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THEMA: 
DE HERFST VAN HET LEVEN

De herfst van je leven. Dit idA-thema
doet denken aan een onovertroffen
najaar. Maar bedoeld wordt eigenlijk 
de staat van rijpheid die je als mens
bereikt wanneer je ouder wordt. 
Bij Doopsgezind Amsterdam werk ik
vooral met kinderen, zij zijn in de lente
van hun bestaan. Ik heb er daarom voor
gekozen dit artikel te schrijven over 
de 'gewone' herfst, het jaargetijde. 
Na de zomer, met de winter voor de
boeg, is de herfst een goed moment 
om bij jezelf naar binnen te keren. In je
eigen bast. Net zoals bomen dat doen.  

Joris en de draak
De school van onze jongste zoon viert
jaarlijks bij het gloren van de herfst het
Michaëlsfeest, dat is verbonden met 
de legende van Joris en de draak. Dit
verhaal gaat over moed en doorzettings-
vermogen. En ook over vertrouwen.
Lang geleden werd een land in de 
greep gehouden door een draak met 
een giftige adem. De bewoners gooiden 
het met hem op een akkoordje: elk jaar
moest het land een meisje offeren, in 
ruil daarvoor zou de draak de inwoners
verder met rust laten. Jarenlang gaat 

dit zo. Tot het lot op de dochter van 
de koning valt. De bedroefde vorst 
gaat op zoek naar een ridder die de
draak zal kunnen verslaan. Na lange 
tijd meldt zich Joris, een schildknaap. 
In de ridderuitrusting die hij leent van 
de koning, strijdt hij dagenlang tegen 
de draak. Elke kop die hij afhakt, 
groeit net zo hard weer aan. Uitgeput
valt Joris tussentijds even in slaap. 
De legende wil dat Joris' ziel tijdens 
deze powernap nieuwe kracht opdeed,

Lees verder op pagina 2

“Het is herfst. 
De tijd is rijp om naar

binnen te keren”. 

De moedige tak
Door Liliane van der Steur
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Vervolg van pagina 1

Wildbreien, zo gek nog niet!
Het is herfst. De tijd is rijp om naar
binnen te keren. Er zijn mensen die 
doen aan wildbreien, een vorm van
street art waarbij bomen worden
ingepakt in kleurrijke breiwerken. 
Is dat nou niet een prachtige manier 
om het binnen extra behaaglijk te
maken! Tijdens Kom in de Kring en
Kinderkerk hebben we boomtakken
omwonden met kleurrijke stoffen en 
met wol. Een van de kinderen noemde
zijn eindresultaat ‘de moedige tak’.

waarmee hij op aarde kon strijden.
Dankzij zijn hernieuwde geestelijke
kracht weet Joris de draak te doden.

Zo deal je met een rollercoaster
Moed, doorzettingsvermogen en
vertrouwen; dit zijn ook zo'n beetje de
deugden die je intern bij elkaar raapt
wanneer je de Efteling-achtbaan ‘Joris 
en de draak’ instapt. Zo deal je met 
een rollercoaster. Het Michaëlsfeest 
gaat erover dat we, nu het najaar
nadert, ook onszelf weer naar binnen
moeten keren. Daar, in onszelf, kunnen
we wel eens op een vurig draakje 
stuiten dat gevild moet worden. 
Zodat we na de uitbundige zomer de
moed opbrengen om het gewone,
serieuze leven weer op te pakken.

Bomen
Naar binnen keren doet een boom ook.
We zien de bladeren prachtig verkleuren,
en dat is het teken dat de boom zich
voorbereidt op de winter. Wanneer de
temperatuur onder de vijf graden zakt,
kunnen boomwortels geen vocht meer
opnemen. Zou de boom niets doen, 
dan zou hij uitdrogen doordat uit de
bladeren vocht blijft verdampen. 

Daarom moet je als boom tijdig van je
bladeren af. Maar: in de bladeren zitten
bladgroenkorrels en die maken voeding.
De boom breekt daarom op tijd het
bladgroen af. De grondstoffen worden
zorgvuldig bewaard in de takken, alvast
voor een nieuwe start in het voorjaar. 
De boom sluit zichzelf af met een laagje
kurk, laat zijn bladeren los en komt 
tot rust. 
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Bij het thema “Herfst van het Leven” denk ik als arts
toch vrij snel aan ziekte en sterven. Misschien was
dat mijn morbide inslag altijd al, maar na 10 jaar
huisarts zijn ga ik meer beschouwend kijken naar
mijn populatie. Mijn “core business” betreft toch
vooral de mensen die zich in de herfst van het leven
bevinden, omdat ziekten en kwalen op die leeftijd
toenemen. Voor sommigen is dat moeilijk te
bevatten: “Dokter, ik kwam nooit, en nou loop ik de
deur hier plat”. Dat zijn trouwens nooit de mensen
die de deur plat lopen, maar vroeger eens per vijf
jaar kwamen en nu vijf keer per jaar. De mensen die
‘Frequent Flyer Miles’ verdienen zijn niet altijd in
staat om daarop te reflecteren.

