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THEMA: GEESTDRIFT

Als het om hun kerken ging, hebben
Doopsgezinden altijd al creatief moeten
zijn. Een fraai staaltje is Project Geestdrift,
dat in januari 2018 van start ging in
Noord-Holland Noord. Een artistieke
samenwerking tussen vermaningen en
Stichting Karavaan, bekend van haar
spraakmakende locatietheater. De kaartjes
waren in een mum van tijd uitverkocht. 

Verscholen
In de 17e eeuw werden Dopers weliswaar
gedoogd, maar de overheid stelde dat
hun kerkgebouwen vanaf de openbare
weg niet zichtbaar mochten zijn. Of, zo
bedachten de inventieve Doopsgezinden,
niet als zodanig herkenbaar. Mede
daarom dan ook geen hoge torens. De
charmante vermaning in Alkmaar lag
aanvankelijk verstopt achter huizen, de
achtergevel van het kerkgebouw was
vermomd als pakhuis. Ook onze eigen
Singelkerk, in het Amsterdamse

straatbeeld niet meteen als godshuis
herkenbaar, is een mooi voorbeeld van
een schuilkerk. 

Koesteren
Vandaag de dag is het vooral de instand-
houding van de kerkjes die om creativi-
teit vraagt. De kleine, lieve gebouwen
verdienen het om in leven gehouden 
te worden. Zodat de – meestal sterk
uitgedunde – gemeentes er al dan niet
wekelijks op zondag bij elkaar kunnen
blijven komen. Maar veel kleine
gemeentes hebben het financieel niet
breed genoeg om hun gebouw goed te
kunnen onderhouden. Ook ontbreekt 
het hier en daar aan bestuurskracht om 
te zorgen voor het behoud en gebruik.
Een Dopers Dilemma.

Levend Doopsgezind religieus erfgoed 
Na zijn pensionering heeft broeder Kees
Knijnenberg uit Alkmaar zich aan deze

uitdaging gezet. Zijn doel: zorgen dat
Doopsgezinden in de toekomst vindbaar
blijven, door te kiezen voor het 'levend
houden' van onze vermaningen. Buiten 
de schaduw treden, door nevengebruik
van de kerkjes. Zodat het nageslacht op
hun eigen zinvolle, passende manier het
gebruik ervan kan voortzetten. Om met
Kees te spreken: ‘Ik dacht: we gaan eens
kijken of het lukt mensen te betrekken 
bij deze plekken. Om ook de niet-Doperse
omgeving de gebouwen te laten
omhelzen.’

Project Geestdrift
In 2017 had Kees het projectteam van
Geestdrift op poten, met daarin zijn
dochter Annette Knijnenberg, broeder
Kees Dalmeijer en broeder Sjef Wolters.
Van buitenaf werd Onno Walgien, auteur
en voorzitter van Filmhuis Alkmaar,
aangetrokken. 

PROJECT GEESTDRIFT

Creatief met kerk 
Door Liliane van der Steur

Illustratie 
Project Geestdrift

Lees verder op pagina 2

“Mensen uit de 
omgeving betrekken 
bij deze plekken”. 
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Tien geboden voor behoud
Inspirerende richtlijnen voor deze missie
waren al aangereikt. De 'tien geboden
voor behoud religieus erfgoed', verzameld
door ir. Sylvia Pijnenborg, directeur van
herbestemmingsorganisatie BOEi.

1 –  Een kerk is een verhaal, geen hoop
      stenen
2 –  Creëer een aansprekend en passend 
      plan
3 –  Benut expertise en ervaring
4 –  Ken het gebouw en de behoeften 
      van de buurt
5 –  Zonder lokaal draagvlak geen 
      duurzame exploitatie
6 –  Blijf communiceren
7 –  Open ramen en deuren
8 –  reëer een uitnodigende sfeer
9 –  Neem de tijd 
10– Wees creatief

5 x Ver
Zoals het eerste gebod zegt, zo is het:
religieus erfgoed is een Verhaal. Over
Verwondering, Verdieping, Verbinding 
en Vergezicht. Vijf keren 'Ver'. Die je,
behalve in religie, ook steevast terug-
vindt in theater en muziek. En daar ligt 
de sleutel voor de samenwerking met
Stichting Karavaan. Rondtrekkend 
theater dat bij de kerkjes inspiratie 
en ontmoeting teweegbrengt. 

Inspireren én informeren
Inmiddels zijn er al tientallen voorstel-
lingen geweest in de Doopsgezinde
kerken van Hoorn, Twisk, Enkhuizen,
Alkmaar, Den Helder, Broek op Langedijk,
Nieuwe Niedorp, De Rijp, Krommenie en
Hippolytushoef. Net zoals bij IDFA, krijgt
elke uitvoerig een informatieve aanvul-
ling, een zogeheten contextprogramma,
om het thema van de avond te verdiepen.
Geestdrift is erin geslaagd mensen te
betrekken, te inspireren én te informeren.

Gastvrij kunnen zijn in je eigen kleine
veilige kerkje
‘Geestdrift is een co-creatie, mensen uit

de gemeente zijn deelgenoot’, vertelt 
Ilse van Dijk van Stichting Karavaan. 
‘Het openstellen van je kerkje is het moei-
lijkste wat er is, want je laat onbekenden
toe in je kleine veilige eigen plek. Door
podiumkunsten creëren we gastvrijheid.
Samen met de gemeenten organiseren 
we de ontvangst; “Wie doet de hapjes?”’

