nog niet gelezen, maar van harte aanbevolen.

Selma Noort heeft een boek geschreven over Koning
Salomo en zijn Salomonsoordeel, beschreven vanuit een
kind dat zich aan het hof bevindt en deze situatie vanaf
de zijlijn beschrijft. Dat boek heb ik in huis en zal ik de
komende winter/voorjaar recenseren, maar als je het 
leuk vindt dan kan je alvast met me mee lezen.
Tenslotte heb ik nog twee leuke kerstboekjes die er al

Kinderboeken varia  
Door Albertine Wendte-Voncken
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Kerst in de kerk!
Op dinsdagmiddag 22 december a.s. zal in dit bijzondere jaar 
de traditionele adventsviering gecombineerd worden met het
Mennomaal. We zullen naar kerstliederen luisteren, horen
gedichten en een kerstverhaal, en verheugen ons op een 
– zoals altijd – feestelijke dis die onze koks Ina en Mieke zullen
bereiden. Dit kerstfeest vieren we dit jaar in een versierde 
en goed te verwarmen kerkzaal. We beginnen vroeg, om 
14 uur (tot rond 17 uur), zodat we in het licht kunt komen. 

U kunt zich tot 15 december aanmelden, bij koster Marcel, 
020 6234588. Vervoer kan – indien nodig – besproken worden.

We hopen ontzettend dat dit samenzijn kan doorgaan. 

Met een hartelijke groet van 
Ineke Reinhold, Nieske van der Zijpp, Ina Drukker, 
Mieke Krebber, Mieke Hoogvliet en Ewoud Roos

Te koop: een stukje
Oosterparkkerk
De Oosterparkkerk wordt gerestaureerd. De kerk 
wil er voor alle Amsterdammers zijn. Daarom is
besloten om de Amsterdammers bij de verbouwing
te betrekken. Via een webshop kan iedereen
virtueel zijn eigen stukje kerk bemachtigen. 
Van orgelpijp tot sierpaneel, van kapstok tot
ornament, elk onderdeel kan gesponsord worden.

In opdracht van de doopsgezinde gemeente
ontwierp architect Abraham Salm (1857-1915) een
eenvoudige zaalkerk met kosterwoning. De kerk
werd ingewijd in 1904. Tot circa 1975 is de kerk in
gebruik geweest bij de doopsgezinde gemeente.
Sindsdien is de gereformeerde kerk (vrijgemaakt)
eigenaar en gebruiker van het kerkgebouw.
Het monument is hard aan restauratie en
vernieuwing toe. Buiten de zondagen is de kerk
open voor iedereen die het gebouw wil gebruiken
voor bijvoorbeeld lezingen, muziekavonden of een
speciale gelegenheid. Op dit moment voldoet het
gebouw niet meer aan de eisen die aan dergelijk
gebruik worden gesteld. De kleine gemeente heeft
niet voldoende geld voor de werkzaamheden.
De sfeer en het karakter van de kerk blijven
behouden. Sponsoren krijgen een voucher dat
korting geeft bij de huur van het gebouw.
‘De Oosterparkkerk wil een kerk van alle
Amsterdammers zijn. Deze actie leek ons een 
uitstekende manier om dat symbolisch kracht bij 
te zetten’, aldus Marinus de Jong, voorganger 
van de Oosterparkkerk gemeente.

Dit is een bericht van de Oosterparkkerk.
Over de plannen voor de verbouwing en
mogelijkheid om te doneren zie: steundeopk.nl
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Uit de kerkenraad

Nieuws uit de Kerkenraad – november 2020
Zondagsdiensten: inschrijven en streaming – De corona-
maatregelen spelen nog steeds een zeer prominente rol in
de vergadering. Deze maand kunnen we weer live diensten
houden, maar de Kerkenraad hanteert daarbij voorlopig 
het aangegeven maximum van 30 bezoekers. Dit betekent
dat er voor aanwezigheid bij de zondagsdienst ingetekend
moet worden. Dit kan door op onze website
(www.doopsgezindamsterdam.nl) via de agenda of via 
de tab ‘toegang’ naar de gewenste dienst te gaan en daar
het inschrijfformulier in te vullen. Omdat we graag iedereen
de kans willen geven naar een aantal diensten per maand 
te komen is het verzoek aan onze leden en vrienden om 
niet vaker dan twee keer per maand in te tekenen voor 
een dienst. De inschrijving wordt steeds een week van
tevoren opengesteld en loopt door tot vlak voor aanvang
van de dienst (bij voldoende beschikbaarheid). Inschrijving 
is niet meer mogelijk als het maximale aantal bezoekers
eenmaal is bereikt. Mensen zonder internet kunnen zich
vóór donderdagmiddag 16.00 uur telefonisch aanmelden
bij de kosterij (020-623 45 88). 

