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THEMA: GEBAREN

Aan het begin van de zomer bezocht
ik voor de laatste keer een vrouw uit 
de Gemeente, die kort daarop zou
overlijden. Bij het afscheid, toen alles
wat er gezegd moest worden gezegd
was, vroeg ik haar of ik haar een zegen
zou geven. “Wat ga je dan doen?”, 
vroeg ze een tikje wantrouwend.   

Ik legde het uit: “Ik ga je de handen
opleggen, en je de woorden toespreken
die Aäron het volk Israël toesprak, en
waarmee wij in de kerk al tweeduizend
jaar elkaar de nabijheid van de Eeuwige
toewensen”. “Als een soort wens voor
een goede reis?”, zei ze. “Precies dat ja”,
zei ik. “Heel graag!”, riep ze. Ze schoof
moeizaam omhoog in haar ziekbed, 
en neigde haar hoofd. En toen ik haar
zegende, stroomden de tranen langs
haar wangen, de eerste tranen die ik 
bij haar had gezien.

In de kerk wordt gezegend: met woord
en gebaar. Woorden die we zoals gezegd
hebben uit de Schrift, per traditie aan
ons overgeleverd door Aäron, de broer
van Mozes, die met die woorden het 
volk zegende. Op de zondagmorgen is
het in onze kring niet zo gebruikelijk 
om de woorden van zegen met een
gebaar te onderstrepen, vanwege onze
opvattingen over het ‘priesterschap 
aller gelovigen’. De voorganger is als het
ware net zo ‘priesterlijk’ als alle anderen
in de kerk, dus bidt hij of zij om zegen.
Vanuit het besef dat hij of zij niet een
speciale wijding nodig heeft om dat
gebaar te mogen maken, of die woorden
te mogen spreken. En omdat de voor-
ganger naar ons besef in de kerkdienst
zelf net zo afhankelijk is van die zegen
als ieder ander in de Gemeente, bidt 
hij erom, zonder zegenend gebaar naar
de anderen. 

Maar één van de momenten waarop 
ook in onze kring het gebáár van de
zegen aan de orde komt, middels hand-
oplegging voorzien van woorden, is
behalve aan het sterfbed ook tijdens de
huwelijksdienst. Waarom we dat doen
komt denk ik, omdat mensen vaak het
diepe gevoel hebben dat iets als sterven,
maar ook iets als trouwen, behalve met
z’n tweeën, toch óók met God te maken
heeft: een gevoel, verlangen, iets dat ons
te boven gaat, dat het geheim is van het
leven zelf, van liefde. Maar, zou je jezelf
dan kunnen afvragen: verándert er dan
door zo’n zegen iets? Heeft dat niet
verdacht veel met kinderlijk, magisch
denken te maken? Eén of ander magisch
ritueel dat je huwelijk zogenaamd
behoedt voor ongelukken? Of er voor
zorgt dat je na je sterven ergens goed

BELANGRIJK NIEUWS VAN DE KERKENRAAD
Zoals aangekondigd in de vorige idA, vindt 
u in dit nummer (pagina 11) een artikel over 
onze blijvende wens om een papieren
ledenlijst aan te kunnen bieden. Daarin vindt 
u ook dat u bezwaar kunt maken tegen het
vermelden van uw eigen gegevens, en tot
wanneer, te weten tot 1 oktober aanstaande. 

Lees verder op pagina 2

Zegen: woorden en gebaar
Door Henk Leegte

Govert Flinck: Isaac zegent Jacob; Gen. 27
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terecht komt? Is dat niet een beetje
primitief gedacht, en hebben wij,
verstandige mensen van de 21-ste eeuw
dat niet allang achter ons gelaten? 
Ja, enerzijds, maar er valt meer over 
te zeggen. Anders zou ik het ook niet
doen, mensen zegenen. 
Ook vandaag nog zijn er mensen die de
zegen ervaren als een werkelijke macht,
die kleine mensen boven zichzelf uittilt
en in een grote geschiedenis plaatst, en
die oproept tot een heilig leven en een
sámen leven. Maar wat is het dan, die
zegen? Vele mensen zijn het gevoel dat
daarbij hoort nogal kwijt, en voor velen
is de zegen een gebaar geworden dat ze
niet kennen. Wij zijn nogal zuinig met
zegenen, en al helemaal in vrijzinnige
kring. Ons geloof, voor zover het er 
nog is, is zeker niet zo vanzelfsprekend
meer, en daarbij wantrouwen we grote
woorden, wat me op zichzelf trouwens
reuze gezond lijkt. Knielen voor een
zegen, of je handen laten omsluiten, of
je hoofd neigen om je de handen op te
laten leggen vraagt om een overgave die
ons niet zo makkelijk afgaat, en elkaar
de zegen geven vraagt om een vrijheid
en een geloofsvertrouwen die we ook
niet altijd uit voorraad leverbaar hebben.
Maar toch duikt het telkens weer op 
dat mensen als gezegende mensen hun
huwelijk in willen gaan, of afscheid
willen nemen van het leven, en
zodoende daarom komen vragen. Maar
nogmaals, wat is dat dan, die zegen? 

In de Bijbel is de zegen aan de orde van
de dag. Als Jacob sterft, geeft hij zijn

zonen de zegen. Hij spreekt en hij legt 
ze de handen op. Hij maakt contact,
door woord en gebaar. Aanraking,
vergezeld door woorden, gearticuleerd.
Woorden, door aanraking bevestigd, 
en voelbaar gemaakt. Woorden die in
liefde gesproken zijn, verlangen ernaar
om lichamelijk te worden verbeeld,
liefderijke aanraking wil met woorden
worden onderbouwd. Zo geeft Jacob
voor hij sterft zijn zonen de zegen, een
zegen vol herinnering én een zegen vol
belofte. Precies andersom als wanneer
een predikant een stervende zegent.
Maar dat gaat dus soms zo, bij het
gebaar van de zegen. “Jullie en ik”,
zegt hij, “wij hebben zo’n beetje alles
gedaan wat God verboden had, maar
God is in mijn leven tóch nooit
weggeweest. Ik heb met God gestreden,
en uiteindelijk heeft hij mij gezegend,
toen ging de zon over mij op. Dát licht,
lichte ook jullie bij op je levensweg, 
alle dagen. Met de zegen waarmee 
ik gezegend ben, zegen ik ook jullie. 
De Eeuwige zal met jullie zijn, zoals 
hij met mij is geweest”. Mensen gaan
dood, maar God laat niet varen wat 
zijn hand begonnen is, en dát zijn
gevoelens en woorden, verlangens 
ook, die ook wij in de Gemeente ken-
nen, waar we op hopen of proberen
te vertrouwen. 

