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Toegift in het Concertgebouw,
februari 2020

Prachtig gekleed
Door Essemie van Dunné
Mijn grootmoeder kon zich prachtig
kleden. Ze had nooit heel opvallende
kleren aan, wel altijd smaakvol. Ze had
een witte blouse, een geruite rok, een
wollen vest, een prachtige ketting of
broche, alles precies goed. Sommige
mensen hebben dat. Je moet natuurlijk
niet te krenterig zijn en kwaliteit
herkennen en waarderen, maar dan nog
… Het is een gave. Mijn grootmoeder
vertelde me eens dat ze het leuk vond
er netjes uit zien. Je doet het voor jezelf,
een beetje, èn voor de ander. Uit
genegenheid, liefde en respect doe je
moeite. Ik vind jou belangrijk om mijn
mooie broche voor op te spelden. Verder
wuifde ze het weg. “Ik laat me door de
winkeljuffrouw adviseren, hoor. Als zij én
ik het mooi vinden staan, is het goed.”
Gekleed uit genegenheid, zo had ik het
nog niet gezien. Ik was tiener en kleedde

me om er een beetje bij te horen, om
te verbergen, om gezien en niet gezien
te worden. En mijn moeder vond kleren
een stuk minder belangrijk dan mijn
grootmoeder, dus gewoon goedkoop
van de V&D.
Jacob gaf één van zijn zonen een mantel.
De zoon met wie hij het meeste had.
Hijzelf was ook niet de stoere rauwdouwer geweest, zoals zijn broer. Zìjn
vader had dat nooit begrepen. Die hield
van jagen, en buiten en vechten en je
krachten meten. Terwijl hij, de jonge
Jacob, bij zijn moeder bij de tent bleef
en droomde en nadacht.
En nu hij zelf vader is, geniet hij ervan
zijn fijngevoelige, weinig stoere zoon te
zien en te begrijpen. Hij ziet hem dromen
en denken. Hij ziet dat hij anders is dan
de anderen. Maar Jozef schaamt zich niet,

zoals Jacob misschien nog wel eens deed
in de ogen van zijn vader en zijn broer.
Jozef is zachtaardig en irritant, slim en
arrogant, en hij schaamt zich niet. Nooit
had hij, Jacob, gedurfd zijn ene broer dit
soort dromen te vertellen. Esau vertelde
hém, wat hij gevangen had, hoe ver hij
geweest was, hoe hoog hij had geklommen. En hier in huis vertelt Jozef doodleuk dat hìj het middelpunt is en dat
iedereen voor hem zal buigen. “Schaam
je je niet?” had Jacob bijna uitgeroepen.
Maar hij bedacht zich. Jozef schaamde
zich nergens voor.
En zo had Jacob hem een jas gemaakt.
Een veelkleurige, wordt vertaald, heel
bijzonder kan je ook lezen, een prachtig
gewaad, van bijzondere kwaliteit bijvoorbeeld, of op een speciale manier geweven.
Lees verder op pagina 2
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Nog één iemand anders in de bijbel
draagt een gewaad dat met deze
woorden omschreven wordt. Tamar,
de dochter van David. In 2 Samuel,
Tamar werd in haar prachtige veelkleurige lange kleed – dat droegen de
koningsdochters vroeger, zo lang ze
ongehuwd waren – door Amnons
kamerdienaar op straat gezet, en de
deur ging achter haar op
de grendel.
Jozef wil zijn wie hij is, en rondlopen
met een prachtig kleed, dat in niets
lijkt op de herderskleren zoals mannen
als zijn broers dat dragen. Zelfs als hij
dagen moet lopen, op zoek naar zijn
broers, in opdracht van zijn vader,
trekt hij deze bijzondere mantel aan.
Soms kan het veiliger zijn je te
schamen. Daarom zal het wel zo’n
diepgewortelde emotie zijn. Veelkleurige kleden dragen, alle kleren
waarmee je meteen verraadt dat je
anders bent dan de anderen, daar
is moed voor nodig.