De diensten in de Singelkerk zijn daarnaast nu ook live via
internet te beluisteren. Via de site www.kerkdienstgemist.nl
zijn de diensten elke zondag een week lang te vinden en
mee te beleven. We hebben daar een eigen kanaal onder
‘Doopsgezind Amsterdam’ of ‘Singelkerk’. 

Een en ander betekent dat er per mail geen digitale
diensten meer worden verstuurd. Onze leden die de dienst
niet kunnen bijwonen en geen internet hebben kunnen 
de tekst van de dienst na afloop toegestuurd krijgen. 
U kunt zich hiervoor eveneens aanmelden via de kosterij:
(020-623 45 88). 

Meditatief moment: Midden in de week – Omdat we
weer in kleine groepen naar de kerk mogen op zondag-
morgen, bedacht onze organist Jeroen Koopman in 
overleg met de predikanten of het niet een heel goed
idee zou zijn om naast de zondagmorgen op nóg een
moment in de week een moment van bezinning en
meditatie te organiseren. Niet een ’gewone’  kerkdienst,
maar meer een meditatief moment midden op de dag,
midden in de week. Om in de kerkzaal te kunnen zijn, 
stil te zijn, en rust en verdieping te ervaren, in het huis 
van de Gemeente, en van God. Als iets ‘wat je overkomt’,
waarna je weer gesterkt en geïnspireerd de dag en de 
week verder in kunt. Laagdrempelig, en hoewel in eerste
instantie bedoeld voor Gemeenteleden is iedereen 
welkom. De kerkenraad stemt van harte in met dit
initiatief. Jeroen Koopman maakt met zijn muziek de
verbinding. Voorgangers zijn Essemie, Ewoud en Henk 
met muziek, woorden uit de schrift en/of poëzie, stilte, 
en een zegenwens aan het einde. Geen samenzang, geen
preek. Voor deze dienst is vooraf aanmelden niet nodig; 
ter plaatse inschrijven wél.

Voorlopige data: 25 november, en 2, 9, 16, en eventueel 
23 december (kijk op de website voor de laatste
informatie).
Aanvang: 12.15 uur, met het ophouden van het luiden 
van de klokken van de Krijtbergkerk. 
Tijdsduur: 20 tot 30 minuten.

Zondagsdiensten

Gisteren (22 november) vond de eerste live kerkdienst weer
plaats. Het was een mooie, ingetogen bijeenkomst in klein
gezelschap waarin we de overledenen van het afgelopen jaar
herdachten. Een groep nabestaanden van deze overledenen
maakte deel uit van het kleine gezelschap; fijn dat juist deze
dienst samenviel met deze eerste openstelling. Volgende
week zondag is er een avondmaalsdienst, geleid door Henk
Leegte. Hier zijn nog stoelen voor beschikbaar – schrijft u zich
in via https://www.doopsgezindamsterdam.nl/programma/
Uiteraard wordt ook deze dienst weer live online beschikbaar
gemaakt via kerkdienstgemist.nl.
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In Memoriam

In zijn slaap is op 17 november j.l. op 96-jarige

leeftijd gestorven ons gemeentelid Klaas Rietvink.

Tot niet zo heel lang geleden lukte het broeder

Rietvink nog om naar de kerk te komen. Hij voelde

zich thuis in de gemeente, op zondag en ook

doordeweeks. Hij kwam trouw naar een gespreks-

kring, de Doperdomgroep, die jarenlang bij Greet

Mus thuis op de Sloterkade werd gehouden. Veel

mensen sloot Klaas in zijn hart, en dat gebeurde

ook vice versa.

In november 1945 (hij was toen 21 jaar) werd Klaas

Rietvink gedoopt op zijn zelfgeschreven belijdenis

in de gemeente Haarlem. Met zijn dooptekst, die

hij van ds Leendertz kreeg, was hij ronduit blij, hij

kende de woorden uit zijn hoofd. Uit Johannes 8:

‘Ik (zo zegt Jezus) ben het licht der wereld; wie mij

volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar

zal het licht des levens hebben.’ Stralend kon hij

deze bijbelwoorden tijdens een huisbezoek uit-

spreken. In 1953 trouwde hij in Haarlem met Gré

Kuijpers, waarna het jonge stel in 1955 hier in

Amsterdam, in Geuzenveld, kwam wonen. Samen

kregen ze één dochter Jacqueline, die op haar

beurt met haar man Henk één zoon kreeg, Tom, die

samen is met Daniëlle. Een overzichtelijke familie.