Er zijn prachtige kinderboeken geschreven over
ziekte en dood, waarvan een Code Kattenkruid van
Jacques Vriens, dat in 2018 uitkwam bij uitgeverij
van Holkema & Warendorf. Het draagt als ondertitel
“Hoe mijn opa vrolijk doodging” en dat dekt ook de
lading van het boek. Het wordt beschreven vanuit
Stijn, een dertienjarige jongen, die erg gehecht is
aan zijn opa. Al in het begin van het boek wordt
duidelijk dat opa ziek is, ‘er groeit een krab in zijn
longen’, en niet meer beter gaat worden, maar ook
duidelijk wordt dat opa zich er niet zijn levensplezier
door zal laten verpesten. Hij besluit nog op een
meerdaagse fietstocht te gaan met Stijn, ondanks
dat de rest van de familie grote twijfels heeft.

Code Kattenkruid slaat op een afspraak die Stijn en
opa hebben voor zijn overlijden. In de koektrommel
heeft hij een brief verstopt waarin staat dat hij
zachtjes wil wegglijden als de pijn te erg wordt,
maar eerst probeert hij het met de dokter zelf te
regelen, maar als dat niet lukt en hij ‘alleen nog
maar ligt te reutelen, dan moet Stijn dat
tevoorschijn toveren.’ 

Uiteindelijk gaat het boek niet heel uitgebreid over
de dood, die bij opa plaatsvindt door euthanasie,
want hij heeft het wél kunnen regelen met de
huisarts en Code Kattenkruid is niet meer nodig,

maar het boek gaat vooral over de band die opa en Stijn
hebben en over de fietstocht die zij maken. Het is luchtig
geschreven, duidelijk gericht op de leeftijdsgroep en leest
makkelijk weg door de simpele korte zinnen en de grapjes
tussendoor. Het is een aanrader voor kinderen van 10-15 jaar
die alweer op een andere manier naar de dood kijken dan
jongere kinderen en waarmee je thema’s zoals dood en
sterven ook goed kan behandelen.

Code Kattenkruid
Door Albertine Wendte-Voncken



In mijn dagelijks leven ben ik ergo-
therapeut. Ik heb een eigen praktijk 
en bezoek ouderen aan huis in
Amsterdam Centrum en Noord. 

Als ergotherapeut ben ik veel bezig 
met het dagelijks handelen van ouderen,
wat doet een persoon op een dag en 
als dat niet goed lukt, hoe kunnen we
dan proberen samen dit toch weer voor
elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld door
hulpmiddelen of woningaanpassingen 
te regelen of door een handeling weer
op een andere manier aan te leren. 
Mijn werk is dus heel afwisselend, omdat
ik in heel veel verschillende woningen
kom en omdat ik allerlei verschillende
handelingen weer met mensen ga
proberen. 

Ik oefen nu met een meneer het koken.
Hij wil graag weer voor zijn vrouw
kunnen koken, maar door zijn cognitieve
problemen heeft hij moeite met plan-
nen en organiseren en het doen van
dubbeltaken. Ook kan hij niet zo lang
staan. Door samen te koken en te kijken
hoe we het bereiden van de maaltijd
anders kunnen doen, leert hij weer stap
voor stap koken. We hangen briefjes aan
de kastjes waarop de goede volgorde
van het gerecht staat. We zetten eerst
alle ingrediënten klaar en beginnen dan
pas met koken. Door het te structureren,
kan hij straks met behulp van wat
briefjes aan de kastjes weer zelf een
maaltijd bereiden. 

Ook leer ik breien van een client met
dementie. Deze mevrouw ken ik al erg
lang; ze is de laatste tijd steeds meer
verward en angstig. Als ik bij haar kom
is ze soms erg in de war en bang; ze kan
daar heel moeilijk uit komen. Mevrouw
is vroeger handwerklerares geweest en
ze breit nu nog af en toe sokken voor
haar kinderen en kleinkinderen. Ik zag
de sok op tafel liggen en zo raakten we

aan de praat. Ik vertelde haar dat ik
helemaal niet goed kon breien en dat
best zou willen leren. Ze werd meteen
weer de handwerkjuf en ik zag een soort
opgewektheid in haar ogen. Ze heeft 
mij stap voor stap uitgelegd hoe het
moest en gaf me huiswerk mee voor 
de volgende keer. Even was ze uit de
angst en voelde ze zich weer nuttig. 
Toen ik de volgende keer mijn huiswerk
niet helemaal af had, was ze gelukkig
heel begripvol en zijn we samen nog 
een stukje verdergegaan. Ze gaf me
steeds positieve feedback en herkende
foutjes en kon ze herstellen. Als ze dan
wat uit de angst was, konden we ook
nog aan de slag met bedienen van de
televisie waar ze steeds meer moeite
mee kreeg. Daar hebben we samen 
een gebruiksaanwijzing voor gemaakt,
zodat ze weer beter zelf de afstand-
sbediening kan gebruiken.