In de Bijbel is de zegen aan de orde van
de dag. Maria is de gezegende onder 
de vrouwen en gezegend is Jezus, de
vrucht van haar schoot. Jezus deelt van
de hem geschonken zegen rijkelijk uit. 

Tot aan het kruis toe, als hij een lot-
genoot belooft dat die heden met hem
in het paradijs zal zijn. En in het visioen
van Pasen, waarmee het evangelie-
verhaal eindigt, wordt ons verteld hoe
Jezus de handen omhoog hief en de
mensen zegende, en verdriet verkeerde
in vreugde. God laat de werken zijner
handen niet varen, en als zijn leerlingen
zich dat realiseren verandert ook het
kruis waaraan Jezus stierf van betekenis.
Als gezegenden trekken de wanhopigen
van daarnet de wereld in, om tot zegen
te zijn tot de einden der aarde.

Mensen zegenen mensen, en herinneren
elkaar zo aan God. Mensen zegenen
mensen en zo bemiddelen ze God.
Het is een zegen als je brood kunt eten
van het werk van je handen, en het is
een zegen als een ander jouw genegen-
heid beantwoordt. Een boer proeft de
zegen als hij over zijn land loopt en 
de herder als hij zijn kudde overziet. 
Je bent een gezegend mens als je 
mooie dingen kunt maken, stand-
beelden, woord-beelden, denkbeelden.
Er schuilt zegen in gewone dingen en
gewone mensen. “Wanneer er nog 
sap in de druiventros gevonden wordt”,
staat ergens in de Bijbel, “gooi hem 
niet weg, er zit nog zegen in”. Wie
zegent geeft als het ware levenssap 
aan een ander. 

Ik denk dat iedereen in zijn leven ogen-
blikken van zegen kent. Een handdruk,
een kus, een brief, een arm om je heen,
een stomp in je ribben, tederheid en
troost, vrolijkheid, een woord dat je
bemoedigde en nog steeds kracht geeft
als je er aan terugdenkt. Een bruid
beschreef ooit haar bruidegom als een
knipoog van de Eeuwige, deze mens aan
haar zijde. Zo gewoon als wat en niks
bijzonders, boy meets girl, maar tege-
lijkertijd uniek en nog nooit vertoond.
Alledaags én een geheim: Bouquetreeks,
maar ook Bijbel. Zo menselijk als wat
maar tegelijkertijd verees dit gebeuren
voor haar ook boven zichzelf uit, naar 
de Eeuwige. Die (zo voelde ze dat) deze
mens, deze naaste naast zich schonk,
deze Godsend. En dan gebruiken 
mensen ook vaak dan religieuze taal 
om wat hen overkomen is te kunnen
verwoorden. En zo noemde zij haar
geliefde dan ook ‘engel’. 

Rembrandt: Jacob zegent de zonen van Jozef: Manasse en Ephraïm; Gen. 48.17-20
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Mensen komen op hun trouwdag naar
de kerk om hun grote dankbaarheid uit
te spreken, en daarnaast ook hun angst.
Want zegen kán in vloek verkeren,
mensen kunnen elkaar maken én breken.
Daarom zeggen we in zo’n huwelijks-
viering: “O God, macht der liefde, ga
met ze mee, zegen ze en behoed ze”.
Met die woorden begint óók de zegen
die wij als voorgangers ieder bruidspaar
meegeven: “De Eeuwige moge je
zegenen en hij behoede je”. Want (zo is
ons gezegd) er is de Eeuwige veel aan
gelegen dat wij mensen ons bij Hem (of
Haar) geborgen weten, in Zijn hoede, in
leven én in sterven. En wat geldt voor
onze relatie met God, geldt ook voor
onze relaties met elkaar. Want er is God,
maar ook de mensen om zo’n bruidspaar
heen, veel aan gelegen dat zij zich bij
elkaar geborgen weten, in elkaars
hoede, in leven en in sterven. Veilig in
Jezus’ armen én veilig in elkaars armen. 

“De Eeuwige doe zijn aangezicht over 
je lichten en zij je genadig”. Je bent
gunsteling van God, betekent dat. Je
bent gezien. En je mag er zijn. Dat zie je
trouwens bijna altijd aan het gezicht van

een ander, of je er mag zijn, of niet. 
Of je aanvaard bent. Dat stralen de 
ogen van een ander namelijk uit. Israëls
verhalenboek is er vol van, en Jezus zou
je kunnen zien als het gezicht van God,
als je hem ziet heb je de vader gezien. 
En zo moeten wij mensen ook elkaar
aanzien. Genadig, liefdevol en ver-
troostend. Want wie veel vergeven is, 
die kan veel liefhebben. 

“De Eeuwige verheffe zijn aangezicht
over je en geve je vrede”. Die zegen, 
die eindigt als een opgaande zon. Hoog
en alomvattend staat hij tenslotte aan 
de hemel, en wij mensen mogen ons
koesteren in zijn warme stralen. Vrede.
De schuld voorbij, de schaamte voorbij,
de angst voorbij. Midden in een wereld
vol onheil, strekt de Eeuwige als het
ware zijn handen over ons uit, boordevol
heil, daarin mondt alles uit, en daarom
is vrede ook het laatste woord. Vrede,
het geheim van de dag des Heren die
eenmaal aanbreken zal, én het geheim
van iedere dag die God je geeft. Wees
dan elkaar tot zegen. Als God die vrede
wil, wees dan zélf óók vredestichters
(gooi de zaak niet kapot, raak niet in

paniek als het moeilijk wordt). En áls het
moeilijk wordt, bid en werk dan dat de
vrede Gods die alle verstand te boven
gaat, opnieuw neerdaalt en alle schuld
en schaamte, alle tekort en alle angst
tenietdoet: 

De Heer zegene je en hij behoede je. 
De Heer doe zijn aangezicht over je
lichten en zij je genadig. 
De heer verheffe zijn aangezicht over je
en geve je vrede.

Tot driemaal toe wordt ons mensen in 
de woorden van de Aäronitische zegen
op het hart gebonden, dat de Eeuwige
niet zonder ons God wil zijn. Hij wil 
naar ons, toe (heeft in mensen een
welbehagen, mag ons zo graag) wendt
zijn aangezicht naar ons toe, opdat wij
hem kennen. Drievoudig betuigt hij 
ons zijn liefde, compleet, geen half 
werk, niet maar zo’n  beetje, alle tijden
en alle plaatsen omvattend, al het mijne
is het uwe, hij wil niet mens-loos God
zijn, en ook niet dat wij God-loos mens
zijn, álles komt in de zegen naar ons 

Fritz von Uhde, Jezus zegent de kinderen; Mc. 10.16

Lees verder op pagina 4
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Op het Meerpad bestaat de traditie om eens in de zoveel tijd samen
een film te kijken. We spreken erover en eten samen, soms iets dat
past bij het thema van de film. Een paar jaar geleden is die traditie
weer opgepakt onder de naam Film- en Meerpad. In Coronatijd
gingen we hiermee door. De films keken we ieder apart thuis, 
en op een zondagmiddag spraken we elkaar via Zoom, en
evalueerden we de film. Niet met maaltijd, wel met thee of een
glaasje wijn. Een van de films die we zagen was Doof Kind.  

