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‘metamorphose’, van Thijs van Leer,
Louis van Dijk en Chris Hinze

Een Paasvraag
Door Thijs van Hoogstraten

Als het woord ‘metamorphosen’ op een
dag ons huis binnenwaait, afgezonden
door de redactie van dit blad, hebben
mijn vrouw en ik twee heel verschillend
beelden daarbij. Aan welke gedaantewisseling zullen we eens denken?
Voor M. is het de langspeelplaat van echt
vinyl, die zij in de jaren ‘70 aanschafte,
“metamorphose”, van Thijs van Leer, Louis
van Dijk en Chris Hinze. Klassiek werd
Jazz, van Telemann tot trombone, van
Bach tot bastrompet, een ware transfiguratie, die in die tijd viel op vruchtbare
bodem. “Panta rhei” zeggen ze dan,
“alles stroomt verder”. Ergens in dit blad
ziet u misschien nog een enkel werk van
Maurits Escher, die een meester in het
verbeelden hiervan was.
Mijn beeld gaat naar mijn schooltijd, de
Latijnse les, lang geleden. Er was, lijkt het
nu, altijd de regen die tegen de ruiten

sloeg, en de klare stem van mevrouw V.,
die ons door de teksten heen hielp.
Teksten van – inderdaad – de ‘Metamorphosen’ van Ovidius, verhalen tussen
goden en mensen. Hoe de jager Actaeon
de godin Diana zag, en werd verander in
een hert. En hoe de nimf Io iets te close
werd met Zeus, en werd veranderd in een
koe. En hoe Philemon en Baucis gastvrij
waren naar de goden. Als belofte
mochten zij een wens doen en die was:
samen sterven en altijd bij elkaar blijven.
En zo geschiedde. Zij werden veranderd
in een eik en een linde, de stammen voor
eeuwig in elkaar verstrengeld.
Dat is de herinnering.
Maar wij leven niet meer in een godenrijk – en je vraagt je af welke verandering, jou, oudere Nederlander, nog te
wachten staat, bij leven dan. Worden wij
ooit nog anders dan we zijn, zal zich ooit

nog een radicale metamorfose aan mij
voltrekken? Naar de ziel, naar het geloof?
Daar denk ik wel eens over. Want, corona
of niet, je blijft wie je bent, ook als de
omstandigheden veranderen, ziekte en
operaties voorbijtrekken, en dierbaren
wegvallen. “De ziel blijft” zei iemand mij
hierover.
Ik weet ook niet of ik dat nog wel begeer,
zo’n verandering, zo’n transformatie.
Ook al zou een gelovig mens daar stiekem
toch naar verlangen, althans naar blijven
zoeken. Een goed mens te zijn, een beter
mens te worden. In de christenheid is dat
al eeuwen het devies. Maar wie of wat
zal mij ooit nog veranderen?
Ik schrijf dit in de Paastijd. Dat is de tijd
dat we uitzien naar een nieuw begin,
naar nieuwe kansen, naar verandering.
Een groot voorbeeld hebben we al, van
Lees verder op pagina 2
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Vervolg van pagina 1

iemand die daarvan geweten heeft, en
dat aan zijn volgers heeft
meegegeven. Zijn naam laat ik hier
ongenoemd. We kennen die naam.
(Een beetje doopgezind overigens, die
verlegenheid.) Voor dit stukje houd ik
het bij die vraag: staat ook aan ons,
aan mij, nog een metamorfose te
wachten? Het antwoord weet ik niet.
Na de Pasen beginnen wij hier thuis
aan een opknapbeurt van onze kleine
stadstuin. Alleen kunnen we het niet,
we hebben de bijstand van een
tuinvrouw. Het zal een bescheiden
metamorfose zijn. We zien er naar uit.

Dag en Nacht, M.C. Escher

Metamorfose …

J. Bernlef

Als alles kits is, de kachel naar bed
de kinderen in de kolenkit
ga ik rustig aan tafel zitten huilen met de lamp aan
net zo lang tot ik een koe ben.