Verbondenheid met de omgeving
Ilse vervolgt: 'Project Geestdrift trekt 
de vrijzinnige gedachte door naar het
daadwerkelijk doen. Binnen de Doperse
thema’s, die we naar humane waarden
van nu vertalen, maken we steeds een
programma. De omgeving toelaten is 
dan gemakkelijker, zij staan immers 
achter diezelfde waarden. Elke voorstel-
ling zit helemaal vol, uiteindelijk heeft
iedereen een geweldige, intieme avond
gehad. Het gaat ons om het versmelten,
de transformatie naar verbondenheid 
met de omgeving.' 

Aanraken
'Bij locatietheater laten we ons voeden
door de identiteit van de locaties', zegt
Ilse. 'In de wonderschone, intieme kerkjes
kunnen de artiesten en het publiek elkaar
bijna aanraken. De trillende snaren van 
de harp en de emoties van de spelers, 
alles resoneert en raakt de toeschouwer.
Niet alleen het geluid weerkaatst tegen 
de muren, soms ook de dansers. En de
schoonheid, het verdriet, de troost, de
spiritualiteit, de grote thema’s uit
mensenlevens.'

Legende
Een van de voorstellingen draagt de 
naam Schoppenvrouw. De Oezbeekse
mezzosopraan Ekaterina Levental vertelt
het verhaal van haar oma en vier legen-
darische vrouwen van dezelfde gene-
ratie: Anne Frank, Marilyn Monroe, 
Maria Callas, Ulrike Meinhof en Dora
Gorohovskaya. Vijf iconen, vijf thema’s, 
vijf clichés en ... vijf herkenbare vrouwen.
'Het is ook veel makkelijker om geaccep-
teerd te worden als legende dan als 
mens', zei ooit Maria Callas.

Dit is pas het begin
De voorstellingen van Project Geestdrift
zijn ook bedoeld als ‘aanmaakblokje’. 
Het vuurtje dat nu is aangewakkerd, 
dient als opmaat naar meer voorstel-
lingen, lezingen, workshops en debatten
die goed aansluiten bij de locaties en 
het Doopsgezinde gedachtegoed. 

Financiële bijval
Project Geestdrift heeft reuring gebracht
in Doopsgezinde kerkjes. En zodra
theatervoorstellingen weer mogelijk zijn,
komt de hele parade weer op gang. 
De ADS steunt en faciliteert Geestdrift.
Het project heeft daarnaast financiële
ondersteuning gekregen van diverse
Doopsgezinde, protestantse, algemeen
publieke en particuliere fondsen en van
burgerlijke gemeenten.

We houden Project Geestdrift in de gaten!
Kijk ook op: www.projectgeestdrift.nl

Vervolg van pagina 1

Ekaterina Levental vertelt in De Grens hoe zij als zestien-
jarig meisje in verschillende opvangkampen verbleef, 
na haar vlucht uit de Sovjet-Unie. 

In de monoloog Carmiggelt
brengt Helmut Woudenberg de
Kronkels van de legendarische
Parool-columnist tot leven.
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Hemelvaart en Pinksteren
Door Essemie van Dunné

Hemelvaart en Pinksteren, het zijn de
feesten en verhalen die iets verder van 
ons af staan, volgens mij. We hebben 
ook nauwelijks rituelen daarvoor. Toen 
ik klein was gingen we met Hemelvaart
dauwtrappen. Heel vroeg opstaan en 
dan fietsen of wandelen. Best bijzonder,
maar of het iets met Hemelvaart te
maken had, is me nooit duidelijk
geworden. En met Pinksteren…zondag
met een extra dag vrij.

Ik wilde eigenlijk eens kijken hoe het
allemaal zo gekomen is, deze verhalen.
De vier evangelisten schrijven over de
laatste jaren van het leven van Jezus, over
zijn dood, over zijn opstanding en soms
in een enkele zin over zijn vaart naar de
Hemel. En je kan een verwijzing naar
Pinksteren vinden. Mattheus vertelt over
Jezus, die verschijnt aan de twee Maria’s.
Hij lijkt al in de hemel te zijn geweest en
spreekt ook over de Heilige Geest. Ook 
bij Marcus wordt Jezus opgenomen in 
de hemel, en stuurt de leerlingen uit,
gezegend met Gods kracht en gesteund
door zijn tekenen. Pinkster-achtig. Lucas
schrijft dat Jezus wordt opgenomen in de
hemel, en vooral dat de leerlingen in
grote vreugde terugkeerden naar Jeru-
zalem. Laten we dat sowieso onthouden.

Bij Johannes blijft het bij de opstanding,
maar dat is dan ook niet te zuinig.
Jezus verschijnt heel veel aan de leer-
lingen, en hij zou boeken vol kunnen
schrijven met verschijningsverhalen, 
zegt Johannes erbij.

We weten al dat het helemaal niets 
geeft, als de verhalen totaal verschillend
zijn of elkaar zelfs tegenspreken.
Maar zoals Lucas ons ook aan het
Kerstverhaal geholpen heeft, wat toch
enorm helpt met dat feest te vieren,
zo helpt hij ons nu weer aan verhalen,
een Hemelvaartverhaal en een
Pinksterverhaal. Met ook een uitleg
wanneer we dat nu eigenlijk moeten
vieren.