Een documentaire van een vader, de documentairemaker Alex de
Ronde, over zijn zoon, Tobias. Tobias is doof geboren en de vader
vertelt zijn verhaal, samen met Tobias en diens broer, die wel hoort.
Allerlei dilemma’s komen aan bod, waarvan het belangrijkste: moet
of wil de jongen leren spreken, zodat hij een plek kan vinden in de
horende wereld, of maakt hij van gebarentaal zijn moedertaal, 
en zal hij zo zijn plek vinden in de wereld van de doven? Waar zal hij
thuis willen zijn, en wat als zijn thuis nooit het thuis van zijn naaste
familie kan worden?

Het is desondanks een vrolijke documentaire. De vader besluit hem
snel in zijn keuze vrij te laten. En zo zien we het verhaal van een man
die zich gebarend uitdrukt. Een prachtig verhaal over horen, spreken
en gebaren, en ook over thuis zijn, identiteit en volwassen worden.

De film is te bekijken op internet, op 2doc.nl

Film: Doof kind
Door Essemie van Dunné

Vervolg van pagina 3

Alex de Ronde, Tobias de Ronde en Christina Bihl. (foto: Arjo Frank)

toe, en van dat alles mogen wij delen met
elkaar, elkaar tot zegen, de één de ander
als hulp tegenover, je bevestigend als hulp,
je in liefde terechtwijzend als tegenover,
elkaar tot zegen.

Mij is eens verteld dat katholieke kinder-
tjes vroeger van hun vader of moeder 
voor het slapen gaan een kruisteken op
het voorhoofd kregen. Guido Gezelle
heeft daarover een gedichtje geschreven:
“Vader en moeder zijn nu dood (zegt hij)
maar het kruisken is gebleven, diep mij 
in mijn kop geschreven”. En al zál hem 
de kop vermorzeld worden, die kop is
sterker dan de dood. Dat mysterie is 
hem lichamelijk verbeeld en bemiddeld.
“Deed jouw moeder dat vroeger ook?”
vroeg ik eens een grote kerel uit Brabant.
Hij keek me eerst wat onderuit aan 
omdat ie dacht dat ik hem zat te dollen,
maar toen hij zag dat ik het ernstig
meende, zei hij, heel volwassen én heel
kinderlijk: “Ze doet het nóg wel”. 

De zegeningen die we ontvingen van 
onze ouders, onze grootouders, onze
kinderen, van elkaar in de Gemeente, 
van zovelen, en waarvan we hopen dat 
we ze kunnen leren zien als tekenen 
van Gods zegenende vrijgevigheid, 
mogen wij blijvend van deze gebaren 
en woorden delen in goede en kwade
dagen, alle seizoenen van het leven, 
en mogen wij die zegen doorgeven 
aan allen die God ons verder nog op 
onze weg zendt.

Hemelvaart: Azuleo in de Portugese stad Lama;
Luc. 25.50



Deze zomer hoorde ik het verhaal 
van een Hongaarse boekhandelaar die
de boekjes ‘Klaarwakker’ en ‘Bedtijd’
van Lawrence Schimel en Elina Braslina 
in zijn winkel had durven leggen zonder
een waarschuwing erbij voor “gevaar-
lijke inhoud”. De ouders van de hoofd-
personen waren namelijk toevallig van
hetzelfde geslacht. Het leverde de
boekhandelaar een boete op van
omgerekend €700,–. Dit speelde vlak
voordat de wet van premier Orbán in
werking trad, die voorlichting over en
het weergeven van homoseksualiteit en
geslachtsverandering verbiedt in media
en op school. De Hongaarse uitgever 
van de boekjes heeft inmiddels het land
moeten ontvluchten vanwege doods-
bedreigingen. Het was wel een heel
groot en moedig gebaar dat hij maakte
om deze boekjes uit te geven in een 
land waar de tendens zo anders is.

Cru genoeg gaan de twee kartonnen
boekjes helemaal niet over LHBTIQ+
thema’s, maar toevallig hebben de
hoofdpersonen twee ouders van
hetzelfde geslacht. Bedtijd gaat over 

een klein meisje dat niet kan slapen en
gaandeweg het avondritueel vallen de
beide vaders wél in slaap en de hoofd-
persoon niet. Het boekje Klaarwakker
gaat over een klein jongetje dat heel
vroeg wakker wordt en voor zichzelf
ontbijt maakt. Wanneer zijn moeders
wakker worden treffen ze nogal een
bende aan. Een lief klein peuterboekje
over kinderen die toevallig in een
regenbooggezin wonen. Voor de meeste
mensen in Nederland en zeker in de
grote steden de normaalste zaak van 
de wereld. Toch komen ze nog niet 
heel vaak voor in Nederlandse jeugd-
literatuur.

Onze kinderen (en dan bedoel ik alle
kinderen in onze omgeving) leven we
voor met kleine gebaren en laten we
zien wat wij normaal vinden. Voor ons 
is het immers normaal dat je mag zijn
wie je bent en verliefd mag worden op
wie je wil. Wil je een gebaar maken 
en je kinderen de volle breedte van 
het spectrum laten zien dan heb ik een
aantal prachtige boeken die aan te
bevelen zijn die over LHBTIQ+ thema’s
gaan. Ik dacht vooral aan een paar
prachtige prentenboeken: Het lammetje
dat een varken is van Pim Lammers, een
lief prentenboek over een transgender
lammetje met illustraties van Milja
Praagman. Dit duo schreef ook een boek
over een boer die verliefd is op de
dierenarts. De dieren op de boerderij

gaan proberen om de twee mannen 
te koppelen. Het boek heet De boer en
de dierenarts. Net vertaald is Julian is
een zeemeermin van Jessica Love, een
prentenboek over een jongetje dat
drie zeemeerminnen ziet (carnavals-
danseressen) en zélf ook een zeemeer-
min wil zijn. Hoe reageert oma daarop? 