Naast het bezoek aan individuele
cliënten organiseer ik ook samen 
met een aantal dames een groep voor
ouderen in de wijk. De groepen heten
Wij Ouder Wijzer. Het is gebaseerd 
op het Gezond Actief Ouder Worden
(GAOW) programma. Deelnemers aan
het GAOW-programma zijn zelfstandig
thuiswonende ouderen die in een 
groep actief willen leren omgaan 
met veranderingen in hun leven die
samenhangen met het ouder worden. 
Het gaat daarbij om ouderen met een
verhoogd risico op kwetsbaarheid. 
Zij ervaren beperkingen op fysiek,
sociaal, cognitief of psychisch gebied 
of zij willen beperkingen zoveel mogelijk
voorkomen. Ook kunnen zij met een
vermindering van persoonlijke en/of
sociale en fysieke omgevingshulp-
bronnen te maken hebben. Als gevolg
van deze veranderingen ervaren deze
ouderen dat zij minder mogelijkheden
hebben om de activiteiten te doen die
voor hen persoonlijke betekenis hebben.

De werkwijze van het GAOW-program-
ma inspireert deelnemers aan de hand
van thema’s om stil te staan bij de
veranderingen, beperkingen, vragen 
en behoeften die bij hen spelen. 
De praktische, ervaringsgerichte
werkwijzen stimuleren hen om sterke
kanten en mogelijkheden in zichzelf 
en in hun woon- en leefomgeving 
te ontdekken, te onderzoeken, te
gebruiken en te ontwikkelen, en om
overwogen keuzes te maken over hun
dagelijkse activiteiten zodat zij die
activiteiten kunnen doen die persoon-
lijke betekenis hebben. 

In het GAOW-programma staan dage-
lijkse activiteiten centraal. Dit is te
herkennen in de inhoud, werkwijze en
onderbouwing en het programma.
Dagelijkse activiteiten vormen in het
programma zowel aanleiding als middel
om stil te staan bij de onderwerpen die
deelnemers bezighouden in het proces
van ouder worden. Actieve en reflectieve

Werken met ouderen
Door Nilke Duinkerken
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werkvormen stimuleren de deelnemers
zelf aan de slag gaan met de vragen,
behoeften en wensen die leven door
onderling kennis en ervaringen uit te
wisselen, te experimenteren en nieuwe
kennis en ervaringen op te doen,
plannen te maken en overwogen keuzes
te maken over wat men graag wil doen
en/of anders wil doen. 

Ik vind het heel verrijkend om deze
groepen in de wijk samen met ouderen
te kunnen organiseren. We bespreken
uiteenlopende thema’s. Een van de
thema’s dat me erg is bijgebleven: 
hulp vragen. Vanuit de groep werd
aangegeven dat ze het erg moeilijk
vinden om hulp te vragen aan de
mensen om hen heen. Ze wilden de
ander niet belasten en wilden ook niet
afhankelijk zijn. We hebben het toen
omgedraaid. We stelden elkaar de 
vraag: hoe vind jij het om hulp te
kunnen geven. Zo kwamen we erachter
dat het voor de ander soms ook heel
waardevol kan zijn om te helpen en 
dat het soms ook jammer is om de 
ander de kans te ontnemen om te
helpen. Het mooie is dat we zo elkaar
inspireren en er een mooie groep
ontstaat, een soort netwerk. 
Vandaag zei een van de dames: “toen 
ik ouder werd had ik steeds het gevoel
dat alles afloopt, met deze groep heb
ik het gevoel dat er iets nieuws begint”.
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Ontegenzeggelijk is er kracht in de jeugd.
Haar snelheid, haar prilheid en explosieve
groei, haar natuur is aanstekelijk en monter.
Maar evenzo is er kracht in de gevorderde
leeftijd. Haar langzamere maar gestadige
beweging, haar rijpheid en tot volledig
wasdom gekomen bloei, haar energie is
smeulend en introspectief. De subtielere
levendigheid die al naar binnen begint te
keren. De gelaagdheid door alle
levenservaring.

De Herfst. De veelkleurigheid van deze
periode is bijzonder. Geen van de overige
seizoenen heeft die kwaliteit van neer-
gaande en naar binnen gerichte verander-
ing, van volledig tot bloei en rijping
gekomen vruchten die zich opmaken om 
te gronde te gaan. Haar kleurpalet is die 
van de diepste tinten, kenmerkend voor 
de dynamische overgang van zomer naar
herfst, met karakteristieke roden, paarsen,
groenen, goudgelen, aarde nuances, terra’s
van lichte oker tot gebrande siena en
donkere kastanjebruinen. Een eerste teken
van de naderende herfst is de geur van
aarde die je ’s ochtends ineens gewaar-
wordt, doorgaans ergens eind augustus,
begin september. Maar ook de prikkelende
frissere lucht die een heldere opgewekt-
heid en vrolijkheid verschaft, en nevels die
mysterieus boven de aarde blijven hangen.
Haar weertemperament heeft veel weg 
van het voorjaar, even onstuimig en intens
met haar woeste luchten en striemende
regens en met haar betoverende lichtval, 
al is haar sfeertekening wel heel anders. 