En in het concertgebouw, in de wereld
van de klassieke muziek, die bekend
staat als conservatief, vraagt het extra
moed. En zoveel moed hadden de
dirigent, Manoj Kamps en de sopraan,
Katherine Dain van het Nederlands
studenten Orkest in februari 2020.
Tijdens de toegift, het orkest speelde
al, kwamen ze samen het podium op.
Zij in een pak, hij in een jurk. En zo
dirigeerde hij en zong zij, als maan
en zon, de sterren van de hemel.
Het verhaal over de wording van
de mens vertelt ook over moed en
schaamte. Als we hebben gegeten
van de boom van kennis van goed en
kwaad, met andere woorden, als we
geleerd hebben te oordelen over onze
daden en die van de ander, is het
onvermijdelijk ons af en toe te schamen én om op het goede moment
moed te hebben.
Een boodschap van dát verhaal is deze:
heb de moed je zo nu en dan niet te

verstoppen, en naakt of bijzonder
gekleed te zijn. Mens waar ben je,
zal God je hoe dan ook van tijd tot
tijd vragen.
Mijn grootmoeder heeft haar smaak
geërfd van haar moeder. Alle kinderen
droegen in die tijd, tijdens en na de
eerste wereldoorlog zwarte kousen:
warm, stevig en ideaal om tijdens
het schrijven de laatste inkt van
je kroontjespen aan af te vegen.
Mijn overgrootmoeder bestelde op
een dag, absoluut als allereerste in
Arnhem, veelkleurige kousen in Parijs.
Voor haar twee dochters. Trots als
een pauw liepen ze er mee naar
school. Over hoe de klas reageerde
heeft mijn grootmoeder nooit verteld.
Wel over haar eigen schaamte toen
ze thuiskwamen en haar moeder
vol afschuw zag dat haar dochters
de kousen tijdens het schrijven nog
steeds gebruikt hadden daarvoor
waar jongens en meisjes kousen
voor gebruikten in die tijd.

Klederdracht Museum Amsterdam/
Streekdrachten in Nederland
Door Sjoukje Halbertsma
Jolanda van den Berg is de voormalige directeur van het Klederdracht
Museum Amsterdam, gevestigd in een pand naast de Doopsgezinde
kerk in Amsterdam. Helaas is het vanwege de corona epidemie
gesloten en of het ooit nog open gaat is de vraag. Gelukkig was
Jolanda nog wel bereid een interview te geven voor IdA.
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90 jaar geleden waren er nog 13 verschillende streekdrachten in Nederland.
Nu zie je deze kleding alleen nog in die
gebieden waar de streng protestantse
kerken een belangrijke rol spelen zoals
Spakenburg, Staphorst, Urk en Zeeland.
Alleen op Zuid-Beveland is er een
katholieke en protestante variant.
Katholieken dragen een ander model
muts en hebben een extra blauwe
tussenmuts om het kant mooier te
laten uitkomen. Ook dragen katholieke
vrouwen versierselen op de borst en
protestantse vrouwen niet. Gezegd
moet worden dat godsdienst niets met
de streekdrachten te maken heeft.
Het is alleen zo dat de kleding hier
nog gedragen wordt.

In Hindeloopen droegen de vrouwen
hun halsdoekje met de knoop links of
rechts. Knoop links op het hart dan
is zij getrouwd, haar hart is bezet.
De gebruikte stoffen zijn prachtig en
vinden veelal hun oorsprong in onder
andere India en zijn via de VOC in
Amsterdam terechtgekomen. Je hebt
shintzen, madrasruitjes, ingeweven
motieven van zijde. Vooral in de
Hindenlooper klederdracht is dit goed
te zien. Je hebt onderrokken, gesmokte
rokken, rijglijfjes, hoofdkapjes. Er is
zomer en winterkleding, kleding voor
huwelijk en rouw voor zondag en
door de weeks, voor doop en avondmaal. Voor kinderen en volwassen,
getrouwde en vrijgezelle vrouwen.

De jongste vrouw die nog streekdracht
draagt is rond de 65. Streekdracht zal
dus over niet al te lange tijd geheel
verdwenen zijn. Het museum kwam
net op tijd. De vrouwen die de kleding
nog aan hebben gehad, hebben hun
expertise kunnen geven en weten hoe
de dracht gedragen moet worden.

In een Spakenburger gehaakte bovenkap zit 100 uur handwerk en wordt
gedragen met heel veel stijfsel. Er zijn
handtassen met wel 30.000 kralen!
Per streek zijn de borduursels het haaken kantwerk anders. En wat een uren
moeten er in al dat smokwerk hebben
gezeten. Het zijn allemaal kunststukjes!

Waarom wordt streekdracht
eigenlijk gedragen?

Hoe draag je deze traditionele
dracht?

Met klederdracht geef je een sociaal
signaal af; je laat zien wie je bent en
tot welke groep je behoort; rijk, arm,
huwbaar of in de rouw. Je kunt met
kleding pronken. Bijvoorbeeld een
prachtige bloedkoralen halsketting met
zilveren of gouden slot. Een zilveren of
gouden oorijzer met drie of zes krullen,
van alleen gouden hoekige ijzers tot
hele helmen. De hoeveelheid kant met
de hand gemaakt. Hoe breder de
gehaakte rand langs de kap hoe rijker.
(Wie het breed heeft, laat het breed
hangen.) Aan de gouden knopen op
het overhemd van de Staphorster man
kon je zien hoe rijk hij was, hoe dikker
de knoop des te rijker de boer. Op
zondag in de kerk liet je je zelf op
je mooist zien. Het was showen,
blingbling.