En tenslotte kwam er net een vertaling
uit van De prins en de naaister door Jen
Wang, een prachtige graphic novel voor
wat oudere kinderen (8+) over een prins
die graag jurken draagt en de naaister
die ze voor hem maakt. Tenslotte zijn 
er ook kinderboeken, zoals die van
Janneke Schotveld, die een heel ander
thema hebben, maar waar toevallig 
twee vaders of twee moeders rondlopen,
zoals bij de kartonnen boekjes waar ik
mee begon. Eigenlijk is dat zoals het 
zou moeten zijn: normaal. Hopelijk is 
het in de toekomst niet meer nodig dat
uitgevers gebaren maken, maar dat de
diversiteit in kinderboeken die van de
echte wereld weerspiegelt.

Gebaren en kinderboeken
Door Albertine Wendte-Voncken
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Op 5 maart dit jaar promoveerde Ulrika
Klomp op een proefschrift over de
grammatica van de Nederlandse
gebarentaal: A descriptive grammar of
Sign Language of the Netherlands.

Ulrika vertelt dat ze altijd al in taal was
geïnteresseerd en toen ze erachter kwam
dat er aan de Universiteit van Amsterdam
een opleiding Gebarentaalwetenschap
bestond, besloot ze die te gaan volgen. 
Gebarentaal is echt een volwaardige taal
met een eigen grammatica. De woord-
volgorde is anders dan de spreektaal en
ook het gebruik van de vervoeging van 
de werkwoorden is anders. Vaak worden
meerdere woorden met één gebaar
weergegeven. Ook is er geen gebaar 
voor lidwoorden.  

Vergelijk het verschil tussen talen met 
een letterschrift en een syllabeschrift.  
Iedere dovengemeenschap heeft ook zijn
eigen gebarentaal. Als je de Nederlandse
gebarentaal beheerst wil dat niet zeggen
dat je de Amerikaanse gebaren ‘verstaat’. 
Van de Amerikaanse gebarentaal – en ook
van de Nederlandse – bestaat een online
woordenboek met filmpjes. 

Pas op 13 oktober 2020 is de Nederlandse
Gebarentaal officieel erkend. Lange tijd
was het gebruik van gebarentaal zelfs
verboden. Vroeger streefde men ernaar
om doof-geboren kinderen toch te leren

spreken via het bevoelen van de keel van
een sprekende instructeur. Tegenwoordig
krijgen dove kinderen vaak een
implantaat om te kunnen horen. 

Het leren van je gesproken moedertaal
doe je door te luisteren en te spreken; 
pas later komt het lezen en schrijven.
Dove kinderen leren gebarentaal door
te kijken. Nederlands leren lezen is voor
hen als het leren van een vreemde taal.
De gebarentaal heeft zich in elk taal-
gebied vanzelf ontwikkeld doordat 
doven gebaren maakten om te commu-
niceren en langzamerhand zijn die
gebaren (vaak) gestandaardiseerd.
Liplezen is ook soms een mogelijkheid 
om met elkaar te communiceren, maar
het bezwaar daarvan is dat bepaalde
soorten klanken niet via de lippen zijn 
te onderscheiden, zoals de verschillende
keelklanken (gutturalen) en de dentalen.
Bovendien articuleren veel mensen niet
duidelijk. Voor doven en slechthorenden
kost liplezen wel veel energie.

Mensen die op latere leeftijd doof
worden kunnen vaak geholpen worden
met een gehoorapparaat. 

Voor het uitdrukken van abstracte
begrippen zijn ook vaste vormen
gekomen, net zoals in gesproken taal.
Voor mensen met een meervoudige
handicap, zoals doof-blinden is een taal

ontwikkeld via aanrakingen in de hand-
palm. En door de handen van je gespreks-
partner vast te houden, kan je de gebaren
voelen.

Ulrika is geen gebarentolk geworden. 
Zij doet onderzoek naar de mogelijk-
heden van communicatie voor mensen
met meervoudige  beperkingen. Op het
ogenblik werkt zij bij Kentalis – Samen
sterk in communicatie -; en dat hoopt 
ze nog een poos te doen. Ook is ze één
dag in de week docent gebarentaal. 

Gevraagd naar Ulrika ’s hobby’s: zij doet
aan zeefdrukken, zowel op paper als 
stof. Verder zingt ze graag, maar door 
de coronabeperkingen is daar de laatste
tijd niets van gekomen.

De Singelkerk is haar heel vertrouwd. 
Ze was dan ook zeer blij dat het mogelijk
was om haar proefschrift in de Singelkerk
te verdedigen. Ulrika is vriend van de
Doopsgezinde Gemeente Amsterdam.

Zie voor een verslag van de promotie 
van Ulrika: https://www.uva.nl/shared-
content/faculteiten/nl/faculteit-der-
geesteswetenschappen/nieuws/2021/03/ne
derlandse-gebarentaal-is-een-
volwaardige-taal-met-een-eigen-
grammatica.html?cb
Zie ook: https://www.lerengebaren.nl/ 

Ulrika Klomp:  

Vele gezichten
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In de komende tijd willen we
verschillende leden, vrienden 
en belangstellenden, zowel 
jong als oud, aan het woord
laten in de nieuwe rubriek: 
Vele gezichten. De keuze wordt
gemaakt door de redactie. 
Deze maand Ulrika Klomp.

Gebarentaal is een aparte  
Door Mieke Krebber 
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In 1983 organiseerden Kees van Kooten, Freek
de Jonge en Wim de Bie ‘Een Gebaar’, een
benefiet voor Amnesty International in Carré.
Tijdens deze voorstelling maakte ‘De vieze man’
Een gebaar voor Amnesty.

Hij is van plan een bedrag van duizend gulden
aan Amnesty te doneren, maar hij is de
portemonnee, waar hij dat geld in heeft
gestopt, kwijt. Hij vraagt de zaal of iemand die
portemonnee gevonden heeft. Maar misschien
zat er wel geen duizend gulden in. Misschien
was het maar negenhonderd. Hij vertelt verder
hoe een portemonnee naar je kontzak gaat
staan, dat mensen de gekste dingen weggooien,
zoals batterijtjes. Dan hoe je met je tong kunt
voelen of een batterijtje nog niet helemaal 
leeg is en op het laatst gaat hij op zijn kop
staan om zijn broekzak leeg te schudden.

Aan het begin van de conference een impressie
hoe het is om naar iets te kijken zonder geluid.
Hij stelt zich voor dat hij op een stoel voor de
etalage van een radiowinkel kijkt naar een
buitenlandse film, op een kleurentelevisie, 
met ondertiteling. Maar het mooiste is een
onderwaterfilm; heb je helemaal geen geluid
nodig. Zou je dus bij de persconferenties van
Rutte en De Jonge het geluid kunnen uitzetten,
alsof het een onderwaterfilm is?

Ulrika legt uit dat je dan niets begrijpt van 
wat er gezegd is. 