De levendigheid die al naar binnen begint 
te keren. Gewassen maken zich op om
voeding op te slaan en sapstromen te
verminderen, om de winter op een laag
pitje door te komen. Om onzichtbaar 
verder te gaan. De bladeren worden
afgeschud. Zij dwarrelen naar beneden,
verteren en worden tot aarde. 

Na het doorlopen van de seizoenen, aan 
het eind van het jaar, is de cirkel rond en
begint er een nieuwe cyclus. Bomen zetten
hun ervaring om in een nieuwe boomring,
aan het oog onttrokken, een stille getuige
van haar levensgeschiedenis van telkens
ontspruiten, van groeien en bloeien, van

rijpen en vergaan. Slechts als de woudreus
geveld is zien we haar ringen, haar geschie-
denis. Bij ons is alles onzichtbaarder, onze
levenservaring slaat zich op in elke cel.
Misschien zijn onze rimpels een verwijzing,
en een bezwaard hart dat voller wordt 
met elke nieuwe levenservaring. 
Ook het leven is een cirkel; waar we
vandaan komen keren we naar terug.

De gebaren worden kleiner, het grootse
drama maakt plaats voor kleine geluks-
momenten. Jarenlang liep ik langs een
treurwilg die geduldig langs het wandelpad
staat en met zijn bladeren het water van 
de sloot raakt. Zonder meer. Tot ik plots,
verwonderd, de bijzondere en voedende
energie van deze boom gewaarwerd.
Sindsdien blijf ik bij de boom stilstaan,
telkens wanneer ik langs haar kom. Het 
zijn deze subtiele energieën die in de herfst
van het leven op de voorgrond treden. 

In ‘La meglio gioventu’, een film van 
Marco Tullio Giordana die de geschiedenis
van Italië vertelt aan de hand van de
Romeinse familie Carati, ondervraagt zijn
zuster de protagonist, Nicola, wanneer 
zij beiden in de herfst van hun leven zijn
aanbeland. Het leven heeft inmiddels zijn
sporen nagelaten. Zij herinnert zich een
ansichtkaart die hij haar stuurde, toen 
hij in zijn jeugd een reis naar Noorwegen
maakte, met daarop de jubelende tekst
“Alles wat bestaat is mooi!!!”. Op haar
vraag of hij er nu nog in gelooft,
antwoordt hij: “Ja, maar in de uitroep-
tekens geloof ik niet meer”.

Column

Ode aan de Herfst
Door Karen Lammers 

“Vandaag zei een van 
de dames: “toen ik ouder

werd had ik steeds het
gevoel dat alles afloopt,
met deze groep heb ik 
het gevoel dat er iets

nieuws begint”. 



Deze maand heeft de redactie gekozen
voor een broeder van wie velen het
gezicht heel goed kennen, maar van 
wie het aardig is om enige achtergrond 
te leren kennen. Thijs is geboren in 
Den Haag, in 1947. Hij volgde daar de
lagere school en ging daarna naar het
gymnasium. Na zes jaar sloot hij deze
opleiding af met een Bèta-diploma; al 
was hij naar eigen zeggen beter in talen
dan in exacte vakken. Hij ging rechten
studeren in Leiden en ging daar ook op
kamers wonen. In Leiden zijn de jaarclubs
belangrijker dan de disputen van het
corps. Nog steeds heeft Thijs contact met
zijn jaarclub. Sinds iedereen wat ouder is
en de zorgen om loopbaan en gezin wat
minder tijd vergen maken de heren, soms
vergezeld van de dames, af en toe een
reisje naar b.v. Frankrijk of Zwitserland.

Thijs komt ”voor de helft” uit een
doopsgezind nest. Zijn moeder was
doopsgezind, maar zijn vader agnost. De
Van Hoogstratens waren tot ca. 1650 wel
doopsgezind, maar sinds de tijd dat
voorvader (oom) Samuel in Dordrecht uit
de gemeente werd gezet omdat hij met
een zwaard in de kerk verscheen, raakte
de familie los van de doopsgezinden.

Thijs’ moeder kwam uit een
doopsgezind/remonstrantse familie in

Salland. In Den Haag is zij jarenlang zeer
actief geweest in de Haagse gemeente.

In zijn studententijd was Thijs lid van de
NCSV, uiteindelijk ook lid van het bestuur
van Woudschoten, het conferentieoord
van deze beweging. Hij voelde zich zeer
thuis in de zomerkampen van de NCSV en
genoot van de Bijbelstudies tijdens die
vakanties. (Uit de NCSV bleken Thijs en
ondergetekende verschillende gemeen-
schappelijke kennissen te hebben.)

Na zijn studie ging Thijs werken als
advocaat – ongeveer 10 jaar – en daarna
als secretaris van de Raad van Arbitrage
voor de Bouw, tot aan zijn pensioen. Dat
heeft hij altijd met voldoening gedaan.