Zijn hele werkzame leven was Klaas in dienst bij 

de Nederlandse Spoorwegen, als machinist. Tot op

zeer hoge leeftijd vond hij niets fijner dan een

treinreis te maken. En wanneer je bij hem thuis-

kwam, vertelde hij er graag over. Foto’s en boeken

lagen dan open om samen bekeken te worden. 

‘Ik begon op de stoom, en na de ontstoming (zo

waren zijn eigen woorden), reed ik op de diesel, 

die later elektrisch werd.’ En zo maakte Klaas de

hele geschiedenis van de locomotief in zijn lange

leven mee! In 1974 reed hij tot zijn grote schrik 

een locomotief bij Halfweg de sloot in. Hijzelf werd

eruit gezaagd, de locomotief moest als verloren

worden beschouwd. Hij kon er – zoveel jaar later –

smakelijk over vertellen…

Op donderdag 26 november werd in zeer besloten

kring afscheid van hem genomen. Hier in onze

gemeente zullen wij hem missen, maar de herin-

nering aan broeder Klaas Rietvink mag ons allen 

tot een grote zegen zijn.

Ewoud Roos

Op 24 november jl overleed onze trouwe vriend van de Doops-

gezinde Gemeente Jan Maarten Boll op de leeftijd van 78 jaar. 

Een tweede hartinfarct kort na het eerste half november werd hem

fataal. Sinds alweer vele jaren was Jan Maarten een vertrouwd 

gezicht in de Singelkerk, en een trouw deelnemer aan de Bijbel-

kring op dinsdagmiddag. Aanvankelijk kwam hij af en toe op de

zondagmorgen, maar dat werd in de loop der jaren steeds meer 

en meer. Ter ere van zijn ouders die hem hadden opgevoed in de

Nederlandse Hervormde Kerk wilde hij dat lid-maatschap niet 

opzeggen, maar de Singelkerk was zijn geestelijk thuis geworden, 

en ik herinner me hoe hij vroeg of hij op één of andere wijze nauwer

bij ons betrokken kon worden, “anders voel ik me zo’n klaploper

hier”. Dat kon, en zo werd hij (bijzonder betrokken) vriend.

De meesten van ons zullen hem gekend hebben als een rustige,

bescheiden man, maar zodra je met hem in gesprek raakte voelde 

je meteen dat je met een uitzonderlijk mens te maken had: altijd

gericht op de ander, luisterend, en glashelder formulerend. Hij had

oog voor alles en iedereen. Jan Maarten Boll had een indrukwek-

kende maatschappelijke carrière: als advocaat in Den Haag en

Amsterdam, als lid van de Raad van State en staatsraad. Daarnaast 

was hij bestuurder bij diverse stichtingen, waarvan vele in de cultu-

rele sector, zoals Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit en Koninklijk

Concertgebouworkest, de Vereniging Rembrandt, Teylers Museum etc.

Voor zijn grote verdiensten voor maatschappij en samenleving kreeg

hij verschillende eervolle onderscheidingen. Dat deed hij allemaal 

met plezier en hij genoot er heus van, maar de kern van alles was zijn

geloof. Daaruit haalde hij wat er werkelijk toe doet in het leven, en

het bepaalde ten diepste zijn denken en handelen. En hoe ouder hij

werd, hoe meer hij de behoefte voelde dat geloofsvertrouwen meer 

te doordenken, en er over na te denken hoe hij zich daartoe verhield. 

Toen onze kerkdiensten per podcast (geluidsfragment) of per mail

moesten worden verstuurd omdat we door de omstandigheden 

niet meer fysiek samen konden komen, was de eerste die iedere

zondag reageerde op de dienst Jan Maarten. Met altijd een rake

reactie, waarbij hij liet merken dat hij de verschillende lagen in een

over-denking had gehoord, en delend wat hem daarin had geraakt. 

Omdat een mens nooit weet hoe het leven verloopt had hij een 

mapje gemaakt, met daarin een aantal wensen, verlangens, sug-

gesties voor het moment dat hij er op een dag niet meer zou zijn. 