De hele tekst van De vieze man staat in Kees
van Kooten, Karrenvrachten pennevruchten, 
De Harmonie, 2017. p. 266-267. 
Freek de Jonge plaatste de hele show in drie
delen op zijn YouTube-kanaal.

Een gebaar 
voor Amnesty 
van Kees 
van Kooten 
Door Mieke Krebber     taal
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Zoveel gebaren zijn er, zij die de tijd
doorstaan hebben en zij die nieuw
gevormd zijn, mooie en minder mooie,
breder toegepaste of met een speci-
fiekere symboliek. Denkend over
gebaren, zou ik niet makkelijk met
andere omschrijvingen kunnen komen
dan een stijlvolle beweging van handen,
ruimhartig en sierlijk, en daarbij in
zekere zin nabijheid verschaffend. In de
stilte van het gebaar is grote zeggings-
kracht.

Het gebaar bij de zegenbede aan het
eind van de dienst, de beide armen licht
geheven met handpalmen naar boven
gericht, ervaar ik als een van de krach-
tigste en troostende gebaren die er zijn.
Het vult de gesproken woorden aan. 

Een geste, een bijzonder vriendelijk
gebaar is het gebaar dat uitnodigt om
binnen te treden. De helft van een diepe
buiging die vrouwelijke artiesten
doorgaans maken, waarbij de hand met
een sierlijke zwier vanaf midden naar de
zijkant wordt weggewuifd, de handpalm
naar boven gericht, het hoofd naar de
genodigde toe gewend. 

In de dans is gebaar. Nieuwe gebaren
zag ik in de ‘Nelken line’, een onderdeel
van de voorstelling ‘Nelken’ van Pina

Bausch en haar Tanztheater Wuppertal,
en daarna ook in de film van de cineast
Wim Wenders, die aanvankelijk een film
met Pina beoogde te maken. Maar door
haar onverwachte ziekte en zeer snelle
overlijden werd het aanvankelijke idee
noodgedwongen veranderd in een
prachtige hommage aan haar. Het is een
collage met beelden van haar, tijdens
haar dansen, tijdens repetities en met
nieuw filmmateriaal van het gezelschap
dat zij achterliet. Zij was feeëriek van
uiterlijk, visionair en toegewijd aan de
dans. Deze moderne balletten hebben
veel zeggingskracht. De gebaren van
haar ‘Nelken line’, daar moest ik onder
andere aan denken bij het thema van dit
nummer. De dansers lopen achter elkaar
in een rij op de muziek van Louis
Armstrong waarbij zij de vier seizoenen
uitbeelden met vier specifieke bedachte
gebaren, elk een seizoen representerend.
Het gebaar van de Lente is een sierlijk uit
elkaar gaan van de handen in een rechte
lijn als gebaar voor de aarde gevolgd
door een gebaar met een van de handen
alsof je iets kleins in je hand hebt, bij de
virtuele lijn die je net met de handen
hebt gemaakt, gebaar voor het juist
opkomende gras. Dan het gebaar van de
Zomer, weer een lijn gracieus gevormd
door uit elkaar bewegende handen, nu
hoog, als gebaar voor de tot wasdom

gekomen grashalmen. Daarboven wordt
vervolgens door een van de handen, hol
als omvatte zij een bol, die denkbeeldige
bol geplaatst, beeld voor de zon die in
de zomer het krachtigst is. Gevolgd door
het gebaar van de Herfst, de ene hand
stevig en onbeweeglijk voor de borst 
als een boomstam, de andere hand als
een zwierende dirigentenhand los uit de
pols zwiepend van links naar rechts en
naar beneden, beeld van de vallende
bladeren. De cirkel wordt afgerond met
het gebaar voor de Winter als twee
gebalde vuisten dicht tegen de borst aan
gedrukt, rillend.

Tot slot een ander sympathiek gebaar
voor een hartegroet, opgekomen tijdens
Corona-tijd als vervanging van het
handen schudden en op de wangen
zoenen, dat wat mij betreft voor altijd 
in ons hart gesloten mag worden. Het
gebaar van het kruiselings op elkaar
leggen van de handen op het eigen hart,
de ander aankijkend met een liefdevolle
blik, een glimlach en een knik. 

Column

Stille zeggingskracht
Door Karen Lammers 

Nelken Line, four seasons.



Maria Metz, 
19 november 1933 – 14 augustus 2021

In Memoriam

Op zaterdag 14 augustus jl. is op 87-jarige

leeftijd ons gemeentelid zr Ria Metz

overleden. Ria woonde tot vorig jaar

zelfstandig in Amsterdam-noord. Lange

tijd is ze erg betrokken geweest bij alle

activiteiten op het Meerpad. Ze kookte,

met Jos Jobse en anderen, bij de ‘kom-

er-bij’-avonden, en hielp bij de jaarlijkse

bazars, bij de filmavonden, bij de klusjes

die in en om de kerk moeten gebeuren.

De diensten bezocht ze trouw, soms 

nam ze haar kleinzoon Mike mee. 

In de Meerpadkerk leerde ze ook Harry

Bruins kennen, die haar levenspartner

werd. Zijn overlijden was voor haar een

groot verdriet.

Helaas werd de band tussen Ria en de

gemeente zo’n vijftien jaar geleden

minder. Lid bleef ze wel, en ze wilde me

soms ook vertellen over haar geloof en

doopsgezind zijn. ‘De wereld is groter dan

de kerk’, zei ze. ‘Dat mensen goed doen,

kunnen ze overal leren, daartoe kunnen

ze overal geïnspireerd worden. Voor mij

was het toen de kerk, voor anderen is 

dat gelukkig nog steeds zo’.

Ze voelde zich thuis bij sommige bijbel-

teksten, zo spraken we een keer over

psalm 23. De tekst die ook op de annonce

staat. ‘Het geeft me een rustig gevoel, 

om deze tekst te horen’ vertelde ze.

‘Hij laat mij rusten in groene weiden

en voert mij naar vredig water,

hij geeft mij nieuwe krachten 

leidt mij langs veilige paden

tot eer van zijn naam.’

Vrijdag 20 augustus heeft het 

afscheid van Ria in kleine kring

plaatsgevonden. Een aantal zusters 

en broeders waren erbij aanwezig. 

Essemie van Dunné
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Uit de kerkenraad

Stichting Beheer Bibliotheek VDGA
Deze Stichting (afgekort SBB) beheert sinds lang het
boekenbezit van onze gemeente, in bruikleen onder-
gebracht bij de UB (de ‘zaal Mennonitica’) van de
Universiteit van Amsterdam. Eind juni is er een gesprek
geweest met het bestuur van de SBB . In verband 
met opkomende vacatures worden nu enkele nieuwe
bestuursleden benoemd, ook op voordracht van de 
ADS en van het Doopsgezind Seminarium. Eén 
bestuurslid wordt herbenoemd. 