Vrouwen uit de verschillende streken
hebben de poppen aangekleed.
Zij wisten precies hoe dat moest.

Klederdracht heeft zo’n rijke schakering aan kleuren, dessins, technieken.
Verfijnde plooitjes en vouwtjes, prachtig
haak en borduurwerk en het gaat
generaties mee. Dan is de huidige
kleding maar zeer eenvoudig en saai
en snel rijp voor de kledingcontainer!
Nog maar enkele generaties terug had
bijna elk dorp en gezindte subtiele
beeldtaal en kleursymboliek in hun
kleding. Klederdracht zal op korte
termijn helemaal uit het straatbeeld
verdwijnen zijn maar ik wil niet dat ook
de verhalen verdwijnen. Het museum
toonde de plattelands folklore met een
geschiedenis en de geschiedenis die hier
weer achter zit. We hebben er nog even
van kunnen genieten toen Staphorst in
het nieuws was en we de inwoners op
zondagochtend en masse (!) naar de
kerk zagen gaan.
Noot:
In lokale musea is klederdracht nog
te bewonderen, helaas alleen uit
de streek. Bijvoorbeeld museum
Hindeloopen heeft een schat aan
kledingdracht en verdere informatie.
De stoffen (replica’s) zijn nog
te koop: De Haan en Wagenmakers
Nieuwezijds Voorburgwal 95
dutchquilts.com

Ook werden er codes in de kleding
verwerkt. Ben je in de rouw dan zijn
er patronen in je kleding verwerkt om
dit voor anderen kenbaar te maken
zodat zij weten hoe met je om te gaan.
Er zijn zeven stadia van rouw. De kleur
van het patroon gaat van diepe rouw,
dieppaars, naar halve rouw, lichtpaars.
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Kleding in kinderboeken

Chanel en Givenchy
Door Albertine Wendte-Voncken

Ik vind het altijd leuk om in IdA boeken met een boodschap te bespreken,
maar wat dat betreft is kleding een
lastig thema. Gelukkig heb ik wel twee
leuke boeken gevonden die over
kleding gaan of eigenlijk over kledingontwerpers. En niet altijd hoeft alles
een diepere laag te hebben. Boeken
mogen ook wel eens gewoon leuk zijn.
De diepere laag komt de volgende
keer wel weer.

mooie, bijna grafische platen die
stilistisch zijn opgezet met strakke
zwarte lijnen en gedempte kleuren,
wat bijdraagt aan de kunstzinnige
indruk. Het vertelt eenvoudig en
neutraal over hoe Coco Chanel – tegen
de heersende tendens in – vrouwen
losmaakte uit de strakke korsetten
en kleding ontwierp die prettig zat.
De laatste jaren zijn er steeds meer
boeken verschenen met verhalen
over onconventionele rolmodellen.
Het eerste boek dat uitkwam was
Bedtijdverhalen voor Rebelse meisjes
en werd opgevolgd door diverse
andere boeken. lk denk dat dit boek
in dat licht te zien is.
Het is een mooie serie en het is een
eenvoudig, maar leuk boekje, zeker
voor kinderen die interesse hebben
in mode of voor meisjes om ze te
inspireren om ook buiten de gebaande
wegen om hun droom na te volgen.

Het eerste boek is "Coco Chanel" van
Maria Isabel Sénchez Vegara met
illustraties van Ana Albero. Het is een
boek uit de serie "van klein tot groots"
van uitgeverij de Vier Windstreken.
Het is een serie over meisjes die
opgroeien tot inspirerende vrouwen,
onder ander Anne Frank, Rosa Parks,
Marie Curie en dus Coco Chanel. Dit
was het eerste boekje in de serie. Elk
boekje vertelt het levensverhaal van
vrouwen vanaf dat ze kleine meisjes
zijn. Het is een aardig boekje met
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Het andere boek "Hubert de GivenchyVoor Audrey, met liefs" door Philip
Hopman is een prentenboek uit een
serie van Leopold in samenwerking
met het Gemeentemuseum Den Haag.
In de serie zijn meerdere prentenboeken verschenen over kunst. Dit boek