En zoals Ons Paasfeest het de Pesach-
vierders probeerde makkelijker te maken
om over te stappen en Christen te
worden. Zo valt Pinksteren precies op 
het Joodse Wekenfeest, Sjavoeot, het
feest waarin het ontvangen van de wet
door Mozes en het volk gevierd wordt.
Je kan zo prachtig samen feest vieren, 
de een viert dit, de ander dat. (zowel 
het Pesach feest en Sjavoeot waren
oorspronkelijk ook oogstfeesten, dus de
oogstvierders kunnen ook aansluiten)

Helaas werd het iets minder prachtig 
en inclusief uitgelegd:
Bevrijd worden door de Egyptenaren 
is geweldig, (Pesach) maar de echte
bevrijding kwam door de opstanding 
van onze heiland (Pasen).
En de wet is heerlijk om te krijgen
(Sjavoeot), maar die hebben we nauwe-
lijks meer nodig als we eenmaal de
Heilige Geest hebben ontvangen
(Pinksteren).Christenen zijn op de een 
of andere manier lang niet altijd heel
Christelijk.

Maar het visioen van samen vieren,
afgelopen jaar sterker gevoeld dan ooit,
blijft. En deze maand is het nog mooier.
Het is Ramadan, de Islamitische vasten-
maand, die eindigt rond 12 mei, en 
dan wordt het Ied-al-Fitr gevierd, het
Suikerfeest, het feest van het breken 
van het vasten, we zoude het ontbijt-
feest kunnen noemen. 
Onze oude buurman A., is moslim, heeft
een winkel en werkt graag hard, en met
de ramadan nog meer, om de honger en
dorst te vergeten. Hij ziet er, naarmate 
de Ramadan vordert, wat slechter uit,
bleker, dunner, met wallen onder zijn
ogen. Maar zijn humeur is goed, hij
verheugt zich op de avond en het samen
eten, op al het eten wat hij verkoopt, op
het samenzijn, met klanten, met familie.
Hij neemt mij mee in zijn verheugen.

We vieren onze eigen feesten, en delen
verhalen erover. We verheugen ons in
elkaars vieren. Wensen elkaar een goede
ramadan, fijne kerstdagen, een mooi
Paasfeest, Suikerfeest…

Misschien zitten alle mensen ooit om één
grote tafel om samen te vieren. Tot die
tijd verheugen we ons in elkaars feesten. 
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Mijn ouders, in 1943 getrouwd, hebben de bezetting
intensief meegemaakt. Wij (twee broers een zus) van
net na de oorlog niet. In de loop der tijd is veel over de
oorlogstijd in Nederland gepubliceerd, maar
aanvankelijk wisten wij niet meer dan dat wat onze
ouders ons vertelden.  

Zeker in de jaren 50-60 ondervonden wij een sterk anti
Duits sentiment en zo mochten wij b.v. niet met Duitse
kinderen spelen en klagen over eten was helemaal uit
den boze, want wij hadden geen benul van de honge-
rwinter. Liever ook geen Duitse zeilboten naast de onze
en deze werden ook niet begroet. Verder wist je weinig
van de oorlogstijd, er werd niet veel over gesproken.
Men wou die tijd zo gauw mogelijk vergeten en in vrede
een nieuw bestaan opbouwen. Een van de gevolgen 
van die tijd was een afnemend kerkbezoek, mijn ouders
gingen alleen nog met kerstmis naar de Singelkerk. 
Met name de Jodenvervolging, waar volgens mijn
moeder de kerken het hebben laten afweten, was daar
de reden van. Ik vroeg wel eens: Wat wisten jullie van 
de Jodenvervolging?  Niet veel was het antwoord, wij
vermoeden dat zij het erg slecht hadden, maar hadden
geen weet van de massamoorden in concentratie-
kampen. Wat wij als kinderen aanvankelijk niet wisten
was het feit dat mijn vader zwaar gevochten had 
tijdens de meidagen in Dordrecht.  Dordrecht was van
strategisch belang vanwege de toegangswegen over de
Maas- en Moerdijkbruggen. Hij was gelegerd in de
Benthienkazerne gelegen aan de Buitenwalevest langs
de oude Maas en ingedeeld bij het korps Pontonniers 
en Torpedisten onder leiding van overste J. Mussert de
broer van de NSB-leider Anton. Overste Mussert werd
zwaar gewantrouwd en op de laatste oorlogsdag door
eigen mensen gedood.

Op vrijdag 10 mei bezetten Duitse parachutisten de
omgeving met als doel de bruggen en spoorwegen 
in handen te krijgen voor de oprukkende Duitse
Hoofdmacht. Het werd een ongelijke strijd. Men was
bewapend met een karabijn, goed voor een schot 
per keer tegenover de modernste Duitse wapens. 

Na een kort gevecht bij het spoorwegviaduct waarbij
doden vielen werd vader met medestrijders gevangen-
genomen en moesten zij voorop de brug oplopen als
levende dekking van de Duitse soldaten. Dit herhaalde
zich de volgende dag waarbij veel doden vielen.
Eenmaal ’s avonds in een school beland, waar veel
Duitsers bivakkeerden, werden de gevangenen op 

de bovenverdieping gehuisvest. Op maandag 13 mei
brak de hel los. De school werd door Hollandse artillerie
beschoten en de bovenverdieping kreeg verscheidene
voltreffers. De verwarring was onbeschrijflijk, talloze
doden en sommigen misten benen of armen. Om enigs-
zins bescherming te zoeken ging men half op elkaar
tegen een muur liggen, mijn vader in het midden. De
man boven en onder hem werden onmiddellijk gedood,
maar hij bleef wonderwel ongedeerd. Zo verliep deze
gruwelijke nachtmerrie, die pas in 1996 gepubliceerd is.
Sinds die tijd is elk jaar in Dordrecht op het Ereveld van
de begraafplaats Essenhof een herdenking voor de
gesneuvelden in de mei dagen 1940. 