Vernieuwing stoelen
Er is een legaat ontvangen dat gebruikt zal worden 
voor het aanpakken van de stoelen in de Singelkerk,
waarbij gedacht wordt aan (losse) kussens voor de
rugleuning. Er komt een plan van aanpak voor nadere
besluitvorming en uitvoering.

Kunstwerk Namenbord
De namenborden die in de gang hangen moeten worden
opgeknapt en aangevuld. Daarnaast zijn inmiddels twee
kunstenaressen bezig met de opdracht een, op geheel
andere wijze ontworpen, draai aan de namenborden te
geven. Als dat doorgaat dan komt dat kunstwerk op de
plaats van de borden en krijgen de oude borden een
andere plek. 

Tenslotte
Een door de ADS nieuw voorgestelde pensioenregeling
voor onze medewerkers vraagt momenteel de nodige
aandacht. Overleg daarover is nu gaande. Ook is
gesproken over een vast te stellen concertbeleid. Ook is
vooruitgekeken naar het aanstaand terugtreden van de
voorzitter, Thijs van Hoogstraten (per 1 september) en 
aan het welkom van zijn opvolger, Rimke van der Veer.

Het was een intense vergadering deze keer.

Coronamaatregelen
De maatregelen zullen we blijven volgen. Voor nu wil dat
zeggen: geen mondkapjes meer, maar wel de 1,5 meter
afstand in acht blijven nemen en registratie handhaven.
Ventilatie blijft daarbij een belangrijk punt van aandacht.
Met de kosterij zijn inmiddels afspraken gemaakt over het
ventileren van de Singelkerk, ook tijdens de dienst. 
Voor concerten zou van de 1,5-meter-regel afgeweken
kunnen worden als er voor de toegang getest wordt.
Besluitvorming hierover is opgeschort. Het huidige beleid
is dan ook dat niet met testen voor toegang wordt
gewerkt. Voortvloeiend uit de coronamaatregelen neemt
de KR het principebesluit dat de deur aan de Herengracht
blijvend zal worden gebruikt als ingang bij diensten en 
bij publieksgelegenheden. Er zal hiertoe een plan van
aanpak worden opgesteld. De ingang aan het Singel blijft
in gebruik voor andere doeleinden (enkele bezoekers,
bezorging, etc.). 

Publicatie ledenboekje
Voor de zomer kregen alle betrokkenen bij de gemeente
een gedrukte ledenlijst toegezonden. Door de vele vragen
die dit opriep in verband met de privacywetgeving en
door het constateren van een technische fout in de
uitvoering, werd besloten het boekje te herroepen en 
ons te bezinnen op deze uitgave. Ook in de ALV van 4 juli
is de vraag ‘hoe nu verder’ met betrekking tot dit boekje
voorgelegd. Het besluit uit deze vergadering en de voor-
genomen publicatie in idA, zijn vervolgens voorgelegd 
aan een bevriende jurist. Hierover leest u meer hiernaast
op pagina 11.

Nieuws uit de Kerkenraad -  15 juli 2021
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Deze aankondiging gaat over de
zogenoemde ‘Ledenlijst’, dat wil zeggen:
een geprinte lijst met contactgegevens
voor eigen gebruik door de ‘leden’ van
Doopsgezind Amsterdam. Deze gegevens
zijn beperkt gehouden tot de gegevens
die nodig zijn om onderling contact met
elkaar te kunnen hebben.

Onder ‘leden’ wordt daarbij verstaan:
leden, vrienden en belangstellenden,
zoals opgenomen in onze ledenadmi-
nistratie,  die allen op hun eigen 
wijze verbonden zijn met en door de
gemeenschap van Doopsgezind
Amsterdam. We beginnen met een 
stukje geschiedenis, en eindigen met 
een vraag.

Wat voorafging
Tot aan 2018 gold als beleid dat leden
inzage konden hebben in elkaars
adresgegevens. Ledenlijsten waren 
ter beschikking. Op grond van de
toenmalige privacy-wetgeving werd daar
overigens al prudent mee omgegaan. 
In 2018 moest hiervan worden afgestapt,
met het inwerking treden van de
strengere Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Door de
kerkenraad werd in juni 2018 een
Privacybeleid vastgesteld, gepubliceerd 
in de idA en op de website. Het beleid
werd dat adresgegevens alléén ter
beschikking stonden aan pastores en aan
bijzondere commissies, die niet zonder
kunnen (ledenbijdrage, maatjesproject,
etc.) en individueel op aanvraag via de
ambtelijk secretaris. 

Naar het ledenboekje 
Mede door de coronatijd ontstond 
de behoefte en het inzicht dat we 
als kerkelijke gemeente toch beter
verbonden willen zijn, en elkaar willen
kunnen bereiken. Die verbinding is een
principieel deel van onze doperse traditie
en van onze kernwaarden. Onze
kernwaarde is immers om een hechte
gemeenschap te faciliteren, waarin

mensen over levensbeschouwelijke of
godsdienstige  thema’s van gedachten
kunnen wisselen, onderling  verbonden
zijn en op elkaar kunnen terugvallen.  
Het is daarom dat de kerkenraad op 
15 april besloot een papieren ledenlijst
uit te brengen. Die is ook verschenen.
Een intern document, uitsluitend voor
eigen gebruik. De kerkenraad meende
daar binnen het eigen privacybeleid
van Doopsgezind Amsterdam de ruimte
voor te hebben. Helaas moest al snel
blijken dat we daarmee toch een stap te
snel hebben gezet. Er kwam een klacht
van iemand die hier niet in had willen
staan. Terecht zei deze persoon dat er
zelfs geen mogelijkheid tot bezwaar was
geweest. Ons werd ook gevraagd of wij
niet van tevoren iedereen toestemming
hadden moeten vragen voor het delen
van de gegevens. Om die reden hebben
we het besluit genomen het boekje
terug te nemen en te vragen het niet 
te gebruiken en te vernietigen. Een
nieuwe versie is in het vooruitzicht
gesteld. Daarbij konden dan ook een
aantal fouten en omissies uit deze
teruggefloten editie worden hersteld. 