In 1993 - op zijn 45e – werd Thijs op zijn
belijdenis gedoopt in de Singelkerk. In
zijn schooljaren was hij wel naar
catechisatie geweest, bij ds Meihuizen,
maar had toen geen belijdenis gedaan.

Daarna werd hij in 1997 gevraagd zitting
te nemen in de Kerkenraad van de VDGA
- ‘je bent nu gedoopt, dan moet je ook
maar eens iets gaan doen voor de
gemeente’. In de kerkenraad zaten toen
verschillende mensen die de zaak
draaiende hielden, zoals Arie Lambo,
Lodewijk van Nierop en later ook Nelleke

en Kees Blokland. Thijs herinnert zich
geen wapenfeiten van hemzelf uit die
tijd, die duurde tot 2003. Behalve dan de
kosterijcommissie, een “culturele week”
en de Wereldcongressen in India en
Zimbabwe, die veel indruk op hem
maakten. 

Na het pensioen kwam er nog een studie
theologie aan de VU. Na de juristerij met
zijn objectieve regels, had Thijs het
gevoel: er is toch iets meer dat de mens
bepaalt; een ander systeem. Dat wilde hij
al jaren doorgronden. Het spreken met en
over God. Op een open dag van de VU
hoorde hij prof. Wisse over een passage
van Augustinus, die spreekt over de
onbeschrijfelijke schoonheid van God.
Toen wist hij het echt: ’hier wil ik meer
van weten; ik doe het; ik ga theologie
studeren’. Hij haalde zijn bachelor en een
eenjarige master. 

Zijn master-scriptie ging over de Engelse
missionaris Liudger (800) die een
hagiografie (heiligenleven) schreef,
waarin, volgens Thijs, ook duidelijk een
“handboek missionaris”, voor de missie in
Europa, onder woorden werd gebracht. 

In 2015 werd er weer een beroep op hem
gedaan. Nilke Duinkerken was zes jaar
voorzitter geweest, Thijs volgde haar op.

Thijs van Hoogstraten :  

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 Thijs van
Hoogstraten.

Nu eerst maar een stapje 
Door Mieke Krebber 



Zo begon voor hem een nieuwe
Kerkenraadsperiode, die tot 2021 zou
duren. Het lastigst was de Corona-
periode, waarin de overheidsrichtlijnen
vertaald moesten worden naar een beleid
voor de gemeente. Diensten via
Kerkdienst gemist, beperkte toegang tot
het kerkgebouw, Zoom-vergaderingen
van de kerkenraad. Gemeente blijven,
maar op afstand, dat was het devies - 
en dat lukte en dat bleef gegeven,
dankzij de inzet van velen.

Over het geloof zegt Thijs: “Ik ben in 
de loop der jaren wel “orthodoxer”
geworden; de vrijzinnigheid is mij soms
een beetje te vrijblijvend. In de Singelkerk
hoor ik prachtige, bemoedigende preken
maar ik mis een beetje het instrumen-
tarium dat ik nodig heb om het geloof 
te dragen. Ik zie wel iets in de twee-
naturenleer. Jezus heeft ook iets
goddelijks, iets mystieks.”

Hij zingt verder in het Hoofdstadkoor en
zit daar ook in het bestuur. Ook in het
Singelkoor zingt hij nog mee. En, een
grote vreugde, hij en zijn vrouw zijn de
grootouders geworden van een stralende
kleindochter. Kortom, nieuwe perspec-
tieven. Ook het voorgaan in de dienst 
in kleine omliggende gemeenten hoort
daarbij. 

“Dat preken, als lekepreker in verschil-
lende gemeenten, is een fijne aanleiding
je te verdiepen in een Bijbeltekst en je 
af te vragen hoe de (meestal onbekende)
gemeente en ikzelf een boodschap uit 
de tekst kunnen halen. Daar hoop ik de
komende tijd weer wat meer aan toe 
te komen. En naast het gewone gepen-
sioneerde leven, met tennis, golf en
vooral het familieleven is er nog de hoop
dat ik iets kan gaan schrijven. Dat zal dan
gaan over een oom, dirigent, onder meer
in Duitsland, in bijzondere jaren. 

Maar nu eerst maar een stapje terug, in
vele opzichten. Na deze intense tijd is dat
ook beter voor de gezondheid… Ik wens
mijn opvolger alle goeds.”
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Uit de kerkenraad

Menno Simonshuis
Vanwege het coronabeleid van het Menno Simonshuis kan 
ook de dienst van 10 oktober daar niet plaatsvinden.