Ik zal de dag prijzen waarop ik
voor het eerst boe zal roepen
en in het groene gras zal happen.

Gedicht van Bernlef in
deze bundel op pag. 127
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Een vreemd gedicht. Het verlangen
naar de dingen anders willen, naar
een omslag, opstaan, naar een nieuw
begin. De veertigdagentijd lijkt erom
gemaakt. We mogen wensen en
verlangen, we mogen wanhopig zijn
en boos. Maar we mogen ook weten
dat er een nieuw begin mogelijk is.
Maar nu nog, nu nog ziet het er niet
naar uit dat het kan. Er moet nog
zoveel gebeuren met de wereld, met
onszelf.

De kachel naar bed, de kinderen in
de kolenkit, is het niet te herstellen?
Wacht ons niets dan huilen tot dat
het beter wordt? Bernlef schrijft het.
Maar… de lamp is aan. Want ineens
kan er iemand zijn, een gesprek,
een lied, een woord, een lach, een
aanraking. Nee …. ineens zál er
iemand zijn.
Ik zal de dag prijzen!
Essemie van Dunné

Morfen
Door Ewoud Roos

Pasen gaat over meer dan het herleven
van de natuur, gaat over meer dan een
nieuwe lente met haar bloemetjes, eitjes
en boterlammetjes. Het herleven van de
natuur is een natuurlijk gegeven, dat gaat
gewoonweg vanzelf. De lente komt altijd
weer en zet zich door, of je het nu zou
willen of niet, dat houdt geen mens of
winterjas tegen. Maar Pasen, dát kun je
tegenhouden. Pasen vraagt of je wìlt.
Want opstanding is niet een natuurlijk
gebeuren. Maar wat is het dan?
Over ‘metamorfose’ zou het moeten gaan.
Dat is m’n opdracht. Maar kan ik daar
iets mee? Ik kom niet verder dan het
‘doormorfen’ bij de NTR-verkiezingsquiz
‘Kiespijn’. Vier afleveringen lol, rechts
van Diederik Ebbinge zit Rutger Castricum
van de Hofbar en de Hofkar, Hanneke
Groenteman zit uiteraard op links. Het is
een mooie mix van uitdelen en incasseren.
‘Lachen is gezond’, ja, ook dit cliché krijgt
extra betekenis in deze dagen.
Goed, een van de onderdelen van de
flauwekul-quiz is ‘morfen’. Morfen is het
creëren van een animatie, waarin een
beeld via een reeks tussenbeelden in een

ander beeld overgaat. En zo verandert
de foto van Wilders langzaam in die
van het lepelvrouwtje, staatssecretaris
van Huffelen. En wie dat dan als eerste
raadt, rechts of links, krijgt de punt.
Lekker amusement. We hebben het
ook best goed in Nederland.
Terug naar idA, terug naar Pasen.
Maar wat is er dan met Jezus gebeurd?
Geen idee. En ik hoef het eigenlijk
helemaal niet te weten ook. In welke
vorm hij veranderd zou zijn, naar welke
andere vorm van leven hij zou zijn
overgegaan. Ik hou daarentegen wel
van de verhalen, vooral van dat
beeldende verhaal bij Johannes over
linnen doeken in een open graf, met
de zweetdoek netjes opgerold ernaast.
Ik heb nu al zin in m’n paaspreek, (uit
het evangelie van Marcus trouwens)!
En ik geloof in de zédelijke kant van
Pasen. Dat moet ik uitleggen.
Pasen vraagt namelijk of je wilt. Of je
wilt vertrouwen, of je durft geloven,
of je toch wilt doorgaan, of je toch je
rug kan rechten, tegen alle zwaarte in,
met je kin omhoog. Pasen vraagt iets