Column

Nu over toen (reprise)
Door Nicolaesz Vlaming

Naar aanleiding van mijn stukje in de vorige IDA over de wijze
waarop ik meen dat geschiedenisonderwijs moet worden
gegeven, kreeg ik een aantal mondelinge en schriftelijke
reacties, wat ik erg aardig vond.
Op 16 oktober jl. werd een collega van mij in Frankrijk, Samuel
Paty, op gruwelijke wijze vermoord, louter en alleen omdat hij
niet anders les gaf dan op een wijze zoals ik dat ook sinds jaar
en dag doe: ‘Toen’ in het ‘Nu’ duiden en illustreren.

gaat dus over modeontwerper Hubert
de Givenchy, wiens leven verweven was
met dat van Audrey Hepburn. Philip
Hopman maakt dat heel mooi duidelijk
door twee levens parallel te laten lopen
in het boek. De bovenste helft van het
boek gaat over Hubert en de onderste
helft over Audrey. Na een aantal bladzijden komen hun levens samen en
vertellen de laatste pagina's over hun
bijzondere vriend-schap. De platen zijn
dan ook weer een geheel. Philip Hopman
is bekend als illustrator van Jubelientje
en Boer Boris, maar dit boek zowel
geïllustreerd als geschreven door hemzelf. Daardoor is de tekst secundair aan
de illustraties en dat werkt heel goed.
De illustraties zijn geaquarelleerd en
hebben een zwierig karakter. Dat past
prachtig bij het modethema en de
zwierige jurken van Givenchy.
Het zijn twee leuke prentenboeken met
ieder een eigen stijl, strak en stilistisch
bij Coco Chanel en zwierig bij Audrey
en Givenchy. Het zijn beiden prentenboeken, geschikt voor ca 4 jaar tot 8 jaar.
En naar aanleiding van deze boeken kan
je ook weer verder struinen in de serie
van Leopold, de boeken over onconventionele rolmodellen of de kunstboeken van
het Gemeentemuseum. Veel leesplezier!
www.devierwindstreken.com Boeken:
op serie -> Van klein tot groots
www.kunstmuseum.nl/nl/kinderkunstboeken

Op 22 oktober moesten mijn V5 leerlingen een toets maken
over het examenonderwerp Rechtstaat en Democratie.
Vraag 6a luidde:
6. Bekijk onderstaande foto en gebruik het meegebrachte
artikel [over het Franse ensauvagement NV]. De foto is afgelopen
zondag (18 oktober) gemaakt in Parijs. Aanleiding voor de
demonstratie was de onthoofding van de leraar geschiedenis
en aardrijkskunde, Samuel Paty. Voor degenen die nooit
opgelet hebben bij Frans: Je suis prof, betekent Ik ben leraar
en Non a la Barbarie betekent Nee tegen de barbarij.
De vrouw uiterst links heeft de Franse vlag in haar hand.

Foto uit NRC
Hieronder het antwoord van een leerling van mij die de
maximale score behaalde, twee punten:
“Voltaire was van mening dat iedereen gelijk behandeld moest
worden en hij streefde naar tolerantie, ook vrijheid van
meningsuiting was voor hem van belang. Dat iemand wordt
onthoofd door een meningsverschil/misverstand is geen teken
van vrijheid van meningsuiting noch van tolerantie. Dat de
vrouw uiterst links een vlag draagt, verwijst terug naar de
franse [sic] revolutie; wat in nederland [sic] ‘je maintiendrai’ is,
is in Frankrijk ‘Egalité, liberté, fraternité’, gelijkheid, vrijheid
en broederschap. Er is in dit geval van niet een van deze
woorden/vrijheden sprake geweest.”
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Een speldeknop
Door Karen Lammers

De voornaamste gedachte die bij mij opkomt als ik over
kleding nadenk, betreft de kunst van het stijlvol combineren en de keuze van accessoires bij de kleding.
De aandacht voor het detail, voor iets wat niet op de
voorgrond is maar toch de sfeer, de uitstraling bepaalt.
Een vriend vertelde me eens dat dit de basis van grote
eenvoud kan zijn, terwijl de accessoires de ‘finishing touch’
verzorgen: een sieraad, een broche, een riem, een shawl,
een das of strik. Het is een wijsheid die me is bijgebleven
en die ik ook probeer toe te passen. Een verzorgd uiterlijk
is niet alleen voor jezelf fijn maar ook een geste van
respect naar je omgeving toe.