Bereikbaarheid Singelkerk en personele
bezetting
• Sinds kort is Daniel Serrano Bernal elke vrijdagmorgen te
vinden op de kosterij (zie hieronder) en ondersteunt daar-
mee de langgekoesterde wens van de kerkenraad om ook 
op vrijdag de deuren van de Singelkerk te kunnen openen! 
De kosterij is hiermee ook op vrijdagmorgen te bereiken 
op het vaste nummer. In verband met verdere verschuivingen
in de bezetting is de Singelkerk ’s middags telefonisch
verminderd bereikbaar. U wordt dan ook aangeraden om
zoveel mogelijk in de ochtenduren naar de kosterij te bellen. 
• Marnix Bilderbeek, momenteel nog werkzaam op het
Rijpenhof, vertrekt na 3,5 jaar als beheerder gewerkt 
te hebben, per 1 november van het hofje.
•  Wegens het vertrek van Ditte Papousek, de ambtelijk
secretaris, per 1 oktober wordt gezocht naar een opvolger. 
De eerste gesprekken met mogelijke kandidaten zijn gaande.
Tot het aantreden van een nieuwe functionaris wordt het
takenpakket zoveel mogelijk opgevangen door collega’s en
andere betrokkenen. 

Overige nieuwtjes
•  In verband met de (strengere) coronamaatregelen in
Zwitserland is besloten de gemeentereis naar Genève
voorlopig op de lange baan te schuiven. De aandacht 
gaat in de tussentijd naar een mogelijke gemeentereis 
naar Suriname van 15 oktober tot 2 november 2022. 
Meer informatie volgt!
•  In verband met een ontvangen legaat wordt een groot 
aantal stoelen in de kerkzaal opgeknapt en opnieuw 
bekleed. Verscheidene belanghebbenden hebben zich
inmiddels gebogen over de voorgestelde kleuropties 
en het eerste opgeknapte exemplaar zal op niet al te 
lange termijn gepresenteerd worden! 

Op verzoek van de Kerkenraad is
de Singelkerk sinds kort ook op
vrijdagmorgen open. De kosterij
wordt op die dag beheerd door
Daniel Serrano-Bernal. Hierbij 
een korte introductie van deze
jongeman! Wie is deze vriende-
lijke glimlachende persoon die op
vrijdag helpt met het opdienen
van koffie, thee en koekjes?
Daniel Serrano-Bernal (34 jaar) 
is onze nieuwe vrijdag-koster –

hij voelt zich daar erg op zijn
plek, vindt serveren erg leuk 
en is blij ook op deze manier
betrokken te zijn bij onze
gemeente. Daniel komt oor-
spronkelijk uit een Colombiaanse
doopsgezinde gemeente, maar
woont sinds 2017 in Nederland.
Hij studeerde voor zijn Master
‘Peace, Trauma, and Religion’ 
aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam. Een opleiding die

gecoördineerd wordt vanuit 
het Doopsgezinde Seminarium
(Algemene Doopsgezinde
Sociëteit). Daniel woont 
momenteel nog in een
seminariekamer op het Zon’s
Hofje maar hij is op zoek naar 
een nieuwe woonplek (tips
welkom)! Hij hoopt iedereen te
zien in de Singelkerk en wenst
iedereen alvast veel plezier 
met alle activiteiten daar!

In juli was de laatste kerkenraadsvergadering met 
Thijs van Hoogstraten aan het roer. Tijdens een afscheid 
op 26 augustus is Thijs bedankt voor zijn rol als voorzitter
in de afgelopen vijf jaar, voor zijn enorme betrokkenheid
en inzet en voor de nuancering die hij altijd in het 
gesprek wist aan te brengen. Rimke van der Veer heeft 
op 1 september de hamer van hem overgenomen en
leidde de eerste vergadering van de Kerkenraad na de
zomer, op 16 september jl.

Coronapas
Een belangrijk onderwerp van de laatste KR-agenda 
was de interpretatie en besluitvorming m.b.t. de 
nieuwe coronamaatregelen, ingaand per 25 september. 
De Kerkenraad van Doopsgezind Amsterdam volgt met
haar beleid het advies van het CIO en de PKN, en dat 
luidt: blijf elkaar de ruimte geven, ook als de afstands-
regel na 25 september verdwenen is. Concreet betekent
dit dat er voor kerkbezoek en kerk gerelateerde
activiteiten (zoals bijvoorbeeld Bijbelkringen) geen
coronacheck aan de deur zal plaatsvinden, maar dat we 
de 1,5 meterregel blijven handhaven. Daarnaast worden
de deuren van de kerkzaal iedere dag minimaal een 
uur tegen elkaar open gezet zodat er goed wordt
geventileerd. Wilt u op dit besluit reageren of mochten 
er bezwaren zijn, dan kan dit vertrouwelijk schriftelijk
gemeld worden aan de voorzitter van de kerkenraad.

Let op: voor evenementen die niet door onszelf zijn
georganiseerd zoals concerten bijvoorbeeld, gelden 
de landelijke regels. Hiervoor is wél een Corona-
toegangsbewijs nodig. Dit kan een negatieve testuitslag,
een vaccinatie- of een herstelbewijs zijn; digitaal of 
op papier. Zie voor meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/coronabewijs/coronabewijs-voor-evenementen).

september 2021

Daniel Serrano-Bernal: een introductie!
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Singelkerk en coronamaatregelen

Beste leden, vrienden en belangstellenden,

Graag delen we met u de afspraken naar aanleiding 
van de nieuwste corona-maatregelen, ingaand per 
25 september. De Kerkenraad van Doopsgezind Amsterdam
heeft zich over de landelijke richtlijnen gebogen en 
volgt met haar beleid het advies van de PKN, en dat luidt:
blijf elkaar de ruimte geven, ook als de afstandsregel 
na 25 september verdwenen is. 