van je. Of je het lef hebt om ‘maar tóch’
te zeggen. Tegen alle donker in, om je
heen en ook in jezelf. Én of je van
houding durft te veranderen. Of je uit
je ei durft te kruipen. Stelling durft te
nemen, voor je overtuiging durft te gaan
staan. Voor welke diepste motivatie kom
jij overeind?
Een deftige diplomaat met baard in het
Haagse, dat zie je niet vaak, zal ik je
zeggen. 94 jaar oud is hij nu, bijna blind.
Carel ter Linden leest hem geregeld de
krant voor, hijzelf blijft een ommetje
lopen met z’n rollator. Maar lef had hij,
toen in 1984, toen hij als ambassadeur
aftrad omdat hij het beleid van de
regering over de neutronenbom en al die
andere wapens niet meer kon verdedigen.
Ik denk dat hij er nog van genoot ook,
want ijdel is hij. Maar hij deed het toch
maar. Ik werd geregeld gesommeerd
langs te komen bij hem, ik deed het
nooit. Het was wel goed. En toch stond
hij ergens voor. Stond hij heel ergens
voor. Hij stond voor een ideaal, hij
stond voor z’n geloof. In een droom
keek Christus hem aan: ‘En jij, Edy, wat
heb jíj gedaan met jouw mogelijkheden
op dit kritieke moment?’
Pasen is niet aan de natuur. Pasen is
aan ons, Pasen is aan jou. Staan wij
met Christus op, of niet?
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Grêf Himmelje
Door Rimke en Holkje van der Veer

Onze Friese ouders zijn geboren in 1922 en
woonden sinds de jaren 50 in Amsterdam, waar
wij zijn opgegroeid. Ieder voorjaar kregen ze iets
ongedurigs. Ramen en de deur werden opengezet,
terwijl binnen de kasten en andere meubelen
werden gepoetst. Deze voorjaarsschoonmaak
was een scheiding tussen winter en zomer;
zij noemden het Himmelje.
Nu zij allebei overleden en begraven zijn, niet in
Amsterdam maar op een kleine begraafplaats in
de streek waar zij vandaan kwamen, bezoeken
mijn zus en ik hun graf jaarlijks. Daarnaartoe gaan
is ons jaarlijks voorjaarsritueel op de scheiding
tussen winter en zomer. Een dagje loskomen van
ons dagelijks stadse leven, vol verplichtingen,
sleur en ook verantwoordelijkheden. Een minipelgrimstocht naar het landschap, het dorp en
het vervlogen verleden waaruit onze familie is
voortgekomen
Vorig jaar ondernamen wij deze tocht vanwege
de Coronabeperkingen pas in de zomer. Mijn zus
had namelijk in het dorp van mijn vader voor
twee weken een huisje gehuurd en ik was met
het openbaar vervoer naar haar toe gereisd –
precies de lange tocht zoals mijn ouders die
vroeger met ons maakten. Met de trein naar
Enkhuizen, met de boot naar Stavoren en daar
opgehaald worden. Nu niet door mijn oom,
want die leeft ook niet meer, maar nu dus door
mijn zus.
Samen wilden we ’s middags het graf van onze
ouders bezoeken. Nét voor ons vertrek herinnerde
ik mij dat we de steen tegenwoordig zelf schoon
moeten houden en ik vroeg haar gehaast: “leg jij
nog even snel een emmertje en wat schoonmaakspullen in de auto”. Ze begreep mij niet en keek
mij vragend aan.
Ik zei haar dat ik van het hoveniersbedrijf een brief
had gekregen dat zij tegenwoordig alleen nog het
groen onderhouden, het poetsen van de grafsteen
moeten de nabestaanden in het vervolg zelf doen.
Terwijl mijn zus met haar handen in haar zakken
om zich heen stond te kijken, maakte ik de steen
met een sopje schoon, en heel plagerig zei zij
tegen mij: wat kan jij goed Himmelje! Kreas jer!
(netjes hoor). De grafsteen, staat weer netje te
stralen in de zon!
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“Dit grêf himmelje
vond ik een fijn klusje;
ik was er zelf verbaasd over.
Het was voor mijn
vermoeide geest een
genezend ritueel. ”
Dit grêf himmelje vond ik een fijn klusje; ik was er
zelf verbaasd over. Het was voor mijn vermoeide
geest een genezend ritueel. In de wind met de geur
van het land, een trekker in de verte, een loeiende
koe vlakbij – met een doekje de namen van onze
ouders aanraken en de tekst van Bonhoeffer die
op de steen staat, opfrissen.
Wij beseften samen dat op zo’n moment de
eeuwigheid het dagelijks bestaan raakt.
Grêf Himmelje, wat een genadevol ritueel!
Ook wij werden even schoongepoetst, kwamen
dichter bij de hemel en konden opgefrist in de
stroom van de seizoenen staan.