Die aandacht voor detail, voor schoonheid, komt duidelijk naar voren bij de Etrusken. Een krachtig volk moet
het zijn geweest, dat later door de Romeinen werd
overheerst, in de Romeinse cultuur is opgegaan en waarvan we weinig weten. De meeste informatie over dit
verdwenen volk is bekend uit archeologische vondsten,
uit wat er in de graftombes die zij met zorg inrichtten
voor hun dierbare overledenen, is aangetroffen.
Zij waren een kunstzinnig getalenteerd volk. Over de
vraag waar zij precies vandaan kwamen, of zij al in Italië
woonden of dat zij er op enig moment aankwamen en
zich er vestigden, is het laatste woord nog niet gezegd.
Wel wordt aangenomen dat zij de kunt leerden van
de Grieken. Hun keramische voorwerpen maar ook
hun sieraden zijn prachtig en verfijnd.
Voor de gouden sieraden gebruikten zij de techniek
van granulatie. Ik pak er een boek over de granulatie
techniek bij (Granulatione Etrusca, un’ antica orasa
door Gerhard Nestler en Edilberto Formiglio).
De techniek blijkt al veel ouder dan de Etrusken.
De oudste voorwerpen (gedateerd op 2500 voor
Christus) werden gevonden in koninklijke tombes in Ur,
in Mesopotamië. Vandaar verspreidde de techniek zich
door de eeuwen heen in westelijke richting. Hoewel
de techniek in de tijd van de Etrusken dus al een
oude, beproefde techniek was, zijn de sieraden die
de Etrusken met deze techniek maakten van zeer
uitzonderlijke en ongeëvenaarde kwaliteit. De geraffineerdheid van de sieraden, soms met granula die
een diameter van minder dan een tiende millimeter
hebben. Armbanden, oorbellen en fibula’s, waarmee
de vrouwen hun gewaden bijeenhielden. Ze zijn een
genot om naar te kijken.
Hoewel deze voorwerpen kostbaar zijn en duidelijk
ontworpen voor de meest draagkrachtigen onder
de Etrusken, is het principe van decoratie geen kwestie
van geld maar van stijl. Het gaat om de uitdaging
en de lol om van niets iets te maken met deze details
van vorm, materiaal en kleur. Hun functie ligt in de
vreugde en speelsheid die zij verschaffen en in het
accentueren van het persoonlijke element.
Https://www.rmo.nl/museumkennis/klassiekewereld/etrusken/etruskische-goudbewerking
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Martin Sitalsing in het Dopers Gesprek:

Verbindend leiderschap
Hoe we de polarisatie kunnen overwinnen
Op dinsdag 24 november spreekt Martin Sitalsing, hoofdcommissaris van de Regionale Politie Eenheid Midden-Holland,
in de tweede aflevering van het Dopers Gesprek van dit
nieuwe seizoen over de groeiende polarisatie in de samenleving, en wat we daartegen zouden kunnen doen.
Martin Sitalsing werd geboren in Suriname en groeide op in
Zaandam. Na het atheneum werkte hij op een
accountantskantoor en maakte daarna de overstap naar de
Nederlandse Politieacademie. Na een periode met
verschillende functies bij de politie Amsterdam trad hij in
2000 aan als districtschef Groningen en Haren. In 2009 werd
hij de eerste allochtone korpschef in Nederland met zijn
benoeming tot korpschef in Twente. Van 2012 tot 2016 was
Sitalsing directeur-bestuurder van het Bureau Jeugdzorg
Groningen, en vervolgens bestuursvoorzitter van ggzinstelling Lentis. In 2019 werd hij benoemd tot eenheidschef
Midden-Nederland bij de Nationale Politie.
Tijdens zijn loopbaan kreeg hij de afgelopen jaren in
toenemende mate te maken met polarisatie, binnen en
buiten het korps. Binnen de nationale politie geldt hij als
één van de autoriteiten op het gebied van diversiteit.
Daarnaast is hij bekend van vele optredens op radio en
televisie.
Op 24 november zal Martin Sitalsing in het bijzonder ingaan
op de lessen die hij de afgelopen jaren zelf heeft geleerd,
binnen en buiten de politie. Hoe kunnen we omgaan met
de groeiende spanningen over identiteit, religie, huidskleur
en maatschappelijke en culturele achtergrond? Hoe kunnen
we de polarisatie overwinnen?
Het gesprek met Martin Sitalsing is een nieuwe aflevering
in de serie persoonlijke ontmoetingen die dit najaar weer
in de Amsterdamse Singelkerk plaatsvindt. De vorm is
aangepast aan de coronaregels: het aantal deelnemers is
beperkt, de afstandsregels en de hygiëne worden in acht
genomen. Aanmelding vooraf is verplicht en kan via deze
link of ga naar www.doopsgezindamsterdam.nl/toegang/.
In de volgende aflevering, op dinsdag 19 januari, spreekt
oud-Kamerlid en columnist Zihni Özdil over een verwant
onderwerp: de oorlog over identiteit tussen links en rechts
in de media en in de politiek.