Hoe nu verder 
De hoofdlijn blijft dat voorgangers en
kerkenraad het grote belang zien van 
dit ledenboekje voor ons gemeente-zijn.
We zien het echter niet als haalbaar
ieder lid van te voren om schriftelijke
instemming te vragen, wat een van de
methodes is om deze gegevens te mogen
delen. Op grond van  de wet is bij (o.m.)
een godsdienstige instantie zonder
winstoogmerk (een kerkgemeenschap)
een uitzondering gemaakt. Een kerk-
gemeenschap mag deze gegevens
namelijk delen met haar leden, indien 
zij dit nodig acht in het kader van haar
‘gerechtvaardigde activiteiten’. Wel 
met ‘passende waarborgen’ wordt erbij
gezegd. Eén van die waarborgen moet
zijn dat wij alle leden, belangstellenden
en vrienden voldoende gelegenheid
geven bezwaar te maken. Op de ALV 

van 4 juli hebben de leden zich ook
uitdrukkelijk voor deze weg, de weg 
van het delen van de lijst mèt passende
waarborgen, uitgesproken. 
Kortom: wel een ledenboekje, maar met
de mogelijkheid tot bezwaar. Om er
zeker van te zijn dat wij op deze manier
op een veilige  en juridisch juiste manier
handelen, hebben wij bovendien
juridisch advies ingewonnen .

Heeft u bezwaar tegen vermelding? 
Dus : wilt u niet in het papieren
ledenboekje terechtkomen, dan kunt 
u daartegen bezwaar maken. U hoeft
dat bezwaar niet toe te lichten.  
Let op : U kunt óók bezwaar maken
tegen een deel van de gegevens die in
de ledenlijst zullen worden opgenomen
(te weten: uw naam, postadres,
telefoonnummer en  e-mail adres) 
Laat u dat bezwaar dan weten vóór 
1 oktober a.s.  – schriftelijk aan de
ambtelijk secretaris. 
Dat wil zeggen, ofwel aan:
secretaris@vdga.nl ofwel aan: 
Ambtelijk secretaris Doopsgezind
Amsterdam, Singel 452, 
1017 AW Amsterdam 

U kunt bij dit adres uiteraard ook terecht
als u andere vragen heeft over dit
onderwerp.

Met al eerder  gemelde  schriftelijke
bezwaren wordt natuurlijk ook  rekening
gehouden.
En verder blijft u gewoon in de
administratie opgenomen en krijgt u
berichten van ons. Het maken van
bezwaar heeft op geen enkele wijze
invloed op uw betrokkenheid bij
Doopsgezind Amsterdam.
We hopen met dit alles op een goede
manier aan ieders wensen en rechten
tegemoet te zijn gekomen.  

Voor de kerkenraad - Rimke van der Veer
en Thijs van Hoogstraten  

Het ledenboekje - hoe verder ?



Team Kerkbed
Door Henk en Lenie Oortwijn

Team KerkBed is de organisatie die
bedden bij particulieren zoekt waar
voor enige tijd ongedocumenteerden
kunnen verblijven. Elske Scholte en
Coen van Loon spannen zich in om
logeeradressen te vinden voor
kwetsbare ongedocumenteerden.
Gastadres en logee worden begeleid
om onaangename situaties te
voorkomen, en de duur van het
verblijf is gelimiteerd. De ervaringen
van de gastadressen zijn overwegend

positief. Het is niet makkelijk over de
eerste drempel heen te komen, maar
durft men die stap te nemen dan
blijkt het vaak een verrijking voor het
gezinsleven om even letterlijk ‘de
vreemdeling in je midden te hebben’!

De vraag van team Kerkbed is: kunt 
u voor enkele dagen of weken een
vluchteling logies bieden? Neem 
dan contact op met Coen van Loon:
cej.vanloon@kpnmail.nl

Het komend seizoen…
Door Thijs van Hoogstraten          

De redactie van idA legt mij een
interessante vraag voor. Namelijk, of 
ik niet zou kunnen verklaren dat alles
weer gaat beginnen zoals altijd? Dit na 
de herstart van onze diensten, alweer
drie maanden terug? “Alles” zou dan
betekenen, naast onze diensten, al 
onze andere activiteiten, van maaltijden
tot Singelkoor tot Dopersgesprek tot
bijbelgroepen, enzovoorts.  

Ach, had ik maar een toverstaf en ja, het
liefst zou ik zeggen: “alles begint weer”.
Maar eigenlijk raak ik in verlegenheid.

Want ook als Doopsgezinde gemeente
leven we nog steeds met de grenzen
die corona ons stelt, al worden die
minder knellend. Dus wel onze zon-
dagsdiensten, wel met (ingetogen)
zingen, maar ook met afstand hou-
den, registratie en maxima. Welke
lijnen er in de herfst getrokken kun-
nen worden, het is niet zeker.
Die lijnen worden bovendien getrok-
ken onder de hoede van een ver-
nieuwde kerkenraad, waarvan
ondergetekende (vanaf 1 september)
geen deel meer uitmaakt. Zijn taak 

als voorzitter gaat over naar zijn
opvolger Rimke van der Veer. Die ik 
vol vertrouwen en uit het hart alle
inspiratie en voldoening toewens!  
Dus lieve redactie: ik kan het niet
helemaal zeggen … Eigenlijk is het
nog geen herfst, maar een vroege
lente. Want onder de aarde sluimert 
er wel van alles. 
Daarom: het gaat uiteindelijk echt
weer beginnen. Zie alvast verderop 
in deze idA!
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Gemeente in beweging

“Het is niet makkelijk 
over de eerste drempel
heen te komen, maar
durft men die stap te

nemen dan blijkt het vaak
een verrijking voor het

gezinsleven.”

“Kunt u voor enkele dagen
of weken een vluchteling

logies bieden?”



Twee bijbelkringen in Noord lazen de afgelopen paar jaar Genesis. 
Ze lezen de tekst, vertellen elkaar in stukjes waar het verhaal over 
gaat. En ik mag duiden, vragen stellen, en lijnen trekken door de 
bijbel heen en vooral van toen naar nu, van de bijbelfiguren naar 
ons, van mens naar mens.

Ik ben kerkelijk opgevoed, was dol op de verhalen en het spreken 
erover, mijn vader las zelfs een periode bij het ontbijt uit de bijbel 
voor (de Statenvertaling, behoorlijk onbegrijpelijk voor een kind).
Desondanks kwam ik met een abominabele bijbelkennis mijn jeugd 
uit. Dat moest ik later inhalen, en doe ik nog steeds. Ook ik leer elke
keer weer bij.

De oudste kring heeft Genesis uit. En nu vinden ze dat ze alle belang-
rijke namen en verhalen moeten kennen. En weten wie de vader, 
de zus, de man, de schoonvader van wie was. 

Daarom hebben ze de laatste keer een Genesis wc-poster gemaakt, 
om niets meer te vergeten. Eén van de mooiste kreeg ik. Waarschijnlijk
omdat ik zo vaak zei dat ik ‘m zo mooi vond. Ik denk dat ik ‘m als
materiaal voor de kinderen in de kerk ga gebruiken.