In goede machten liefderijk geborgen
Verwachten wij getroost wat komen gaat.

Column

De Rode Viool
Door Karen Lammers
Afgezien van metamorfosen in mythen (Ovidius),
sprookjes (bijvoorbeeld Spik-keltje of De Kikvorst
uit Heksen en Zo… van Annie M.G. Schmidt) en
goocheltrucs, is het in de dagelijkse werkelijkheid
de natuur die met haar seizoenen een cyclische
gedaantewisseling ondergaat.
Nu net heeft de lente zich aangediend en begint
de wereld te ontwaken. Het grauw, stemmig en
dor winterlandschap verandert in een bruisende
zee van kleur en geur. Helaas maken we er als
mensheid een potje van en is er zich in de natuur
ook een rampzalige, onomkeerbare gedaantewisseling aan het voltrekken. Gletsjers, zee-ijs
en ijskappen op beide polen zijn aan het smelten.
En pas kwam er in het nieuws dat een ijsschots
zo groot als de provincie Utrecht afgebroken is
van Antarctica.
Maatschappijen veranderen doorgaans heel
wat langzamer, in de loop der eeuwen, zodat
de volle omvang van dergelijke gradueel voortschrijdende veranderingen moeilijker te vatten
is. In de literatuur en film zijn tijdreizen een
geliefd thema om die verandering in de tijd
op een intrigerende en spannende wijze inzichtelijk te maken, waarin protagonisten veelal
ongelukkiger wijze in een ander tijdperk
belanden en door-gaans met de grootste moeite
eruit terugkomen (bijvoorbeeld ‘Kruistocht in
spijkerbroek’ van Thea Beckman, waarin de
scholier Dolf in de Middeleeuwen in een
kruistocht terecht komt, of, ‘Non ci resta che
piangere’ van Roberto Benigni en Massimo
Troisi, waarin de protago-nisten in de Italiaanse
Renaissance terecht komen en Leonardo da
Vinci tegen het lijf lopen).
Een fantastische film die dat andersom doet
en wel twee metamorfosen in zich bergt en
met elkaar verenigt, is ‘The Red Violin’ van
François Girard. Het verhaal gaat over een
vermaard vioolbouwer, Niccolo Bussotti, in het
17e -eeuwse Cremona, die in zijn bottega
robuuste boomstammen omvormt tot violen.
Zijn nieuwste creatie in wording is een in alle
opzichten perfect instrument waarmee hij zijn
eigen kunnen overtreft. Hij maakt het instrument
voor zijn ongeboren zoon. Zijn hoogzwangere
vrouw vraagt huishoudster Cesca, een vrouw die
zienersgave heeft, naar de toekomst van het
kind. Omdat de lijnen van ongeboren kind en
moeder teveel verstrengeld zijn, kan zij over het
kind niets zeggen maar over de toekomst van
de vrouw wel. Aan de hand van vijf getrokken

