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THEMA: REFLECTIE

We gebruiken vaak woorden, waarvan
we ons de diepte en rijkdom niet bewust
zijn. Dat is jammer. Zo lopen we de kans
mis om op ideeën te komen. En zo doen
we ook onrecht aan eeuwenoude denk-
worstelingen. Een goede manier om aan
onze begripsblindheid te ontkomen is
het wijsgerige woordproeven. Dat biedt
ook, zo wil ik laten zien, kansen voor de
theologie.  

Neem ons begrip “reflectie”, voorzichtig
in het hoofd en laat het er flink rond-
tollen. Net als bij een goed glas wijn 
gaat bij het proeven van het begrip
geleidelijk het smaakpalet open. Zo zie ik
voor mijn geestesoog een spiegelkamer
verschijnen. ‘Reflectie’ is inderdaad een
optische metafoor. Het komt pas laat het
vocabulaire van de filosofie binnen: in de
zeventiende eeuw, toen lenzenslijpers
het oog- en lichtwonder begonnen te
ontrafelen. Reflectie betekende toen nog
zoveel als ‘terugkaatsing van invallend
licht’. Men stelde zich voor dat het licht,
afkomstig uit de buitenwereld, het oog
binnenviel, om, als in een spiegel, verder
te kaatsen naar ons denken. Zo ver-

klaarde men dat empirische fenomenen
uit de buitenwereld konden verschijnen
als voorstellingen in onze hersenen.

Ik proef het woordje ‘reflectie’ nog 
iets langer. Nu duikt er een sfeer op 
uit een veel ouder verleden. “Hoe kan
het dat we de wereld naar waarheid
begrijpen?”, vroeg Plato zich af. Dat 
kan wanneer we ervan uitgaan dat
empirische, zintuigelijke verschijnselen,
slechts verfomfaaide afspiegelingen 
zijn van zuivere oer-ideeën. Je ziet
verschillende stoelen, verschillend en
toch ook weer vergelijkbaar. Wat maakt
de eenheid achter of in de verscheiden-
heid uit? Precies, de zuivere, oer-idee
‘stoel’, zijn eeuwige vorm. Als de mens 
in zichzelf keert, de ogen sluit voor de
verwarrende informatie die de buiten-
wereld hem verschaft, dan kan hij, na 
de nodige oefening, in zijn ziel, als in
een stil wateroppervlak, de zuivere 
oer-ideeën weerspiegeld zien worden.

Mijn woordproeven heeft nu al twee
betekenissen opgeleverd. “Reflectie”
betekent het weerspiegelen van de

fenomenen uit de buitenwereld in de
binnenwereld van ons denken. Het
betekent omgekeerd, bij Plato, het
weerspiegelen van de zuivere ideeën in
onze ziel. Maar terwijl het woord nog
ronddraait in mijn hoofd, springt er
alweer een andere betekenis op.
Reflectie stamt af van het Latijnse
werkwoord ‘reflectare’. Dat heeft niets
met spiegels. ‘Reflectare’ betekent
‘terugbuigen’. Het laat in het midden
wat zich terugbuigt. Dat kan licht zijn,
dat wanneer het in de spiegel valt
rechtsomkeer maakt. Het kan ook de 
stof van een jas zijn, die een wandelaar
in de sneeuw voor zijn gezicht vouwt. 
Of het kan het denken zelf zijn dat zich
over zichzelf heen buigt, in plaats van
zintuigelijke indrukken of zuivere ideeën
te ontvangen. Reflectie betekent dat
het denken denkt over het denken. Het
vraagt zich verwonderd af: “hoe is het
toch mogelijk dat ik me bewust kan zijn
van het feit dat ik denk? Dat ik denk 
dat ik denk?”.

Lees verder op pagina 2

Reflectie en de kunst van geloven
Door Chris Doude van Troostwijk

‘Infinity Mirror Room - Phalli’s Field’ (2008), 
van kunstenares Yayoi Kusama (1929)
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verdwijnen in de kosmos. De mens is
slechts een kruimel op de rok van het
universum, dichtte Lucebert al. Maar
tegelijk is die angst misschien de prijs 
die we moeten betalen voor creativiteit.
In een sfeer van oneindig oscilleren, van
het reflecterend omgaan met onze
ervaringen, ontstaan telkens opnieuw
inzichten, openen zich ongekende
mogelijkheden, doen we ideeën op.
Kortom: de reflexieve levensinstelling
maakt ons inventief.