Martin Sitalsing

In de prachtige oude kerkzaal gaan sprekers van naam
na een korte inleiding in gesprek met een klein gezelschap
over wat hen beweegt, op het snijvlak van geloof en
samenleving: Het DopersGesprek. En jij kunt erbij zijn.
Schuif aan, luister en ga – desgewenst – mee in gesprek.
Aanmelden is gratis maar wel verplicht; er is een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar. Met je aanmelding rekenen
wij op je komst!
Doopsgezinde Singelkerk
Singel 452 te Amsterdam (nabij het Koningsplein)
Let op: Ingang Herengracht 431
Woensdag 21 oktober
20.15 uur – 22.00 uur
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Uit de kerkenraad

Nieuws uit de Kerkenraad – 8 oktober
Persconferentie – In de persconferentie van eind
september werd door premier Rutte aangekondigd dat
niet meer dan 30 mensen bijeen mochten komen in
een binnenruimte. Hoewel kerken uitgezonderd waren
van deze maatregel wil de Kerkenraad aan deze regel
tegemoetkomen. Daarom wordt door de Kerkenraad
besloten om per 11 oktober voorlopig geen live
kerkdiensten te houden, en weer over te gaan op de
digitale vorm van dienstverlening zoals we die uit het
voorjaar kenden. Sinds die datum wordt elke zondag een
nieuwsbericht onder de gemeente verspreid met daarin
in elk geval een vooraf opgenomen dienst en meestal
ook de tekst van de preek. Wilt u zolang deze dienst
wordt aangeboden de diensten ook op deze wijze
ontvangen? Stuur dan een mail naar secretaris@vdga.nl
en uw naam wordt aan de lijst toegevoegd.
Kerkdienstgemist.nl – Op dit moment is het onzeker
of we in november weer verder kunnen gaan met live
diensten (mogelijk in kleinere bezetting), of dat we het
met een digitale thuisdiensten moeten blijven doen.
Om op alle scenario’s voorbereid te zijn wordt inmiddels
de mogelijkheid van streaming op gang gebracht.
Na eerdere discussies, overleg en notities wordt daar nu
definitief toe besloten. Streaming wil zeggen dat de
kerkdiensten door onze leden, vrienden en belangstellenden via internet thuis meebeleefd kunnen worden.
Dat gebeurt via het platform kerkdienstgemist.nl (een
verwarrende naam, omdat de dienst live plaatsvindt).
Daarbij bestaat ook de mogelijkheid om telefonisch in
te bellen naar deze dienst. Dat is gemakkelijker voor
diegenen die geen on-line mogelijkheden hebben.
Omdat het nu nog in de voorbereidende fase is kunnen
we pas in een later stadium de nadere details toelichten
maar naar alle waarschijnlijkheid kunnen we ergens in
november aansluiten op deze vorm van ‘dienstverlening’.
Menno Simonshuis – In verband met de beperkende
maatregelen wordt door de Kerkenraad, in overleg met
directie van het Menno Simonshuis en onze eigen kosters
daar, besloten dat daar in ieder geval tot 1 januari geen
diensten zullen plaatsvinden.
Inmiddels is de sollicitatieprocedure voor zijn vervanger
in de afrondende fase en zal de nieuwe beheerder
spoedig geïntroduceerd worden binnen de gemeente.

Varia – Hoewel de coronamaatregelen een groot deel
van onze agenda beheersen zijn ook andere zaken
besproken binnen de Kerkenraad. Zo is besloten dat het
schrijvershuisje in Noord een opknapbeurt krijgt inclusief
nieuwe fundering. Verder is de Orgel-vierdaagse van
afgelopen zomer met unaniem positieve reacties
geëvalueerd. Besloten is dan ook dat deze concertserie
volgend jaar zomer herhaald zal worden. Ook ligt er een
evaluatie van de Givt-app, de digitale collecte-app die wij
sinds juli dit jaar in huis hebben. De ervaringen hiermee zijn
vooralsnog goed, veel mensen lijken de app te gebruiken
en de mogelijkheden te waarderen. De mogelijkheid om
aan het einde van de dienst middels de QR-code of via de
algemene zender in de kerkzaal (niet in de collectezak) de
app te gebruiken kan nog beter benut worden.

Oproep:
In het decembernummer van idA willen we aandacht
besteden aan kerststalletjes en kerstdorpjes. Hebt u
die in huis, haal ze vast tevoorschijn, maak een foto
en schrijf er iets bij en stuur dit voor 20 november naar
de redactie, dan maken we een mooie fotocollage.
De redactie
m.krebber@chello.nl
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Preek van de leek
De Singelkerk is reeds tien edities lang het toneel van de serie ‘Preek van de leek’.
Met zeer uiteenlopende ‘lekenprekers’ op de kansel werd dit evenement in die periode
een fenomeen in Amsterdam, dat zich inmiddels ook elders in Nederland heeft
gemanifesteerd. Het levert steeds opnieuw een schitterende symbiose tussen kerk en
maatschappij en kan zich verheugen op grote belangstelling, ook onder niet-kerkelijke
bezoekers. Tien van de meest aansprekende preken van de afgelopen jaren zijn nu
gebundeld, en wij mogen u het boekje tegen een speciale prijs aanbieden.