kaarten ziet zij bij elke kaart die ze aftast
raadselachtige levensgebeurtenissen. De kaarten
tonen ziekte, verre reizen over oceanen naar
vele landen, duivelse verleiding, een rechtszaak
en schuldig verklaring door een machtige
rechtbank, stormachtig natuurgeweld en
uiteindelijk roem en rust. Ongelukkigerwijze
sterven vrouw en kind bij de geboorte en blijft
de vioolbouwer diepbedroefd achter.
Hij besluit het bloed van zijn overleden vrouw
af te tappen en het in de vernis te mengen waarmee hij zijn meesterwerk aflakt. De woorden van
de oude Cesca indachtig, wisselt de rode viool
veelvuldig van eigenaar en maakt al het voorzegde mee. Wij volgen haar reis, het ontrollen
van de voorspelling. Van een virtuoos wonderkind met een fataal zwak hart, naar zigeuners
die nomadisch rondtrekken over land en zee,
naar een getalenteerd violist die aan passie,
jaloezie en zelfdestructie ten onder gaat, naar
een partijlid in Maoïstisch China die haar in het
geheim koestert en behoedt voor vernietiging.
Uiteindelijk ontfermt een onderzoeker zich
over het instrument. Hij heeft opdracht om de
kunstschatten die in een reddingsoperatie, in een
stormachtige vlucht vanuit China naar Montreal
gevlogen zijn, te inventariseren. Hij kent het
verhaal van de rode viool. Hij vermoedt, onderzoekt en bevestigt haar echtheid. Gevierd en
gekoesterd breekt nu een periode van rust aan.
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Dit keer geen verhaal binnen het
thema van idA, hoewel het leven van
Jezus natuurlijk één grote metamorfose is, maar een boek dat ik al langer
wilde recenseren. In het najaar kwam
De Bijbel voor kinderen – op rijm;
het Nieuwe Testament uit door
Marianne Busser en Ron Schröder.
Dat leek me sowieso een goed boek
om hier eens te bespreken.

De Bijbel op Rijm voor kinderen
Door Albertine Wendte-Voncken
Marianne Busser en Ron Schröder,
beiden uit 1958 en meer dan 30 jaar
bij elkaar, aldus hun eigen website,
schrijven ook al 30 jaar boeken. Ik
kende ze vooral van de “Koen en Lot”
boeken, “De leukste kleuterklas van
de wereld” en van de AVI boekjes die
ik uit de bibliotheek haalde toen mijn
kinderen leerden lezen. Ze hebben
inmiddels meer dan 400 boeken
geschreven, vooral voor de jongere
lezers, dus kleuterboeken en
voorleesboeken. Hun eerste boek
kwam uit in 1990. Het tweede boek
dat ze schreven was “Twintig nieuwe
Bijbelliedjes”. Bij nazoeken bleek het
schrijversduo meerdere christelijke
boekjes geschreven te hebben,
waaronder kerstverhaaltjes, zoals “Het
Kerstverhaal” en “De Kleine Engel die
Geluk bracht”, en ook “De Bijbel voor
Kinderen” en “De Ark van Noach”.
Het is een lekker compact formaat
met veertig gedichten van ieder twee
tot drie bladzijden. Het vertelt het
verhaal van Jezus vanaf zijn geboorte
langs alle wonderen die hij verrichte
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tot aan zijn kruisiging en wederopstanding. Het zijn de klassieke
verhalen die iedereen eigenlijk zou
moeten kennen, gegoten in een
gedicht dat je even voor het slapengaan kan voorlezen. Ze hebben de
verhaaltjes heel puur gelaten waardoor het makkelijk leest en ze hebben
ook de enge stukken over verraad
en kruisiging luchtig opgeschreven.
De gedichten zijn eenvoudig van
opzet en op makkelijk rijm gezet. Het
is duidelijk gericht op kinderen in de
vroege basisschoolleeftijd. Omdat het
rijm eenvoudig is kan je de gedichten
als kind ook makkelijk afmaken en
dat vinden jonge kinderen altijd fijn.
Ik mis een beetje de finesse die je ziet
bij literaire kinderdichters als Bette
Westera, Bibi Dumon Tak, Edward van
de Vendel en de dichters in Dichter.,
het tijdschrift van Plint. Misschien
schrijven die ook juist wel voor de
oudere kinderen en volwassenen. Een
jonger kind zal het wat meer clichématige rijm van Busser en Schröder
juist meer kunnen waarderen.