Ook theologen zouden, in de leer bij
Kant en bij de kunst, het reflexieve, dat
wil zeggen vergelijkende en afwegende
denken moeten beoefenen. Dan zouden
ze de godgeleerdheid met de nodige
speelsheid bevruchten. Hun reflexieve
instelling zou dan een eenzijdige
reductie van theologische ideeën of
concrete ervaringen voorkomen. Als ik
me tot het reflectie-woordpaar eenheid-
verscheidenheid beperk, kan ik dat op de
valreep nog even laten zien. Neem het
beruchte dogma van de Drie-eenheid.
God is één in drie gestalten, roepen de
orthodoxen, en doen daarmee onrecht
aan de verscheidenheid van de Bijbelse
beelden: Vader, Zoon en Geest. God is
eenheid, roepen de unitariërs, schuiven
de Zoon en de Geest terzijde en doen
onrecht aan de vele gezichten van het
Absolute. Is het een zinvolle discussie?
Laten we van Kant en bij de kunst leren
en erkennen dat elk dogma logisch
gezien niet klopt. Dat is juist de grap.
Daardoor juist houdt het ons denken –
en daarmee geloven  – in beweging. 

Theologiseren is een reflexief proces,
een oneindig va-et-vient, een heen-en-
weer van geloofsdenken. Daardoor blijft
het een creatief en inventief proces.

Chris Doude van Troostwijk is hoog-
leraar Vrijzinnige Theologie aan het
Doopsgezind Seminarium.

Opeens dringt het tot me door dat ik, 
al die tijd van het proeven, eigenlijk al
bezig was met ‘reflecteren’. Mijn ‘woord-
proeven’ was een vorm van ‘nadenken’,
‘herdenken’ en ‘overdenken’. Nu gaat 
de zaak tollen. Als ik denk over mijn
denken, dan bevind ik me in een
ingewikkelde spagaat. Aan de ene kant
doe ik net of het ‘denken’ een object is
dat voor me staat, zoals een ding voor
me staat in de buitenwereld, of als 
een idee dat me invalt uit de eeuwige
bovenwereld. Maar het denken is aan 
de andere kant tegelijk ook datgene
waarin ik me al bevind. Om over het
denken te kunnen denken, bevind ik me
per definitie al in het denken. Reflectie 
is een denken vanuit het denken over
het denken. Duizelingwekkend?

In een van de mooiste passages uit zijn
Kritiek van de zuivere Rede analyseerde
Kant deze duizelingwekkende denk-
ervaring. Hij wilde de valkuilen van de
spiegelmetafoor vermijden. Denken is
meer dan het sensitief of intuïtief
opvangen en verwerken van signalen 
uit de buitenwereld of de bovenwereld.
Denken is noch empirisch, noch zuiver, 
al heeft het met beide van doen. Kijk,
zuivere ideeën kun je niet zomaar
loslaten op de geleefde werkelijkheid.
Neem een zuivere mathematische
formule. Dat 1 + 1 = 2, daarover verschilt
niemand van ons van mening. Maar
vragen we de optelsom te maken van 
1 peer + 1 appel, dan staan we met de
mond vol tanden. Dan zouden we eerst
de verschillen tussen de elementen
moeten uitwissen. We moeten dan
appels en peren ‘reduceren’ tot hun
kleinste gemene veelvoud: beide zijn
‘vruchten’.

Dan zien we af van de verschillen en
tellen 1 vrucht + 1 vrucht op om te
komen tot de (weinig verrassende)
uitkomst van 2 vruchten. Maar dan
hebben we de levende ervaringswerke-