Samen met vader en familie hebben wij deze herden-
kingen bijgewoond en na zijn overlijden hebben wij 
dit tot vandaag de dag (als nazaten van) voortgezet. 
Het geeft mij steeds weer een ambivalent gevoel als
je op het Ereveld staat, doordat je vader hier niet
begraven ligt, maar het overleefd heeft.

Dodenherdenking Dordrecht 1940
Door Wim de Vries Lentsch

“... maar hij bleef wonderwel
ongedeerd. Zo verliep deze

gruwelijke nachtmerrie, die pas 
in 1996 gepubliceerd is. ”

Met broer en zus Herdenking
Essenhof bij Dordrecht.
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Hoe fel de zon ook scheen 
Door Albertine Wendte-Voncken

Geestdrift, dat is iets waar ik de
laatste tijd wat harder naar moet
zoeken temidden van de drukte
rondom vaccinaties naast het draaien
van de steeds drukker wordende
praktijk. Veel patiënten raken
uitgeblust doordat de Coronacrisis ze
op verschillende manieren raakt en
raken hun geduld kwijt, terwijl we
eigenlijk op het niveau van vorig jaar
zitten wat betreft besmettingen. 

Juist daarom is het belangrijk om de
dingen te doen die je waarvan je
enthousiast wordt, die je drijven of
geestdrift aanwakkeren, zoals in mijn
geval kinderboeken. Helaas stond de
drukte niet toe om een boek te
zoeken dat exact bij het thema paste,
maar ik heb wel een boek dat goed
past in de maand mei.

“Hoe fel de zon ook scheen” van
Arend van Dam is een prachtig boek
om zelf te lezen of voor te lezen. Het
kwam in maart 2020 uit en het gaat
over de Tweede Wereldoorlog. In drie
of vier pagina’s die perfect zijn om
voor te lezen licht hij een klein stukje
uit de oorlog uit: het verzet, de
bevrijding, de Hongerwinter, George
Maduro, Anton Mussert. Telkens
beschrijft hij het leven uit het
perspectief van een of meerdere

mensen waardoor de oorlog in al zijn
facetten gaat leven. Ik had me nooit
gerealiseerd dat het mooi weer was
op de dag dat de Duitsers ons land
binnenvielen. Een dergelijk detail
maakt geschiedenis meteen levend en
zet je aan het denken. Wat voor een
weer hoort er dan eigenlijk bij oorlog?
Wat voor weer was het bij andere
gelegenheden? Dat is wat Arend van
Dam zo knap doet: in hele kleine
verhaaltjes inzage bieden in het
dagelijks leven van mensen in een
historische tijd. Hij schrijft ook
bijvoorbeeld dat iemand zegt: “Het 
is gek, maar eigenlijk merken we er
niet zoveel van dat het oorlog is”,
waarna zijn gesprekspartners invallen
met dingen die wél in het dagelijks
leven hinderen. 

Arend van Dam heeft meer histo-
rische boeken en non-fictie boeken
geschreven en hij schrijft met een
heerlijk lichte toegankelijke stijl. 
Het is geïllustreerd door Alex de Wolf
met heldere, lichte aquarellen die
precies dat dagelijkse gevoel geven
dat de schrijver in de tekst zet. Je kan
het goed voorlezen vanaf een jaar of 
8 à 9 of lekker zelf lezen.

Lieve Broeders en Zusters, hou nog
even vol en koester je geestdrift om
deze laatste loodjes nog even te
dragen.
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Hoera…
Door Anke Spijker 

Hoera! Op 24 april krijg ik mijn eerste corona-
vaccinatie. AstraZeneca natuurlijk, want ik ben boven
de zestig. Ik kan niet wachten!

Ik kan ook niet wachten om jullie weer te zien. Want
al is het fantastisch dat onze predikanten met onze
organist voor goede diensten zorgen, de helft van de
zondagse diensten ontbreekt: de gemeente! Elkaar
ontmoeten, groeten, een goede zondag en/of week
wensen aan het einde van de dienst, het zijn allemaal
belangrijke onderdelen van het samenkomen. En dan
natuurlijk het koffie drinken (nou ja, thee voor mij),
het moment om bij te praten, te horen hoe het met
iedereen gaat. Maar ook het moment om te horen
waarom sommige mensen er niet zijn, vaak omdat ze
ziek zijn. En dan thuis een kaartje schrijven om
beterschap en sterkte te wensen. 

Ook zijn de zondagen de oefenplek voor de dingen
die we als doopsgezinden zo belangrijk vinden, de
wereld een betere plek maken, geweldloos leven,
elkaar vrijlaten in het geloven. Dus maak je geen 
ruzie met gemeenteleden maar probeer je er in een
gesprek samen uit te komen, drink je een kopje koffie
met iemand die je niet kent, verwelkom je nieuwe
gezichten, praat je over de dienst zonder te oordelen,
zorg je ervoor dat niemand alleen een kopje koffie
moet drinken, vraag je naar de problemen waarvan 
je weet dat iemand daar mee worstelt en kijk je of je
iets voor iemand kunt betekenen. Kortom, je vormt
met elkaar een gemeenschap!

En telefoontjes, e-mails en ansichtkaarten kunnen 
niet in de plaats komen van de ontmoeting van de
gemeente!

Ik kan niet wachten tot we weer echte diensten
hebben! En al weten we nog niet wanneer dat zal
zijn, we kunnen ernaar uitkijken en ons erop voor-
bereiden. Zo kunt u bijvoorbeeld als u niet weet hoe 
u naar de diensten moet komen daarover overleggen.
Er zijn vast oplossingen.