Concreet betekent dit dat er voor kerkbezoek 
geen coronacheck aan de deur zal plaatsvinden
De Kerkenraad ziet niets in een coronapas, omdat een
toegangscontrole zich niet verenigt met het principe dat
iedereen welkom is in de kerk. Tegelijkertijd wordt er 
wel gelegenheid geboden aan hen die afstand willen
houden; we willen rekening houden met mensen met 
een kwetsbare gezondheid of diegenen die zich niet 
veilig voelen bij de versoepelingen. Op afstand van
anderen de dienst bijwonen blijft dus mogelijk! 

Tegelijkertijd geldt dat voor het bijwonen van alle 
andere evenementen dan onze diensten (concerten,
lezingen, etc.) wél een Coronatoegangsbewijs nodig is. 
Dit kan een negatieve testuitslag, een vaccinatie- of een
herstelbewijs zijn; digitaal of op papier. Zie voor meer
informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/coronabewijs/coronabewijs-voor-evenementen).

Bereikbaarheid Singelkerk en Personele bezetting
Sinds kort is Daniel Serrano Bernal elke vrijdagmorgen 
te vinden op de kosterij (zie elders in deze idA) en
ondersteunt daarmee de langgekoesterde wens van de
kerkenraad om ook op vrijdag de deuren van de Singel-
kerk te kunnen openen! De kosterij is hiermee ook 
op vrijdagmorgen te bereiken op het vaste nummer.
In verband met verdere verschuivingen in de bezetting 
is de Singelkerk ’s middags telefonisch verminderd
bereikbaar. U wordt dan ook aangeraden om zoveel
mogelijk in de ochtenduren naar de kosterij te bellen. 

Tot slot een persoonlijke noot: 
Met dit nieuwsbericht neem ik afscheid als ambtelijk
secretaris van Doopsgezind Amsterdam. Het is mij een
genoegen geweest onderdeel uit te maken van deze
bijzondere gemeente en ik wens u allen het beste!

Met vriendelijke groet,

Ditte Papousek,
Ambtelijk Secretaris

Uitnodiging voor de kinderconferentie
‘(On)zichtbaar’

Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl
Op 30 en 31 oktober is de kinderconferentie in Dopersduin
rond het thema (On)zichtbaar. De Magiër, Ramana Magic,
komt de conferentie openen en er zijn hele leuke, interes-
sante workshops te doen. Ben jij tussen de 8 en 12 jaar? 
Geef je dan snel op. 

(On)zichtbaar
Zou jij ook wel eens een kameleon willen zijn om jezelf weg
te toveren zodat niemand je ziet? Misschien omdat je jezelf
niet stoer genoeg vindt, of te lang/dik/dun. Even niet opvallen
en opgaan in de massa. Maar is dat ook niet heel erg saai? 
Is het soms ook niet fijn om het lekker anders te doen dan 
de rest? Gewoon opvallen door iets anders te dragen of te
zeggen. Of bijvoorbeeld door heel hard te schreeuwen.

Op de tweedaagse conferentie gaan de deelnemers met deze
en andere vragen aan de slag. De spannende opening van
Magiër Ramana Magic, waarin alles anders is dan je denkt,
brengt je in de wereld van zichtbaar en onzichtbaar. Wat is
echt en wat is net alsof?

In de theater- en geluidworkshops werken we dit thema
verder uit, en in de escaperoom heb je al je skills om je
zichtbaar en onzichtbaar te maken nodig om eruit te komen.
We sluiten de dag af met een avondspel in het donker en 
een verhaal. Wat we op zondagochtend gaan doen is nog 
een groot geheim. Het vraagt iets van je creatieve vermogens,
het verstopt iets en het is lekker om te eten…. Ra ra ra, 
wat is het?

Lijkt het je leuk om mee te doen? Om je aan te melden: 
ga naar de website https://www.doopsgezindamsterdam.nl/
events/kinderconferentie-in-dopersduin-onzichtbaar. 
Daar vind je het aanmeldingsformulier.

Praktische informatie:
Datum: 30 en 31 oktober 2021 
Ontvangst: vanaf 10.30 op zaterdag 
Afsluiting: op zondagmiddag om 13.00 
Leeftijd: bovenbouw basisschool (groep 5 t/m 8)
Plaats: Dopersduin, Schoorl
Kosten: 25 euro
Contact: Joke.vanderheide@ads.nl of Esther.vanhoeve@ads.nl 

Over het programma lichten we de komende tijd online tipjes
van de sluier op. Dus houdt de website goed in de gaten!