lijkheid wel schromelijk onrecht gedaan.
Voor Kant is denken ‘reflectare’, een
bezinnend heen en weer gaan, een
schipperen tussen de Scylla van de
zuivere ideeën en de Charybdis van de
concrete, zintuigelijke indrukken. Kant
gaf aan dit reflexieve geschipper een
ereplaats. In zijn Kritiek van de zuivere
Rede voerde hij vier koppels van
‘reflectiebegrippen’ op, als even zoveel
manieren om de werkelijkheid genuan-
ceerd te overdenken. Ervaringen zijn
ambivalent. Je kunt hen beoordelen
zowel in het licht van de eenheid, als 
ook naar de verscheidenheid beoordelen,
zowel vanuit het oogpunt van harmonie,
als vanuit dat van geschil en onenigheid,
zowel naar uiterlijke verschijning, als
naar innerlijke beleving, en tenslotte
zowel naar de vorm, als naar de materie.
Door niet te kiezen, blijft de deur naar
de creativiteit open. Reflectie komt 
op gang precies daar waar het abstracte
en het concrete het met elkaar moeten
zien te vinden, zonder ooit tot een
slotsom te komen. De mens is nu een-
maal een wezen dat met de voeten in de
klei en met het hoofd in de hemel staat.

De beeldende kunst heeft Kants lessen 
in reflectie begrepen. Neem het werk
‘Infinity Mirror Room - Phalli’s Field’
(2008), van de Japanse kunstenares Yayoi
Kusama (1929). In de spiegelkamer, in het
museum Boijmans-Van Beuningen, liggen
duizenden witte textiele fallussen met
witte stippen door elkaar. De wanden
zijn bedekt met spiegels, die zo geplaatst
zijn dat ze zichzelf eindeloos in elkaar
herhalen. In dit kunstwerk ga je kopje
onder. Je verliest jezelf in een eeuwig-
heid die aan tijd en ruimte ontstijgt.
Voor Kusama persoonlijk heeft kunst 
een therapeutische functie. De fallussen
verbeelden haar angst voor intimiteit die
ze associeert met ervaringen van manlijk
machisme en met consumptiedwang. 
De duizenden stippen drukken de hallu-
cinatoire angst uit om als individu te



Denkend aan het thema van dit nummer besef
ik dat reflectie, meer dan ik me realiseerde, deel
uitmaakt van ons leven en er kwaliteit aan geeft. 

Licht dat uit een mengsel van verschillende
golflengten bestaat, een spectrum van licht, 
golft voort, komt in aanraking met een voor-
werp om ons heen en wordt grotendeels
geabsorbeerd. Maar juist die ene golflengte 
van licht die eigen is aan de specifieke energie
van het voorwerp wordt gereflecteerd, valt in
ons oog en kent het voorwerp zo zijn specifieke
kleur toe. 

Bij empathie, het aanvoelen van de bedoelingen
en emoties van een ander, blijken spiegel-
neuronen in de hersenen betrokken te zijn. 
Het is als het ware een weerkaatsing, een
reflectie van signalen die van anderen uitgaat 
die een weerslag heeft op onszelf.  

Het zijn schijnbaar alledaagse zaken, waar je
doorgaans niet bij stilstaat maar die, als je je er
rekenschap van geeft, reden zijn voor enthou-
siasme en verwondering. Vuurvliegjes die
oplichten tussen donker gebladerte, hebben 
– zo lees ik – licht producerende cellen en daarbij
ook nog een laag cellen met kleine kristallen die
het licht naar buiten reflecteren, met als effect
die dansende lichtjes in het donker. Voor 
de diertjes zelf is het mogelijk een middel om
met hun mede vuurvliegjes te communiceren.

Langs het kanaal staan een paar huizen en
bomen, in het water ligt een boot. Het stille
water weerkaatst ze in het water, de huizen,
bomen en boot. Bij daglicht duidelijk van vorm
en kleur als een spiegelbeeldig tafereel, soms zo
scherp dat het gespiegelde beeld het originele
object bijna evenaart. Het rimpelige water, in 
zijn rust verstoord door een passerende boot,
doet het spiegelbeeld meegolven. Maar in de
voortschrijdende schemer verandert het beeld
langzamerhand in donkere contouren tegen 
een steeds donker wordende blauwe nacht.

De laatste tijd, murw door de onophoudelijke
nieuwsstroom van maatschappelijke problemen,
verlang ik meer dan anders naar wonder, naar
het sprankelende zoals de breking van het zon-
licht op het water, oplichtende lichtfragmentjes
die schitteren in het water door het zonlicht 
dat er op valt. De lichtheid daarvan te voelen.
Minutenlang kan ik er naar kijken.