En tot dit tijd luisteren we naar de diensten, bellen 
we elkaar en sturen kaartjes tot we elkaar weer 
echt kunnen ontmoeten!

Op het Rijpenhofje aan de Rozengracht
woont Noortje Olof (Den Haag 1939) met 
veel plezier, zij kijkt uit op de drukke straat 
en dat vindt zij prettig. Noortje: “Lekker dat
beetje reuring”. Wij zijn hier tegelijkertijd
komen wonen, in 2015, en ik ben juist heel
blij met het rustige uitzicht op de tuin.
Noortje houdt van leven in de brouwerij; 
zo organiseerde zij pre-corona weleens
concertjes in de Regentenkamer en doet zij
mee met het jaarlijkse hofkerstspel. Van
beroep is zij violiste maar een goede actrice
had ook een mogelijkheid kunnen zijn.

Haar vader, arts, tandarts en later kaak-
chirurg was dol op muziek en speelde zeer
verdienstelijk viool. Zo is Noortje in contact
gekomen met muziek en ging zij al vroeg

Noortje Olof-Elias 
en de viool
Door Sjoukje Halbertsma

Vele gezichten
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naar vioolles. De viool is in haar hele
verdere leven een grote rol blijven spelen
en heeft deze misschien wel bepaald. 

Wat herinner je je nog uit jouw jeugd? 
Misschien de oorlog?
Ik ben geboren in de Jan van Nassaustraat
in Den Haag, waar mijn vader een
praktijkruimte aan huis had. Ik ben de
oudste en heb nog twee zussen onder mij.
Wat ik mij herinner uit de oorlog is dat
mijn moeder trombose kreeg en in het
zieken-huis aan de Zuidwal lag. Oma
“Grootje Driebergen” kwam toen voor ons
zorgen. Mijn vader ging in een ziekenhuis
werken en ging als vrouw verkleed op de
fiets naar zijn werk. Zo hoopte hij minder
kans te hebben om opgepakt te worden. 

Lang heb ik niet in Den Haag gewoond.
Mijn vader kreeg schoon genoeg van de
praktijk en meldde zich aan als scheeps-
arts bij de KNSM. Na twee reizen stapte 
hij af op Curaçao en kreeg daar een
praktijk aangeboden. In 1948 reisden wij
hem achterna, drie weken varen op een
walvisvaarder; ik was toen 9 jaar. Het was
er warm, warm, warm. Iedere dag gingen
we naar de beachclub en maakten ons
huiswerk aan het strand. Helaas kon mijn
vader niet tegen de hitte en werd ziek.
Na vijf jaar keerden we terug. Het was

moeilijk om voor ons drieën een school 
te vinden, we spraken slecht Nederlands
omdat we op school op Curaçao vooral
Spaans en Engels spraken. Omdat mijn
oma antroposofe was, konden we op de
Rudolf Steinerschool terecht Het
Steineronderwijs besteedt ook veel tijd
aan kunstzinnige vakken en daar ben ik
gezwicht voor de viool. Ik kreeg les van
Adriënne de Smet, tweede violist in het
Residentieorkest. Zij vond dat ik beter 
van school af kon gaan om voltijds viool 
te studeren. Hoewel mijn vader zeer
tegen was, is het toch gebeurd. 
Ik studeerde overdag en ging ’s avonds 
naar de avondschool. En zo begon mijn
vioolcarrière. 

Ik heb op een Brussels conservatorium
gezeten en moest daar erg wennen aan
de klassikale lessen en de bijvakken die 
ik er nu bijkreeg. Op het eindexamen 

won ik de tweede prijs en kreeg een
aanbod om eventueel nog drie jaar door
te studeren aan Chapelle de la Reine, ik
heb direct nee gezegd en ging weer 
terug naar Den Haag. 

Daar ging ik op zondag uit nieuwsgierig-
heid naar verschillende kerkdiensten 
– mijn ouders waren nergens bij
aangesloten – en kwam zo ook in de
Doopsgezinde kerk in de Paleisstraat
terecht. Daar preekte ds. Nooter, wat kon
die man preken, wat een flux de bouche,
zo’n mooi Nederlands! Na de dienst ben 
ik op hem afgestapt en zo kwam het
dat ik op catechisatie bij hem ging en

daar mijn eerste vriendje ontmoette. 
We hebben tegelijkertijd belijdenis
gedaan. Enige tijd later zijn wij ook
verloofd en nog weer later heb ik de
verloving verbroken. Het bleek dat hij
totaal geen interesse had in artistieke
zaken; hij was in Delft opgeleid tot
baggeraar, hij was er dol op. Ik had mijn
handen vol aan het vioolspelen en besefte
dat het niet zou gaan werken. Niet lang
daarna is hij omgekomen bij een auto-
ongeluk; hij reed te hard in zijn Porsche. 
Ik heb mij hier lang schuldig over gevoeld. 

Ik ging solliciteren bij het Residentieorkest
en werd aangenomen. In dit orkest
speelde ook Theo Olof. Op de lange
tournees van wel 6 weken zijn we verliefd
geworden maar hij was getrouwd. Om
hem te ontwijken, heb ik nog gesollici-
teerd op een baan in Mexico City en ben
ik naar Parijs gegaan om daar in een
orkest te gaan spelen. Toch kwam ik Theo
nog tegen, er lag een nieuwe LP van hem
met Bach sonates in de etalage van een
muziekwinkel. 