Vroeger waren dominees opiniemakers. Die rol is
overgenomen door columnisten, cabaretiers, schrijvers,
journalisten, bestuurders, politici en wetenschappers.
Onder hen mannen en vrouwen die zich met lef en visie
in het publieke debat mengen. Sommigen beklommen
voor één keer de kansel van de Singelkerk in Amsterdam,
om een beproefde zondagsdienst te houden. Wat kunnen
wij, gelovig of niet, van hen leren?
Deze bundel brengt preken van denkers die gevoelige
onderwerpen uit de samenleving en hun eigen leven
durven te verbinden met een Bijbeltekst en gedachten
over geloof en vertrouwen.

Met bijdragen van:
Sigrid Kaag, Femke Halsema, Femke van der Laan, Noraly
Beyer, Gerdi Verbeet, Stef Bos, Marjolijn van Heemstra,
Stine Jensen, Paulien Cornelisse, Eberhard van der Laan en
Alexander Rinnooy Kan. Bijeengebracht en ingeleid door
Nico De Fijter, chef religie en filosofie van dagblad Trouw.
Het boekje ligt begin november in de boekwinkels en is
ook bij ons te verkrijgen. Wij verkopen het voor de sterk
gereduceerde prijs van €5 per stuk in de Singelkerk.
Speciaal voor Sinterklaas of kerst wordt het op aanvraag
ook naar u verzonden (prijs: €10 inclusief verzenden).
Wilt u het graag thuis ontvangen? Stuur dan een aanvraag
naar secretaris@vdga.nl.

I N DIT AMSTERDAM NOVEMBER 2020 – 9

Het team

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

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

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

Collectebestemmingen
November 2020
• 1 november – Fonds Bijzondere Noden
Amsterdam
De basis van het fonds is de publiek-private
samenwerking. Geld gevende fondsen en
particuliere donateurs, dienst-/hulpverlenende
organisaties, maatschappelijke organisaties en de
lokale overheid werken samen met als doel:
hulpverlenen aan cliënten in een financiële
noodsituatie, waarbij een voorliggende voorziening
niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar is.
Rekeningnummer: NL49INGB0000294697
Fonds Bijzondere Noden.
• 8 november – Broederschapscollecte
t.b.v. projecten voor gemeenteopbouw
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886
t.n.v. Alg. Doopsgez. Sociëteit te Amsterdam
inzake gemeenteopbouw.
• 15 november – Paraguay t.b.v. Hospital
Mennonita KM 81
Dit Doopsgezinde ziekenhuis maakt deel uit
van een comité van kerken (een vereniging van
31 Duitstalige Doopsgezinde kerken in Paraguay).
Het ziekenhuis richt zich op de behandeling en
verzorging van lepra en tuberculosepatiënten
en patiënten met HIV/AIDS. De verleende zorg
is gedeeltelijk gratis. Patiënten worden aangemoedigd om, indien mogelijk, te betalen voor
de zorg. Echter, in veel gevallen hebben patiënten
behoefte aan donaties voor behandeling en zorg.
De totale begroting van het ziekenhuis bestaat
uit bijdragen van kerken, ondersteuning voor
speciale projecten van internationale organisaties en vele donaties.
Voor meer informatie: www.km81.org.
• 22 november – Gedachtenisdienst - Stichting
Kruispost
De Stichting geeft primaire medische hulp aan
onverzekerden die tussen wal en schip vallen en
mensen in geestelijke nood. De Kruispost probeert
haar doel te bereiken door de exploitatie van
een medisch centrum in de binnenstad waar
gratis medische en psychosociale hulp wordt
gegeven. De aard van de hulpverlening is
vergelijkbaar met die van een huisarts.
Rekeningnummer: NL22ABNA0437295370
St. Vrienden Kruispost.
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• 29 november, 1e Advent
5e zondag: Rampen wereldwijd – in november
te bepalen
• 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.

Als u niet in de dienst aanwezig kon zijn en
toch iets wilt bijdragen aan het project kunt
u dat via het aangegeven bankrekeningnummer doen of via de Givt-app:

Agenda

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

November 2020

De redactie behoudt zich
het recht voor artikelen in te
korten of niet op te nemen.