We bestudeerden de afgelopen maanden de
teksten van Herodotus. Tegelijkertijd rationeel
zoekend en het wonderbaarlijke toelatend,
reflecteert hij in alle openheid over de wondere
verhalen van zijn tijd en daarvoor. Met zijn
oprechte en ontvankelijke nieuwsgierigheid en
zijn onderzoekende geest heeft hij die verhalen
opgetekend om ze voor een roemloos vervagen
in de tijd te behouden. Dat is hem gelukt. 
Het is balsem voor de ziel.

Wonder
Door Karen Lammers 

Column
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Reflectie heeft vele betekenissen. 
Het eerste waar ik als huisarts aan 
dacht was vooral de overdrachtelijke
vorm van reflecteren, het cognitieve
proces waarbij ervaringen worden
omgezet in betekenis.  

Voor ons is dat bijna dagelijkse kost 
om met collega’s te reflecteren. Ook 
is het in de laatste decennia gemeen-
goed geworden in de huisartsoplei-
ding, maar ook een verplichting voor
herregistratie. We hebben intercolle-
giale toetsing, intervisie, supervisie. 
Er gebeurt ook zoveel in een huis-
artsenpraktijk dat we genoeg stof tot
nadenken en reflecteren hebben.

Toen ik het thema voor IdA hoorde
ben ik naar de kinderboekenwinkel
gegaan en heb om een goed boek
passend bij het thema gevraagd. Zij
raadden het boek ‘Films die nergens
draaien’ van Yorick Goldewijk aan. 
Dat ging over een heel ander soort
reflectie. Het is altijd leuk om advies 
te krijgen van een (kinder)boek-
winkel, want vaak komen ze met
boeken die je nog niet kende of waar
je zelf niet aan gedacht had. Des te
meer reden om bij je lokale boek-
winkel te kopen.

Het boek gaat over Cato, die een jaar
of elf is. Haar moeder is overleden
tijdens haar geboorte en haar vader 
is altijd afwezig, lichamelijk, maar
vooral ook geestelijk. Cato is een
bijzonder meisje dat bijvoorbeeld altijd
twee verschillende sokken draagt,
omdat ze het stom vindt om twee
dezelfde sokken te dragen. Ze is
behoorlijk op zichzelf en heeft weinig
vrienden. Ze komt tijdens een vakantie
terecht in een vervallen bioscoop in
het dorp waar bijzondere films
draaien. Het filmdoek blijkt de
toegang tot een magische wereld

waarin mensen in hun eigen
herinneringen kunnen rondlopen.

In de filmprojector worden foto’s
gestoken die met de herinnering te
maken hebben. Niet alleen reflecteert
het bioscoopdoek zo de herinnering
terug naar de bioscoopbezoeker, maar
ook kan hij of zij in zijn eigen herinne-
ring stappen door het magische doek
heen en de herinnering beleven en zo
reflecteren op wat die herinnering
betekent voor hem of haar.

Het is een mooi en spannend boek, 
dat in lijn ligt met de Fantasyboeken 
die de laatste tijd veel uitkomen zoals
‘Nevermoor’, ‘De Magische Apotheek’ 
en ‘Het Meisje dat de Maan dronk’. 
Aan de andere kant lijkt dit boek ook
een diepere laag te hebben. De auteur
wisselt ernstige stukken af met meer
luchtigheid waardoor het makkelijk 
leest. Daarnaast maakt de auteur de
hoofd-persoon, die flink wat op haar
bordje heeft gekregen in haar jonge
leven, geen uitgesproken dramatisch
karakter, maar een meisje van vlees en
bloed. Daardoor is het een boek dat 
zich makkelijk laat lezen en je meesleept
in de gebeurtenissen. Van harte aan-
bevolen vanaf een jaar of 9 à 10. 

Films die nergens draaien
Door Albertine Wendte-Voncken 

Uitgeverij Ploegsma, 2021.
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Het Dopers Gesprek is weer begonnen! Op dinsdag 
9 november spreekt prof. Paul van Geest, hoogleraar
kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg en
economie en theologisch denken aan de Erasmus 
Universiteit, over liefde, leiderschap en maatschappij. 
Het mensbeeld dat door leiding-gevenden als basis van 
hun handelen wordt gebruikt moet opnieuw worden 
geijkt, stelt Paul van Geest. We moeten terug naar 
de bron: liefde als sleutelbegrip in de schrift en de
traditie. Van Geest geeft vanuit oude, waardevolle
ideeën – agape en caritas – een nieuw perspectief voor
het handelen in het hier en nu.