Voor de begrafenis van mijn eerste 
lerares mevr. De Smet ging ik terug naar
Nederland waar Theo berichtte bij zijn
vrouw weg te gaan omdat hij met mij
verder wilde. Het waren de jaren ’60 en 
de scheiding met alles erom heen ging
met veel tumult en verontwaardiging
gepaard. Niemand van mijn familie 
wilde mij nog kennen behalve een oom.
Uiteindelijk is het voor ons goed gekomen
en zijn we gaan samenwonen in de eerste

Weteringstraat in Amsterdam, in 1971
getrouwd en in 1974 is onze dochter
Colette geboren. Theo en ik hebben nog
jaren in het Koninklijk Concertgebouw-
orkest (KCO) gespeeld bij de eerste violen.
Toen onze dochter werd geboren ben ik
bij de tweede violen geplaatst. 

Is je geloof veranderd door de 
jaren heen? 
Mijn geloof is niet veranderd na al die
jaren. De waarden van simpelheid en
eenvoud van de Doopsgezinden daar 
voel ik mij erg bij thuis. Het is voor mij 
een stevig houvast in de steeds verande-
rende maatschappij. Tijdens mijn baan 
in het KCO heb ik ook zeven jaar in de
kerken-raad gezeten. Vooral aan de
weekenden in Schoorl en de gesprekken
daar geleid door een mediator bewaar 
ik goede herinneringen. Ik werd er
geestelijk gevoed. In vergaderen was ik
minder goed. 

Wat mis je het meeste in deze Coronatijd? 
Ik mis het meest de aanraking, mijn
familie weer aanraken. De menselijke 
contacten die zo verminderd zijn. 
Gelukkig ben ik eindelijk gevaccineerd!  

En de viool? 
Ik heb altijd zo hard gewerkt. Na mijn
pensionering heb ik de viool niet meer
aangeraakt. Ik geniet van mijn huis en 
de tuin in het Rijpenhofje. Met de mede-
bewoners doen we veel samen, dat is fijn.
Mijn dochter, haar man en hun kinderen
wonen in de buurt. Ik pas graag op mijn
kleinkinderen Leonard en Raoul. Het
wonen in het Doopsgezinde Rijpenhofje
maakt mij dagelijks blij. 
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Uit de kerkenraad

Toegankelijkheid ledengegevens
Sinds de invoering van de nieuwe wet op de privacy, de
Algemene verordening gegevensbescherming (ofwel AVG) 
in 2018, werden binnen onze gemeente geen ledenlijsten
meer gedeeld. Naar aanleiding van vele verzoeken van
leden en vrienden heeft de Kerkenraad nu besloten dat 
we de ledenlijst weer gaan verspreiden, zij het voorlopig
alleen op papier. We hopen hiermee de onderlinge
verbondenheid onder de leden en vrienden te onder-
steunen en te stimuleren. U kunt uw eigen exemplaar dan
ook binnenkort tegemoetzien. Natuurlijk is het niet de
bedoeling om deze gegevens met weer anderen te delen 
of te vermenigvuldigen, maar dat spreekt haast voor zich. 

Naast deze onderwerpen zijn in de kerkenraad ook 
de planning rond de ALV (4 juli) en de data voor de
Orgel4daagse 2021 (24-27 augustus, noteer vast in uw
agenda!) besproken. Over beide leest u later meer!

‘Een doorsnee week in het Rijpenhof’
In de Kerkenraadsvergadering van april ontvangen wij 
als speciale gast Maaike Rijken, die samen met kerken-
raadsleden Oldrik Verloop en Mieke Hoogvliet het bestuur
van het Rijpenhofje vormt. Net als het Zon’shofbestuur
vorige maand heeft ook dit bestuur een jaarverslag 
geleverd over het reilen en zeilen op het Rijpenhof. 
Dit verslag wordt door het bestuur in de vergadering
toegelicht. Naast een toelichting op het ontstaan van 
het hofje, het financiële overzicht en een opsomming van 
de veranderingen en gebeurtenissen van het afgelopen 
jaar, spreekt vooral het deel ‘Een doorsnee week in het 
Rijpenhof’, geschreven door de studentbeheerders van 
het hofje, enorm aan. Dit beeldende stuk geeft een 
prachtig inkijkje in de gang van zaken in en om het hofje 
in een willekeurige week. En ook de conclusie dat het
mogen aanbieden en gebruiken van de woningen op 
dit hofje een groot goed is en door iedereen zeer wordt
gewaardeerd, stemt positief. Wel is er nog het één en 
ander te winnen op het gebied van duurzaamheid. 
Hier is ook zeker aandacht voor, al betekent de status 
van ‘gemeentelijk monument’ ook dat er nog meer komt 
kijken bij eventuele aanpassingen op dit gebied dan bij
overige oude panden al het geval is. 

Nieuws vanuit de Kerkenraad

In het ziekenhuis opgenomen
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.

Zondagse Singelkerkbloemen
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.

ALV op 4 juli 2021
De Algemene Ledenvergadering 2021 zal dit jaar
plaatsvinden op zondag 4 juli 2021, om 12.00 uur
in de Singelkerk. 

Uiteraard behoudens bijzondere maatregelen 
voor wat betreft de wijze van samenkomen. 
De agenda en nadere uitnodiging verschijnen 
in de eerstkomende editie van idA (juni).