(kerkdiensten: zie achterkant)

• Ma 2 nov

Bijbelgr. Rijpenhof; Henk L. en Joke

Singelkerk

20.00 uur

• Di 3 nov

Bijbelkring (1) o.l.v. Henk Leegte

Singelkerk

13.00 uur

• Di 3 nov

Bijbelkring (2) o.l.v. Henk Leegte

Singelkerk

15,00 uur

• Ma 9 nov

Zon’shoffers; Henk L. en Joke v.d. H.

Singelkerk

20.00 uur

• Di 10 nov

Bijbelkring Chris

Singelkerk

20.00 uur

• Di 17 nov

Boeken van de Bijbel: Bergrede

Singelkerk

15.00 uur

• Do 17 nov

Tumtummies; 11plus

Meerpad

18.00 uur

• Do 26 nov

Bijbelaars o.l.v. Ewoud Roos

Singelkerk

11.00 uur

• Di 1 dec

Bijbelkring Chris

Singelkerk

20.00 uur

• Ma 7dec

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

15.00 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.

Secretariaat en administratie
Singel 452
1017 AW Amsterdam
t kerk (020) 623 45 88
t secretariaat (020) 624 65 73
t boekhouding (020) 627 70 72
gironummer
NL11INGB0000141442 (VDGA)
website www.vdga.nl
website van de ADS: www.ads.nl

COLOFON
idA, in dit Amsterdam
Maandblad voor geloof
en gemeenteleven van
Doopsgezind Amsterdam.
Redactie
Essemie van Dunné
Sjoukje Halbertsma
Joke van der Heide
Karen Lammers
Wim de Vries Lentsch
Mieke Krebber (eindredacteur)
Ontwerp en realisatie
Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl
T (033) 462 46 93

Verzending idA via het secretariaat:
e-mail: secretaris@vdga.nl.
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Amsterdam Centrum
Amsterdam Noord
Amsterdam Buitenveldert

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

KERKDIENSTEN
Singelkerk

Meerpad

Menno Simonshuis

Centrum 10.30 uur

Noord 10.15 uur

Buitenveldert 10.00 uur

1 november

Ds H. Leegte

E.M.L. van Dunné
Kinderkerk en Tienertuin

Geen dienst tot
1 januari 2021

8 november

Ds E.C. Roos
Kom-in-de-kring en Kinderkerk

15 november

Ds A.A. Rijken

22 november
Gedachtenisdienst

Ds E.C. Roos
Kom-in-de-kring en Kinderkerk
en Tienertuin

29 november

Ds H. Leegte

E.M.L. van Dunné
Kinderkerk en Tienertuin

Ds H. Leegte
H4H Adventsviering
Oude Lutherse Kerk a.h. Spui
16.00 uur

E.M.L van Dunné
Kinderkerk en tienertuin

1e Advent Avondmaal

6 december
Advents- en
Nicolaasviering

Ds E.C. Roos
Kinderkerk

Onder voorbehoud In verband met de corona-maatregelen.

Gedicht van de maand
Gekozen door Kees Blokland

Het is één van de mooiste gedichten waarmee ik ben
opgegroeid, van Neeltje Maria Min, uit de bundel “Voor
wie ik liefheb wil ik heten” die in 1966 werd uitgegeven.
In de lijn van generaties wordt meer doorgegeven dan een
genenpakket. Als je op de wereld wordt gezet krijg je iets
mee, dat je nog niet kan begrijpen, maar dat vanaf dat
moment onlosmakelijk met je identiteit verbonden is. Het
is het unieke voorrecht van de ouders om de keuze te maken,
en die aan het onbeschreven blad mee te geven: de naam.
En ondanks de grote hoeveelheid soortgenoten die zeer
vergelijkbare eigenschappen hebben, en overeenkomstige
ervaringen onderweg meekrijgen, is je individualiteit uniek,
valt je identiteit alleen met jouzelf in je existentie samen.
Als het stil wordt om je heen, als het leven in al zijn
strevingen en tekorten en leegte voelbaar maakt, als
betekenis onbeschreven blijkt, wat is er dan essentiëler
dan dat je met name wordt genoemd, sterker nog wanneer
je persoonlijk wordt aangeroepen?
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Het gedicht evoceert de diepe wens, het wanhopige
verlangen niet anoniem te blijven, gezien en gehoord
te worden, je persoonlijke plek op aarde in de keten
van generaties erkend te krijgen. Het is een gebed,
en het is een aanbod om lief te hebben, in één.

Mijn moeder is mijn
naam vergeten
Mijn moeder is mijn naam vergeten
Mijn moeder is mijn naam vergeten.
Mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten?
Noem mij, bevestig mijn bestaan,
Laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.
Voor wie ik liefheb, wil ik heten.
Neeltje Maria Min

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