Het gesprek met Paul van Geest is een aflevering in de
serie persoonlijke ontmoetingen die dit najaar weer in
de Amsterdamse Singelkerk plaatsvindt. Zo verwachten
wij op 30 november Ron Meyer, vakbondsman en oud-
voorzitter van de SP, over zijn boek De Onmisbaren, 
een ode aan de klasse van de schoonmakers, pakket-
bezorgers en zorgverleners, die hij terugbrengt in het
publieke debat. In januari zal het Dopers Gesprek een
bezoek brengen aan de tentoonstelling ‘Vrijdenkers, 
van Spinoza tot nu’ in het Amsterdam Museum, waarna
artistiek directeur Margriet Schravemaker en cultuur-
historica Marieke van den Doel met ons in gesprek gaan.

In de prachtige oude kerkzaal gaan sprekers van naam
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. Uiteraard
zijn bij ons de coronamaatregelen van toepassing.
Aanmelding vooraf is gewenst. Ga naar
www.doopsgezindamsterdam.nl/toegang/. Er is een
beperkt  aantal plaatsen beschikbaar. 
Met je aanmelding rekenen we op je komst!

Doopsgezinde Singelkerk
Ingang Herengracht 431 te Amsterdam 
(nabij het Koningsplein) 
dinsdag 9 november
20.15 uur - 22.00 uur

Paul van Geest in het Dopers Gesprek

Leiderschap en liefde
Door Peggy van de Leeuw

November 2021

Preek van de Leek
Na een intermezzo ten gevolge van corona, staan nu
twee lekenpredikers in de startblokken voor hun Preek
van de Leek. Tim Hofman en Natascha van Weezel
bijten respectievelijk op 21 en 28 november het spits 
af van een nieuwe reeks Preek van de Leek. 

Voor de Preek van de Leek worden personen gevraagd 
die in de samenleving van zich hebben laten horen; 
van theater tot politiek, van dichtkunst tot muziek. 
Of ze gelovig zijn of niet; gepreekt hebben ze nog 
nooit. Vanaf de kansel leiden ze een eredienst met alle
liturgische handelingen die daarbij horen; votum en 
groet, liederen, verkondiging, gebed en tot slot de zegen.
Met de inbreng van persoonlijke ervaringen en de keuze
van een Bijbeltekst kan de lekenprediker een eigen kleur
geven aan de dienst; het samen vieren in de protestantse 
traditie blijft daarbij centraal staan.

21 november Tim Hofman: presentator, journalist, 
dichter en columnist. Onder meer bekend van het online
programma #BOOS waarin hij mensen te hulp schiet 
bij het oplossen van hun problemen. Presentator van 
het televisieprogramma Over Mijn Lijk, dat gedurende
langere tijd vijf ongeneeslijk zieke jongeren volgt. 

28 november Natascha van Weezel: auteur, filmmaker 
en columnist (Parool). In 2019 maakte zij de vierdelige
VPRO-serie Natascha's beloofde land, waarvoor ze een
maand lang - overwegend per fiets - door Israël en de
Palestijnse gebieden reisde. Natascha zet zich in voor de
dialoog tussen joden en moslims, vooral in Nederland. 
Haar beide ouders overleefden de Holocaust.

Preek van de Leek is een initiatief van Doopsgezind
Amsterdam en de Protestantse Kerk Amsterdam.
Predikanten begeleiden de leken op weg naar de kerk-
diensten die ze naar eigen voorkeur kunnen invullen.

Aanvang van de dienst: 17.00. Deuren open om 16.30 uur.
Toegang is gratis. 

Om toegelaten te worden hebben bezoekers van 13 jaar
en ouder een coronatoegangsbewijs nodig (QR-code). 
Voor de entree van de kerk zal dit  coronatoegangsbewijs
samen met het identiteitsbewijs gecontroleerd.  
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In dit artikel wordt uitgegaan van religie
in de ruinmste zin van het woord: het
geloof in een andere (noem het boven-
natuurlijke) wereld en in onzichtbare
wezens die die bevolken, en dat uit 
die andere wereld soms krachten 
onze alledaagse werkelijkheid kunnen
beïnvloeden en hier een gunstig of juist
ongunstig effect kunnen hebben.