De tekeningen zijn gemaakt door
Pyhai, een jonge illustratrice, die
onder andere illustreerde voor
“De Kikkerbilletjes van de Koning”
die ik twee jaar geleden recenseerde
in IdA. Ze maakt mooie schetsmatige
tekeningen, maar met fraai kleurgebruik en passend bij de tekst.
Bijvoorbeeld het verhaal over de
storm op het meer die Jezus kalmeerde heeft een prachtige diep donkerblauwe kleur.
Ik denk dat dit een heel geschikt boek
is als je het verhaal van Jezus wil
voorlezen aan je kinderen. Ik merkte
zelf dat ik toch een groter kader mis,
maar dat heb ik eigenlijk altijd wel
met de Bijbel, dat ik wat kriebel krijg
als het niet voor mij geïnterpreteerd
wordt en uitgelegd naar het hier en
nu. Nu staat het wel heel erg vast dat
het “Waar” en “Echt” is. Maar als je
een boek zoekt voor een kleiner kind,
tussen 3 en 7 jaar om ze het verhaal
van Jezus te vertellen, dan heb je hier
een heel geschikt boek in handen.

Goede vrijdag in de Singelkerk:
Die sieben letzte Worte
Op vrijdag 2 april speelt het Hydra quartet
het traditionele ‘Die sieben letzte Worte’
van Joseph Haydn. Dit muziekstuk werd
door Haydn rond 1786 speciaal voor de
kerkdienst op Goede Vrijdag in opdracht
gecomponeerd en wordt ook nu nog elk
jaar in de Singelkerk uitgevoerd. Het
concert bestaat uit een tiental muzikale
onderdelen, afgewisseld met meditatie,
en wordt vanaf 20.00 uur gestreamd
via YouTube (zoek op YouTube naar
‘Doopsgezind Amsterdam’ of kijk op
www.doopsgezindamsterdam.nl voor
de link naar het concert).
De dienst wordt geleid door Ewoud Roos.

Het Hydra quartet bestaat uit
– Eduardo Paredes, viool
– Ephraim Feves, viool
– Mark Mulder, altviool en
– Giorgos Kotsiolis op cello
De structuur van het werk is als volgt:
– Intrada (L’Introduzione I), Maestoso
e adagio, bedoeld als ‘toepasselijke
prelude’
– Sonata I, Largo. ‘Pater, dimitte illis,
non enim sciunt quid faciunt’
(Lucas 23:34)
– Sonata II, Grave e cantabile. ‘Amen
dico tibi: Hodie mecum eris in
paradiso’ (Lucas 23:43)
– Sonata III, Grave. ‘Mulier, ecce filius
tuus ... Ecce mater tua’ (Johannes
19:26-27)
– Sonata IV, Largo. ‘Deus meus, Deus
meus, ut quid dereliquisti me?’
(Mattheus 27:46, Marcus 15:34)

– Introduzione II
– Sonata V, Adagio. ‘Sitio’ (Johannes
19:28)
– Sonata VI, Lento. ‘Consummatum est!’
(Johannes 19:30)
– Sonata VII, Largo. ‘Pater, in manus
tuas commendo spiritum meum’
(Lucas 23:46)[3]
– Il Terremoto, Presto e con tutta la
forza, ‘aardbeving, snel en met alle
beschikbare kracht’, een stuk dat de
aardbeving direct na Jezus' overlijden
uitbeeldt (naar Mattheus 27:51vv.).’
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Uit de kerkenraad

Nieuws vanuit de Kerkenraad van maart 2021
Jaarverslag Zons’hof
In de kerkenraad van maart, wederom op afstand per
ZOOM gehouden, waren de hofbestuurders van het
Zons’hof deze maand te gast. Natascha van der DoesBrantjes, Nilke Duinkerken en voorzitter/kerkenraadslid
Nicolaesz Vlaming gaven een toelichting op het door het
hofbestuur opgestelde jaarverslag 2020. Hoewel de
hoofdlijn van het verslag is dat de studenten die op ons
hofje wonen blij zijn met deze mooie plek om hun studietijd door te brengen, heerst er ook enige onvrede over de
langdurige verbouwingen die in het hofje plaatsvinden.
Met name de geringe communicatie hierover wordt als
hinderlijk ervaren. De vernieuwde samenstelling van het

hofbestuur in combinatie met de start van de nieuwe
beheerder brengt echter nieuw elan en de duidelijkheid
die geschapen wordt valt goed. Het hofbestuur is dan
ook vast van plan de lijnen kort te houden, helder te
zijn over de afspraken en voorwaarden en daarmee de
sfeer en de samenwerking met de bewoners blijvend
te verbeteren.