"Een afscheids-dienst in de Singelkerk” stond daarin boven aan, 

met daarbij benadrukt dat het een échte dienst zou moeten zijn. 

Een dienst waarin het geloof centraal moest komen te staan: geen

opsomming van mooie verhalen en feiten door bestuursleden van 

de besturen waarin hij had gezeten, met eventueel een godsdienstig

sausje, maar een échte dienst waarin het zou moeten gaan om 

geloof, en het leven. In de stijl van Jezus van Nazareth. En zo heb-

ben we het geprobeerd te doen. We wensen zijn echtgenote Pauline 

Boll-Kruseman en de vele neven en nichten waar hij zo’n hechte 

band mee had alle sterkte dit zo grote verlies te kunnen dragen.

De nagedachtenis aan Jan Maarten Boll zij tot zegen.

Henk Leegte

Klaas Rietvink (1924 – 2020)

Jan Maarten Boll



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

1 8 – I N  D I T  AM ST E R DAM D E C E M B E R  2 0 2 0  /  J A N U A R I  2 0 2 1

Collectebestemmingen

•  6 december, 2e Advent – Jeannette Noël 
   Huis, Amsterdam
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

•  13 december, 3e advent – Voedselbank 
   Amsterdam
Een moeilijke tijd is aangebroken voor iedereen,
ook voor voedselbank Amsterdam. Sinds de start
van de coronacrisis zijn er meer dan 1000 nieuwe
klanten bijgekomen. Daarmee staan we voor de
uitdaging om elke week 4498 Amsterdammers 
(1.645 kinderen) van een voedselpakket te voorzien.
Voor het uitdelen van deze pakketten zijn wij 
100% afhankelijk van donaties van producenten,
supermarkten & particulieren. En de crisis heeft 
een grote impact op onze logistiek en ook de
aanvoer van voedseldonaties. De afgelopen weken
hebben we de organisatie met moeite draaiende
kunnen houden. En de verwachting is dat het 
alleen nog maar drukker gaat worden de komende
maanden.
Rekeningnummer: NL47INGB0004505309
Voedselbank Amsterdam 

•  20 december, kinderkerstfeest – Doctors 
   fot Malawi 
De (ANBI) Stichting Doctors For Malawi is een
kleinschalig project, opgezet door een jong
echtpaar (Ellen Bosnak, psychiater en Wieger
Voskuijl, kinderarts). Zij hebben met hun gezin
gedurende 3 jaar in Malawi gewoond om daar
medische zorg te verlenen, opleidingen te ver-
zorgen en onderzoek te doen (onder meer op 
het gebied van voeding voor (te) vroeg geboren,
ondervoede en geïnfecteerde kinderen). Het 
Zuid Oost Afrikaanse land is een van de armste
landen ter wereld. De stichting houdt zich nu voor-
namelijk bezig met het financieren van (extra)

studiekosten van lokale zorgverleners. Zo reali-
seert de Stichting haar doelstelling: voortdurende
local capacity building. Meer informatie is te 
vinden op www.doctorsformalawi.org.
Rekeningnummer: NL60ABNA055422359 Doctors
for Malawi          

•  24 december, Kerstavond – 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 50 daklozen 
in onze opvang aan de Marnixstraat. Van 
15 september tot en met 30 april realiseren 
we sinds 1989 ieder seizoen weer 10.000
overnachtingen met 75 vrijwilligers.
Rekeningnummer: NL42 INGB0001320598
Stoelenproject, Amsterdam 

•  25 decemberkerstmorgen – Broederschaps-
   collecte t.b.v. projecten van de Stichting 
   Doopsgezind WereldWerk 
Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 t.n.v. 
de St. Doopsgezind WereldWerk te Deventer  

•  17 januari – Wereldbroederschapsdag Collecte
ten bate van het werk van Mennonite World
Conference  
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 
t.n.v. Alg. Doopsgez. Sociëteit te Amsterdam,
inzake MWC 

Het collecterooster voor januari is nog niet
vastgesteld.