Onder deze definitie vallen alle vormen
van sjamanisme, magie, volksgeloof en
ook geïnstitutionaliseerde religie zoals wij
die in onze samenleving kennen. Eén ding
is echter een feit in welke definitie dan
ook: je kunt in je eentje geloven wat je
wilt maar als je de daaraan verbonden
voorstellingen met niemand kunt delen 
is het niets anders dan een persoonlijke
fantasie en dat valt dan buiten deze 
ruime definitie.

We leven in een wereld waarin het nog
steeds voorkomt dat gelovigen elkaar
verketteren en zelfs doden vanwege
‘afvalligheid’ of ‘ketterij’ en waarin som-
mige groeperingen al meer dan duizend
jaar lang een intense haat koesteren en
cultiveren jegens een andere groepering
die uit dezelfde geloofsbron drinkt. In
onze eigen historie van een Christelijk
Europa vinden we ook al niet weinig
voorbeelden van Christenen die andere
Christenen naar het leven stonden
vanwege zogenaamde afvalligheid of
ketterij. Of die elkaar de rug toekeerden,
bijvoorbeeld omdat ze het niet met elkaar
eens konden worden over de vraag of 
de slang gesproken had of niet.

Er leven op deze aarde inmiddels bijna
acht miljard mensen en die horen bijna
allemaal in een bepaalde geloofssfeer
thuis. Volgens Wikipedia hangt ruim 
24 procent van de wereldbevolking een
variëteit van de Islam aan en ruim 
31 procent hangt één of andere variëteit
van het Christendom aan. 15,6 procent 
van de wereld hangt geen duidelijk geloof

aan. Wikipedia gooit in dat percentage
geseculariseerden, agnosten niet-
religieuzen en atheïsten op één hoop.
Maar veel geseculariseerden zijn eigenlijk
‘ietsisten’ of agnosten en agnosten zijn
niet zelden eigenlijk pantheïsten. De
agnosten die dan overblijven twijfelen
aan het bestaan van God of goden maar
zijn daarmee nog geen atheïsten. Op basis
van een review van een aantal onder-
zoeken komen Ariela Keysar en Juhem
Navarro-Rivera tot een schatting van 200
miljoen overtuigde atheïsten waarvan de
meesten in China zouden wonen. In China
is het regeringsbeleid om religie zo veel
mogelijk te onderdrukken ten gunste van
staatsatheisme, zoals we dat ook in de
Sovjet-Unie hebben gezien. Niet alleen 
de Oeigoeren worden daar in heropvoe-
dingsinstituten ‘genormaliseerd’ maar 
dat lot treft ook Joden en Christenen als
die als zodanig te zichtbaar worden in
het dagelijks leven.

Hoe dun de barrière is om terug te keren
naar religie hebben we gezien na de val
van de Sovjet-Unie. Als een duveltje uit
een doosje was de Russisch Orthodoxe
kerk weer terug en stroomden de kerken
weer vol. Vandaar dat ik denk dat die
schatting van 200 miljoen wat aan de
hoge kant is.

Mijn nieuwsgierigheid heeft mij er
destijds toe gebracht om een aantal
voornamelijk Christelijke bewegingen te
onderzoeken. Dat was een heel interes-
sante tijd, verwarrend ook maar achteraf
vooral leerzaam. Ik was – zonder
overigens ooit lid te worden van zo'n 
club – te gast bij de Jezus-beweging,
baptisten, zevende-dags-adventisten,
pinksterbeweging, een vage club die zich
“De Gemeente Des Heeren” noemde,
maar ook bij Mormonen en Islamieten. 
Al die tegenstrijdige “waarheden” deden
me op den duur wel beseffen dat geen
van die lui over zoiets als één waarachtige
eeuwige waarheid beschikt.