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
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•  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, maatschappelijke opvang, begeleid
wonen, medisch maatschappelijke 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

•  10 oktober – Broederschapscollecte tbv 
   projecten van de Doopsgezinde Zending 
De kernactiviteiten van de Doopsgezinde Zending
bestaan in het kort uit:
– Stimuleren van het verstaan van Bijbelverhalen
– Bijdragen aan de toerusting van mensen die zich
in willen zetten voor het versterken van het 

   kerkelijk werk
–  Onderhouden van relaties met internationale 
   oecumenische instanties, zoals missionaire raden 
   en organen binnen en buiten Europa
–  Werken aan het ontmoeten
–  Participeren in organisaties rondom missionair 
   werk
–  Verbinden met de achterban
Rekeningnummer: NL91TRIO0338520058 
tnv Doopsgezinde Zending, Amsterdam     

•  17 oktober – Jongerencultuurfonds 
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.
Het jongerencultuurfonds Amsterdam is een
culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Rekeningnummer: NL64INGB0005167707 
St. Jongerencultuurfonds 

•  24 oktober – Broederschapscollecte 
   tbv Inloophuis Almere
De missie van het Inloophuis is vanuit kerkelijke
betrokkenheid present zijn in de Stedenwijk 
en een bijdrage leveren aan de verbetering 
van de leefbaarheid voor buurtgenoten en 
de andere inwoners van Almere.
Rekeningnummer: NL61RABO0321022203 
St. Inloophuis Almere 

•  31 oktober – 5e zondag – rampen wereldwijd
Bestemming wordt in de kerkenraad van 
oktober vastgesteld

•  7 november - Broederschapscollecte 
   tbv projecten voor gemeenteopbouw  
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 
tnv Alg. Doopsgez. Sociëteit te Amsterdam
inzake gemeenteopbouw

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

Oktober 
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Agenda

Oktober 2021 
(kerkdiensten: zie achterkant)

•  Za 2 okt Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Di 5 okt Bijbelkring A. Henk Leegte   Singelkerk 13.00-14.30

•  Di 5 okt Bijbelkring B. Henk Leegte   Singelkerk 15.00-16.30 

•  Za 9 okt Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Di 12 okt Mennothee Singelkerk 14.00 –16.30

•  Za 23 okt Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Di 26 okt Kring Bergrede Singelkerk 15.00 uur

•  Do 28 okt Bijbelaars; Ewoud Roos   Singelkerk 11.00 uur

•  Zo 7 nov Raad van Kerken  Amsterdam: Mozes en 

   In memoriam vluchtelingen Aáronkerk 13.30 uur

•  Zo 7 nov Dopers gesprek: P. van Geest Singelkerk

Bij kerkdiensten, concerten e.d. is de ingang van de Singelkerk op het pleintje aan de

Herengracht nr. 431. Tramhalte Koninsplein is aan het Singel, tegenover de UB. 

Vervoer naar de Singelkerk
Is het voor u lastig om naar de Singelkerk te 
komen om een dienst of activiteit bij te wonen? 
Belt u dan gerust met Pieter de Graaff (06 225 02 661). 
Als hij niet verhinderd is zal hij u graag komen halen 
en ook weer thuis brengen.

Oproep
Voor het novembernummer van idA heeft de redactie
gekozen voor het thema ‘reflectie’. Als u foto’s heeft 
die passen bij dit thema, stuurt u ze dan in, uiterlijk 
24 oktober.  De redactie kiest de mooiste en passendste uit.

Raad van kerken: in memoriam vluchtelingen
Op 7 november vindt om 15.00 uur in de Mozes en
Aaronkerk de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats 
van vluchtelingen die het afgelopen jaar zijn omgekomen
aan de Europese grenzen. Voorganger is Manuela Kalsky.
Daaraan voorafgaat een informatiebijeenkomst met als
spreker prof. dr. Thomas Spijkerboer;  deze begint om 13.30.



    

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
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Lied van de maand 
Dit keer geen lied, maar een gedicht.

Keuze van Truus Dade.

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

3 oktober                         Ds E.C. Roos                                 E.M.L van Dunné                         In oktober geen diensten
                                                                                                   kinderkerk en tienertuin

10 oktober                      Ds H. Leegte
                                             Kom-in-de-kring en 
                                             kinderkerk                                   
                                             
17 oktober                      Ds E.C. Roos                                Ds J.E. Klanderman
                                             
24 oktober                     Ds J. Brüsewitz
                                                                                                   
31 oktober                       Ds H. Leegte                                Vijfde zondag
                                             
7 november                    Y. van der Goot                           E.M.L van Dunné

Aan het eind van de dienst op 19 september las
Ewoud Roos een gedicht voor van Ed. Hoornik,
waardoor ik zeer gegrepen was.
Dat wil ik graag aandragen voor de rubriek 
Lied van de maand.

Op school stonden ze…
Op school stonden ze op het bord geschreven,

het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;

hiermee was de tijd, was eeuwigheid gegeven,

de ene werkelijkheid, de andre schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.

Is van de wereld en haar goden zijn.

Zijn is, boven de dingen uitgeheven,

vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.

Is naar de aarde hongeren en dorsten.

Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,

is kind worden en naar de sterren kijken,

en daarheen langzaam worden opgelicht.

Ed. Hoornik (1910-1970)
Uit: Het menselijk bestaan (1952)