Nummerwijziging
Per 1 mei a.s. wijzigt het telefoonnummer 
van ds Ewoud Roos. Hij zal per die datum 
bereikbaar zijn via 06-34115000.
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In Memoriam

Op maandag 22 februari jl. namen we in kleine

kring afscheid van zr Adriana Wilhelmina Bianchi-

Hagenaar op de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Addy

Bianchi was in haar huwelijk met br Carel Bianchi

lid van onze Gemeente geworden. De familie

Bianchi was in de vroege 19de eeuw vanuit Italië

naar Nederland gekomen, en alweer generaties

lang Doopsgezind. Br. Carel Bianchi was lid van 

de Kerkenraad geweest in de jaren ’70, in de 

tijd dat hij directeur was van de Postgiro. Ik was

destijds voorgegaan in zijn afscheidsdienst bij zijn

overlijden in 2001, en in mijn herinnering was er

toen zo’n warme, hartelijke familiekring om hem

heen. Ik herinnerde me het eerlijk gezegd een

beetje vaag, maar het was dan ook al bijna op de

kop af twintig jaar geleden: zo’n grote groep

(oudere) kinderen, die zo liefdevol over hun vader

spraken, en er stond me bij dat het een mooi,

klassiek afscheid was geweest. Ik was aanvankelijk

dan ook een beetje verbaasd dat ik gebeld werd

door een neef, die me vertelde dat zijn 'tante Addy'

Bianchi op 92-jarige leeftijd was gestorven. Waarom

belden de kinderen zelf niet? Maar het werd me

heel snel duidelijk, en toen herinnerde ik het me

natuurlijk ook weer: het echtpaar Bianchi was tot

hun eigen verdriet kinderloos gebleven, maar had

zeer goede en warme banden met de neven en

nichten opgebouwd van hun kindertijd af aan, en

onderhouden. En dat was mettertijd wederzijds

geworden. Op zo’n manier, dat ik kennelijk in mijn

herinnering een grote kinderschare voor me zag. 

Daarmee is denk ik meteen een heleboel gezegd

over de levensinstelling van zr Addy Bianchi, en

haar man. Een hartelijk, warm mens was ze, die

veel van kinderen hield, en veel had gedaan om 

de neven en nichten goede jeugdherinneringen

mee te geven. Die hebben geresulteerd in warme,

blijvende banden. Ze wist alles van haar neven 

en nichten, en hield dat zorgvuldig bij, op een

prettige, betrokken manier. Addy Bianchi had een

brede interesse, en een eindeloos geduld om zich

dingen eigen te maken die haar interesseerden:

kennis over klassieke muziek, geschiedenis en

literatuur. Aan die eigen wereld had ze de laatste

jaren genoeg. Twee van haar neven bezochten haar

wekelijks, en regelden al haar zaken, en zorgden

dat het huis gezellig bleef, maar voor de rest wilde

ze niet graag mensen ontvangen. Voor haar

verjaardag afgelopen januari had ze nog de

bloemen vanuit de Singelkerk gekregen, en daar

was ze heel blij mee (de neven hadden het

onthouden!), maar ze liet eigenlijk niemand meer

binnen. Zo kwam ze ook al meer dan tien jaar

eigenlijk niet meer naar de kerk, hoewel ze zich

zeer betrokken Doopsgezind voelde, en ook dat

met haar familieleden deelde. Voor haar was

geloven ‘leven in vertrouwen’, ‘proberen te leven

voor het aangezicht van God’, en dat deed zij

ongeveer zo: door te proberen niet te veel met

zichzelf bezig te zijn, maar er proberen te zijn 

voor de ander, door ruimte te geven, en liefde, 

en hartelijkheid. Zorgzaam te zijn voor wie zorg

behoeft, trouw en loyaal te zijn, en zorgvuldig.

Proberen kwaad met goed te vergelden, en haar

oordelen en vooroordelen een beetje in toom te

houden. En daarom koos ik ook als tekst om te

lezen, dat liedje van vertrouwen uit het boek der

Psalmen, (Psalm 139, 1-18) over God die je kent.

Want dat is een kwestie van vertrouwen.

We waren met veel minder mensen dat in 2001, 

bij het overlijden van haar geliefde Carel. Veel

mensen die er toen bij waren, waren er inmiddels

niet meer. En vanwege de tijden van pandemie

konden er ook niet zoveel mensen bij zijn. 

Gelukkig was er de livestream. Maar de sfeer was

desondanks hetzelfde als bij haar man: liefdevol,

hartelijk en warm, in een mooi, klassiek afscheid.

De nagedachtenis aan zr Adriana Wilhelmina

Bianchi-Hagenaar zij tot zegen.

Henk Leegte

zr Addy Bianchi-Hagenaar



Essemie van Dunné
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Bijna niets is zo geborgen en meditatief als
het aanschouwen van de bij voortduring
veranderende vlammen van een houtvuur. 
Het heeft iets ondoorgrondelijks. De ver-
andering van vorm en kleur, de witte,
diepblauwe en geeloranje flikkeringen in de
vlammen, het roodgloeiend oplichten van 
de brandende boomstammen, het geknetter
van de ontsnappende dauw uit het hout,
houden de blik gevangen.

Een lumineuze ingeving en voldoende 
animo zijn er slechts nodig om een begin 
te maken met het verwerkelijken van een
idee. Vervolgens is het zaak moedig door te 
pakken en in het plan te volharden, je niet
laten vangen door twijfel of enkele beren 
op de weg. 

Bijvoorbeeld; het idee om een kampvuur te
stoken. Het hout wordt opgestapeld, kleine
twijgjes worden er als aanmaakhoutjes bij
gelegd, misschien nog wat krantenpapier
ertussen gepropt. Met het afstrijken van 
de lucifer en het aansteken van het vuur
wordt het idee verwerkelijkt. De geestdrift 
is de inspiratie, zij is èn de ingeving die je
enthousiast uit je stoel doet opspringen 
om het vuur voor te bereiden, het hout te
sprokkelen èn de lucht die het vlammenspel
aanwakkert.