Als u niet in de dienst aanwezig kon zijn en

toch iets wilt bijdragen aan het project kunt

u dat via het aangegeven bankrekening-

nummer doen of via de Givt-app:  

December 2020 / januari 2021 
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Agenda

December 2020 / Januari 2021 
(kerkdiensten: zie achterkant)

•  Di 1 dec Bijbelkring Chris Singelkerk 20.00 uur

•  Wo 2 dec Meditatie met orgelspel Singelkerk 12.15 uur

•  Ma 7 dec Bijbelgr. Rijpenhof; Henk L. en Joke Singelkerk 20.00 uur

•  Di 8 dec Bijbelkring (1) o.l.v. Henk Leegte Singelkerk 13.00 uur

•  Di 8 dec Bijbelkring (2) o.l.v. Henk Leegte Singelkerk 1500 uur

•  Di 8 dec Bijbelkring Chris Singelkerk 20.00 uur

•  Wo 9 dec Meditatie met orgelspel Singelkerk 12.15 uur

•  Ma 14 dec Zon’shoffers; Henk L. en Joke v.d. H. Singelkerk 20.00 uur

•  Di 15 dec Mt. 5.21-48 en parallellen Singelkerk 15.00 uur  

•  Wo 16  dec Meditatie met orgelspel Singelkerk 12.15 uur

•  Do 17 dec Tumtummies; 11plus Meerpad 18.00 uur

•  Di 22 dec Kerst in de Kerk (aanmelden) Singelkerk 14.00 uur

•  Wo 23 dec Meditatie met orgelspel Singelkerk 12.15 uur

•  Ma 4 jan Bijbelgr. Rijpenhof; Henk L. en Joke Singelkerk 20.00 uur

•  Di 5 jan Bijbelkring (1)  o.l.v. Henk Leegte Singelkerk 13.00 uur

•  Di 5 jan Bijbelkring (2) o.l.v. Henk Leegte Singelkerk 15.00 uur

•  Ma 11 jan Zon’shoffers; Henk L. en Joke v.d. H. Singelkerk 20.00 uur

•  Di 19 jan Boeken van de Bijbel Singelkerk 15.00 uur  

•  Do 22 jan Tumtummies; 11plus Meerpad 18.00 uur

•  Do 29 jan Bijbelaars o.l.v. Ewoud Roos Singelkerk 11.00 uur

•  Voorlopig geen Open Kring in het Menno Simonshuis, geen 
   repetities van het Singelkoor en geen regulier Mennomaal.

•  N.B. alle kringen voor jonge mensen komen bijeen op het Singel, 
   in de kerkenraadskamer. 

•  Neem voorafgaand aan de kringbijeenkomst contact op met de leiding of 
   coördinator om te vernemen of er door de omstandigheden wijzigingen zijn.

•  Zie voor nadere informatie elders in dit blad.



    

Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord

   

Menno Simonshuis – Noord-Hollandstraat 17a – t (020) 517 10 10Amsterdam Buitenveldert

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

6 december                Ds H. Leegte                                       E.M.L van Dunné
Advents- en                       H4H Adventsviering                          Kinderkerk en Tienertuin
Nicolaasviering                  Oude Lutherse Kerk a.h. Spui     
                                       17.00 uur

13 december                Ds H. Leegte
                                           Kom-in-de-kring en Kinderkerk
                                                                                                       
20 december             L. van der Steur                                 De H. Leegte                         
kinderkerstfeest                J. van der Heide
                                                                                                       
24 december              Ds E.C. Roos                                       E.M.L van Dunné                     
Kerstavond                        Twee diensten:                             21.00 uur                             
                                       20.00 uur en 22.00 uur                                                                  

25 december              Ds H. Leegte
Kerstmorgen                      Twee diensten: 
                                       10.00 uur en 12.00 uur
                                                                                                       
27 december                Geen dienst                                        Geen dienst                             

3 januari                        Ds H. Leegte                                       E.M.L van Dunné
                                           
10 januari                     Ds H. Leegte
                                           Kom-in-de-kring en Kinderkerk
                                                                                                       
17 januari                      Ds E.C. Roos                                       Ds H. Leegte
                                                                                                       Kinderkerk
                                           
24 januari                     Ds H. Leegte
                                           Kom-in-de-kring en Kinderkerk
                                                                                                       
31 januari                      Ds E.C. Roos                                       Vijfde zondag
                                           
7 februari                      Ds H. Leegte                                       E.M.L van Dunné
                                                                                                       Kinderkerk en Tienertuin       

N.B.: In december geen dienst in het Menno Simonshuis. Over diensten in januari wordt in december beslist.

K E R K D I E N S T E N
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In de Singelkerk voorlopig maxinmaal 30 personen in de dienst. 
Vooraf aanmelden. Dat geldt ook voor de twee diensten op kerstavond
en kerstmorgen. In Noord voor kerstsavond ook vooraf aanmelden. 
Zie voor nadere informatie elders in dit blad (pagina 16).