Pasen in coronatijd
Het is de tweede keer dat wij door de omstandigheden
een onzekere Paastijd tegemoet gaan. Anticiperend op
verschillende scenario’s zijn de mogelijkheden door de
voorgangers naast elkaar gelegd en uiteindelijk twee
programma’s opgesteld: eentje met meer, en eentje met
minder beperkende maatregelen. De kerkenraad blijft
alert op de adviezen vanuit de overheid en het streven is
om flexibel met deze veranderingen te blijven omgaan.
Het paasprogramma kan dan ook snel aangepast worden
en we vragen onze leden, vrienden en belangstellenden
de berichtgeving wat dat betreft nauwlettend in de
gaten te houden.

Reizen met de VDGA
Omdat we graag positieve ‘stippen aan de horizon’
blijven zien wordt er weer gekeken naar de mogelijkheden om gezamenlijk op reis te gaan. Hoewel ook
Suriname en de USA op het wensenlijstje staan wordt
als eerste gekeken naar een mogelijke najaarsreis naar
Genève. Deze reis hebben we in 2020 moeten afgelasten
maar kan hopelijk dit najaar wel plaatsvinden. U hoort
hier meer over zodra er meer duidelijkheid is!

Zondagse Singelkerkbloemen

In het ziekenhuis opgenomen

Nu er vanwege corona geen diensten worden
gehouden in de Singelkerk worden er elk weekend
bloemen gebracht naar leden en vrienden die
een moeilijke tijd door moeten maken, ziek zijn
of iets te vieren hebben. Wilt u de namen door
geven aan: Mieke Hoogvliet, 06-533 804 45,
mieke.hoogvliet@gmail.com of Martina Simons
tel. (020) 662 19 34.

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

Pasen 2021
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Het team

Beste mensen,
Door Matthijs Terhoeve

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

Sinds een aantal jaar organiseert de
stichting, Between Borders, Solidariteitsmaaltijden in samenwerking met verschillende kerkgemeenschappen door heel
Amsterdam. Helaas hebben we dat sinds de
uitbraak van de coronapandemie niet meer
kunnen doen. Gelukkig is het vaccineren
begonnen en lijken we in de (nabije)
toekomst weer samen te mogen komen.
Wij kunnen niet wachten!
Dat deze tijd ons allen zwaar valt, is duidelijk. Een groep die daardoor ook hard is
getroffen, is de groep ongedocumenteerde
vluchtelingen in Amsterdam. De informele
baantjes die zij hadden, verdwenen door
de lockdown. Nu de solidariteitsmaaltijden
ook geen doorgang meer vinden, is het
lastig voor de meesten om te voorzien in
de eigen basale levensbehoeften.
Wij hebben daarom als stichting in samenwerking met onze vrienden een actie
bedacht, die in de plaats komt van de
Solidariteitsmaaltijd: het ‘Soedanese
Koekje’. Onder leiding van onze eigen
ervaren Soedanese chef worden heerlijke
Arabische en andere zoetigheden gemaakt,
die we u graag willen aanbieden. Uiteraard
worden geldende HACCP-hygiëne voorgeschriften professioneel nageleefd!