Eén van de dingen die mogelijkerwijs een
kink in de kabel kunnen veroorzaken is, 
naast natuurlijke onvolkomenheden zoals 
een gebrek aan hout, een stookverbod door
te grote droogte of verregend hout en
doordrenkte kranten die het onmogelijk
maken de vlam erin te krijgen, het streven
naar perfectie. 

Dit streven naar perfectie is per se een
positieve kracht maar zoals dat meestal met
een kracht is kan het ook een zwakte zijn.
Natuurlijk streeft iedereen naar perfectie. 
Dat moet ook de inzet zijn als je je met 
vurig elan ergens op toelegt. Tegelijk moet
vermeden worden er door een verlammende
tobberigheid maar helemaal vanaf te zien
omdat de beoogde perfectie toch nooit
gehaald zal worden. Of omgekeerd, dat 

door het opstapelen van teveel hout het pas
aangestoken vlammetje uit gaat omdat er
geen lucht bij kwam en het vuur niet knap-
perend zal laaien. Er is dus ruimte nodig, 
en lucht. Adem. Inspiratie. Voorwaarde voor
een mooi vuur. Voorwaarde om door te gaan
met ontwikkelen, om niet te verstikken 
in dat streven. 

Alweer een tijd geleden stond ik me te
vergapen aan een serie Japanse keramische
kommetjes op een Amsterdamse kunstbeurs.
De kommetjes waren stuk voor stuk juweel-
tjes voor het oog maar hadden allemaal 
een onvolkomenheid die daar expres in
aangebracht was volgens een Japanse
wijsheid, die stelt dat er in een dergelijke
onvolmaaktheid ook schoonheid zit en dat
zoeken naar perfectie een voortdurende
poging is. Een soort ‘memento ludere’ of
‘memento inspirare’, denk eraan speels bezig
te blijven, de bezieling vol te houden, te
blijven ademen.

Het vuur. Ik stel het me zo voor; als metafoor
voor het leven is geestdrift de lucht die het
vuur hoog doet oplaaien. Met geestdrift komt
het leven tot volle fonkeling. Als metafoor
voor het Goddelijk Licht is de Heilige geest
een goddelijk stromen dat alles onlosmakelijk
verbindt met de Bron. 

Column

Piromaantje
Door Karen Lammers 
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Collectebestemmingen

•  2 mei – Jeannette Noël Huis, Amsterdam
Het Jeannette Noëlhuis is een leef-
gemeenschap 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 Worker-beweging
in de Verenigde Staten.  
Rekeningnummer: NL91INGB0002725828
Jeannette Noël Huis, Amsterdam

•  9 mei – Broederschapscollecte tbv de
ondersteuning van de Indonesische
broederschappen    
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 
tnv Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam,
inzake Indonesië     

•  16 mei – Fonds Bijzondere Noden 
   Amsterdam  
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) 
is een onafhankelijke stichting. Wij helpen
Amsterdammers in financiële noodsituaties.
Wanneer andere voorzieningen en regelingen
geen oplossing bieden, kan FBNA bijspringen
met een gift. Dat doen we al sinds 1936. 
We vinden dat financiële noodhulp voor
iedereen bereikbaar moet zijn. 
Rekeningnummer: NL49INGB0000294697 
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam

•  23 mei – Pinksteren - Broederschapscollecte 
   Doopsgezinde Zending  
Gemeenten zijn op zoek naar inspiratie.
De Doopsgezinde Zending verbindt zich graag
met die gemeenten. Het kerkgebouw moet
misschien verkocht, de predikantsplaats raakt
uit het zicht, het ledental blijft maar dalen.
Hoe nu? Deze activiteiten vergen tijd en geld.
Uw financiële bijdrage is zeer welkom.
Rekeningnummer: NL91TRIO0338520058  
tnv Doopsgezinde Zending, Amsterdam  

•  30 mei – 5e zondag: Rampen wereldwijd
in mei te bepalen

•  6 juni – Oudezijds 100
Mensen uit alle hoeken van de samen-
leving vormen samen Communitaire
Gemeenschap Oudezijds 100. In de
binnenstad van Amsterdam proberen 
wij in leven en werken het evangelie 
van Jezus Christus present te stellen.
Oudezijds 100 biedt concreet hulp door
inloop, maatschappelijke opvang,
begeleid wonen, medisch maatschap-
pelijke werk en medische zorg voor
onverzekerden. De woongemeenschap
functioneert hierin als groot gezin en
oefenschool, die de hulpverlening
ondersteunt.
Rekeningnummer: NL80INGB0000056295
St Vrienden van Oudezijds 100,
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:  

Mei 2021 
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Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01
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Amsterdam Noord

   

Menno Simonshuis – Noord-Hollandstraat 17a – t (020) 517 10 10Amsterdam Buitenveldert
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Er zullen ook in mei, inclusief Pinksteren, geen kerkdiensten plaatsvinden in de Singelkerk.
Voorlopig zullen de diensten nog 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 er geen diensten. 
Als er wijzigingen zijn wordt u daaromtrent geïnformeerd via website, e-mail of anderszins.

Lied van de maand, lied 687

Mei 2021 

•  Ook in mei geen kringbijeenkomsten of  

   
bijzondere bijeenkomsten in de Singelkerk.

•  Houd de website van de gemeente in de gaten.

Agenda