Volgende week begint de kring met Exodus.

De genesis wc-poster, in het echt in kleur, te bewonderen op het
Meerpad.

Bijbellezen in Noord
Door Essemie van Dunné
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DopersGesprek

De oorlog over identiteit - 
DopersGesprek met Zihni Özdil

Het DopersGesprek is terug! Zihni Özdil, historicus en
columnist, spreekt over de oorlog over identiteit in 
deze eerste aflevering van een serie persoonlijke
ontmoetingen die dit najaar weer in de Amsterdamse
Singelkerk plaatsvindt. In de serie DopersGesprekken gaan
sprekers van naam in onze prachtige oude kerkzaal na 
een korte inleiding in discussie met een klein gezelschap 
over wat hen beweegt, op het snijvlak van geloof en
samenleving. En jij kunt erbij zijn! Schuif aan, luister en 
ga – desgewenst – mee in gesprek. Aanmelding gewenst.

Maandag 13 september, Singelkerk, 20.15 – ca.22.00 uur.

Mennothee

Het Mennomaal wordt een Mennothee –
wie een leukere naam bedenkt melde zich. 

Op de tweede dinsdag van iedere maand van 14.00 uur 
tot ca.16.15 uur in de Singelkerk gezamenlijk theedrinken 
met een zoet en een zout hapje. En misschien ook wel een
glaasje sap of wijn. 

Bovendien een praatje, verhaal of gedichten. Kosten € 4,–
Wie opgehaald en thuisgebracht wil woren melde zich bij
Mieke Hoogvliet, 06-53380445 of mieke.hoogvliet@gmail.com. 
NB: de ingang van de Singelkerk is tegenwoordig aan de
Herengracht, op het pleintje, nr. 431 
De tramhalte Koningsplein is verplaats van het plein naar 
het Singel, voor de UB. 



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

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

Henk Leegte
predikant 
t 06 45 62 62 70 
h.leegte@vdga.nl

Ewoud Roos 
predikant 
t 06 34 11 50 00
e.roos@vdga.nl

Liliane van der Steur 
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44 
l.vandersteur@vdga.nl

Het team
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•  5 september – Broederschapscollecte 
tbv de ondersteuning van de Indonesische
broederschappen 
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 
tnv Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam, inzake
Indonesië    

•  12 september – Stichting Stuwkracht 10 
Stuwkracht 10, een doopsgezind initiatief, 
krijgt verzoeken om financiële hulp uit alle 
hoeken van de wereld en helpt onmiddellijk 
in plotseling ontstane noodsituaties, ‘stil’ en
eenmalig. Tijdens het Doopsgezind Wereldcongres 
in Amsterdam (1967) werd een oproep gedaan 
om 10% van het inkomen te bestemmen voor 
het lenigen van de nood in de wereld. 
Bijna honderd doopsgezinden gaven gehoor 
aan deze oproep en zo ontstond de Stichting
Stuwkracht 10.
Rekeningnummer: NL30INGB0001211010 
Stichting Stuwkracht 10 

•  19 september – Vredesweek -Broederschaps-
collecte tbv vredeswerk van de Stichting
Doopsgezind WereldWerk
Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 tnv 
de St. Doopsgezind WereldWerk te Deventer 

•  26 september 7 juni – Free Press Unlimited
Onze missie komt voort uit Artikel 19 van de
Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens, opgesteld in 1948:
“Een ieder heeft recht op vrijheid van mening 
en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid 
om zonder inmenging een mening te koesteren 
en om door alle middelen en ongeacht grenzen
inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te
ontvangen en door te geven.”
Rekeningnummer: NL92INGB0000007676 tnv 
Free Press Unlimited

•  15 augustus - Broederschapscollecte tbv 
de Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling 
van de Stichting Doopsgezind 
WereldWerk   
Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 
tnv Stichting Doopsgezind WereldWerk 
te Deventer     

•  3 oktober – Oudezijds 100 
Mensen uit alle hoeken van de samenleving
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, maat-
schappelijke opvang, begeleid wonen, medisch
maatschappelijke werk en medische zorg voor
onverzekerden. De woongemeenschap
functioneert hierin als groot gezin en oefen-
school, 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 bank-

rekeningnummer doen of via de Givt-app:  

Collectebestemmingen

September 
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Agenda

September 2021 
(kerkdiensten: zie achterkant)

•  Za 4 sep Koorrepetitie Singelkerk 10.30

•  Za 11 sep Koorrepetitie Singelkerk 10.30

•  Ma 13 sep DopersGesprek; Z. Özdil Singelkerk 20.15 – 22.00

•  Di 14 sep Mennothee Singelkerk 14.00 – 16.30 

•  Di 21 sep Kring Bergrede Singelkerk 15.00 – 16.30 

•  Do 30 sep Bijbelaars; Ewoud Roos   Singelkerk 11.00 

Bijbelkring op de eerste dinsdag van de maand start in oktober.

Van alle kringen krijgen de deelnemers persoonlijk bericht van de startdatum. 

N.B.: Ingang van de Singelkerk op het pleintje aan de Herengracht nr. 431.

En: tramhalte Koninsplein is aan het Singel, tegenover de UB. 

Zondagse Singelkerkbloemen
De bloemen, die tijdens de dienst in de Singelkerk staan,
worden na de dienst gebracht bij leden 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.

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.



    

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

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord

   

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

K E R K D I E N S T E N  S E P T E M B E R

1 6 – I N  D I T  AM ST E R DAM S E P T E M B E R  2 0 2 1

Lied van de maand: 
Sjalom Chaverim
Gekozen door Ulrika Klomp

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

5 september                  Ds H. Leegte                                E.M.L. van Dunné                       In september nog geen 
                                                                                                   kinderkerk en tienertuin             diensten

12 september                Ds H. Leegte
                                             kom-in-de-kring, kinderkerk
                                                                                                   
19 september               Ds M. van Woerden*                  Ds H. Leegte
                                             
26 september               Ds H. Leegte
                                             kom-in-de-kring, kinderkerk 
                                             en tieneruur
                                                                                                   
3 oktober                         Ds E.C. Roos                                 E.M.L van Dunné
                                                                                                   kinderkerk en tienertuin
                                             
*Ds M.L. van Woerden is emeritus doopsgezind predikant. 

Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim,
sjaloom, sjaloom.
Lehitraot, lehitraot,
sjaloom, sjaloom.

Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim,
sjaloom, sjaloom.
Lehitraot, lehitraot,
sjaloom, sjaloom.

Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim,
sjaloom, sjaloom.
Lehitraot, lehitraot,
sjaloom, sjaloom.

Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim,
sjaloom, sjaloom.
Lehitraot, lehitraot,
sjaloom, sjaloom.