Ewoud Roos
predikant
t 06 48 88 35 97
e.roos@vdga.nl

Liliane van der Steur
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44
l.vandersteur@vdga.nl
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Hoe werkt het? Er zitten twaalf heerlijke
zoetigheden in een doosje: vier stuks dadelkokos, dadel-pinda en slagroom chocolade.
Voor een enkel doosje vragen we 12.50,
maar wanneer u er tien bestelt, wordt dit
bedrag 11 euro. Bij bestellingen boven
de 50 zijn de doosjes 10 euro per stuk!
De opbrengsten komen ten goede aan de
ongedocumenteerden, zodat zij weer
boodschappen kunnen doen.
Voor bestellingen kunt u terecht bij uw
kerkbestuur, dan spreken we een dag dat
we de doosjes langs komen brengen of
afleveren bij uw kerk. Wij hopen dat u
het leuk vindt om mee te doen!
Voor overige vragen kun u terecht bij:
Matthijs Terhoeve,
Secretaris Between Borders
(+31 6 13731715)

Kopij voor het volgende
nummer vóór 10 april 2021
sturen aan Mieke Krebber
Mail: m.krebber@chello.nl
Adres: Dulcie Septemberpad 73,
1093 NK Amsterdam
(telefoon 020-6731926).

Collectebestemmingen
April 2021

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

• 4 april, Pasen – Broederschapscoll. tbv
project voor de begeleiding van het landelijke
jongerenwerk van het Doopsgezind Centrum
voor Gemeenteopbouw
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886
tnv Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam,
inzake jongerenwerk
• 11 april – Broederschapscollecte tbv
Mennonite World Conference Corona
Task Force
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886
tnv Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam,
inzake MWC Corona Task Force
• 18 april – Jongerencultuurfonds
Wij zijn het Jongerencultuurfonds. Maar
wat is cultuur? Bij ons betekent cultuur:
creatieve lessen volgen. Je kunt denken aan
ballet, streetdance, hiphop, gitaarspelen of
schilderen. Musical en fanfare. Maar ook
gedichten schrijven, kleding ontwerpen,
sieraden maken en nog véél meer.
In Amsterdam groeit 1 op de 4 kinderen
op in armoede. Het Jongerencultuurfonds
geeft deze kinderen een kans op kunst.
Wij betalen het lesgeld voor muziek-, dans-,
zang- en tekenles.
Wij maken het makkelijk voor ouders met
een laag inkomen. We laten zien waar ze
de creatieve lessen kunnen vinden. En wij
betalen mee. We betalen maximaal € 450,per schooljaar en per kind.
Het Jongerencultuurfonds is een culturele
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Rekeningnummer: NL64INGB0005167707
St. Jongerencultuurfonds

• 25 april – Broederschapscollecte
tbv St. Menno Simons Monumenten
Friesland SDMF
Rekeningnummer: NL31RABO0141964138
tnv Stichting Menno Simons SDMF
• 2 mei – Jeannette Noël Huis,
Amsterdam
Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost.
Onze 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.
Rekeningnummer: NL91INGB0002725828
Jeannette Noël Huis, Amsterdam

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.

Als u niet in de dienst aanwezig kon

Redactie

zijn en toch iets wilt bijdragen aan het

Essemie van Dunné
Sjoukje Halbertsma
Joke van der Heide
Karen Lammers
Wim de Vries Lentsch
Mieke Krebber (eindredacteur)

project kunt u dat via het aangegeven
bankrekeningnummer doen of via
de Givt-app:

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
Kerkdiensten ook in april onder voorbehoud.
Voorlopig zullen de diensten te beluisteren zijn via
Kerkdienstgemist. De diensten in de Singelkerk zullen
afwisselend verzorgd worden door Henk Leegte en
Ewoud Roos. In Noord verzorgt Essemie van Dunné de
diensten. In het Menno Simonshuis zijn in maart geen
diensten. Zie voor actuele informatie de mail van de
secretaris en de website van de gemeente.

AGENDA: APRIL 2021

• Ook in april geen kringbijeenkomsten of bijzondere
bijeenkomsten in de Singelkerk.
• Houd de website van de gemeente in de gaten.

Dan is geheel geschied
Het woord van den beginne:
Het doodsrijk zinkt in ‘t niet;
Gods rijk zal overwinnen.
Jan Wit (1914-1980)

Afbeelding: ‘Kruisiging’ door
Comelis Engebrechtsz (1460/1465-1527)
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