Aangezien religie zo’n wereldwijd
verbreid fenomeen is verdient het
verschijnsel mijns inziens een liefst
wetenschappelijke bestudering. (Zie
Breaking the spell, Daniel Dennett). Mijn
nieuwsgierigheid naar (de oorsprong van)
religieuze denkbeelden heeft me ertoe
gebracht daarover veel te lezen.

Overigens kan ik u verzekeren dat die
nieuwsgierigheid en de vergaarde kennis
er bij mij niet toe hebben geleid dat mijn
eigen religiositeit verdwenen is. Die is wel
veranderd, maar niet minder geworden.
Daarover wil ik hier nu echter niet
uitweiden.

Om voorstellingen van geesten, natuur-
krachten of goden te kunnen delen is het
noodzakelijk om daartoe over adequate
communicatiemiddelen te beschikken.
Taal is daartoe het middel bij uitstek en
voor zover ik mij kan voorstellen ook
onontbeerlijk.

Oorsprong van taal en religie
Door Pieter de Graaff
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Taal is niet per se afhankelijk van geluid,
heel het wezen doet eraan mee. Dat geldt
nog steeds voor de moderne mens:
Gebaren, blikken, bepaalde lichaams-
houdingen doen allemaal mee bij onze
communicatie. Doven kunnen beschikken
over gebarentaal. Die is even krachtig en
flexibel als gesproken taal. Ook muziek
speelt een belangrijke rol.

Mogelijk was er al sprake van geloof in
‘iets’ buiten de alledaagse werkelijkheid
voordat taal zich begon te ontwikkelen
bij onze verre voorouders.

In juli 2013 deed zich in de Emmer
dierentuin een vreemd verschijnsel voor.
De mantelbavianen klitten bij elkaar op
een rots en sommige klommen in een
boom (dat doen ze eigenlijk alleen als er
gevaar dreigt) en ze bleven daar enkele
dagen zitten, regenbuien, honger en
dorst trotserend en voedsel negerend. 
In 1994, 1997 en 2007 was dat ook al 
eens gebeurd en ook in andere dieren-
tuinen is zulk gedrag waargenomen.
Wat gaat er dan in de bavianenhoofden
om, is het mogelijk dat ze een drama-
tische gebeurtenis verwachten en dat ze
in staat zijn dat met elkaar te delen of
kopiëren ze alleen maar de angst van één
van hen? Verwijst hun gedrag naar aan
(proto)religiositeit verwante gevoelens?
Niemand weet dat, al lijkt het een
mogelijke verklaring te zijn.

Om van individuele religieuze ervaringen
of gevoelens tot een echte religie te
komen is juist het kunnen delen ervan
cruciaal en daartoe heeft de mens nu net
de juiste vermogens.

Doorgeven van wat een individu geleerd
heeft gedurende zijn leven kan alleen als
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
•  De levensverwachting van individuen 
   moet voldoende zijn om eigen kinderen
   volwassen te zien worden.
•  Er moet een voldoende sterke band 
   bestaan tussen moeder en kind (en 
   eventueel vader) 

•  De band moet lang genoeg blijven 
   bestaan.
•  De ‘kind’-periode moet lang genoeg 
   duren
•  Er moet empathie zijn in een voldoende
   sterke vorm
•  Hoewel alle met elkaar spelende jonge 
   dieren reeds doelgerichtheid, opzet-
   telijkheid, belang met elkaar delen 
   moeten deze zaken ook in de dagelijkse
   realiteit een rol kunnen spelen als de 
   dieren volwassener zijn
•  Er moet een behoefte bestaan om te 
   delen en te helpen
•  Er moeten voldoende mogelijkheden 
   voorhanden zijn om te communiceren, 
   daarvoor is taal erg belangrijk. Alleen 
   bij de mens wordt aan al deze 
   voorwaarden voldaan.

De mens heeft nog een paar sterke
punten:
De mens is het enige dier dat in staat is
om met een voorwerp heel precies op iets
te mikken onder steeds wisselende
omstandigheden, wat met name bij de
jacht heel handig is.
De mens is ook als geen ander dier in
staan om bewegingen op elkaar af te
stemmen, hetgeen over een heel groot
spectrum mogelijk is, vanaf in-de-pas
lopen tot en met meerstemmige
koorzang en orkestuitvoeringen en
ingewikkelde operaties aan toe.
Bovendien is de mens in staat om tot op
hoge leeftijd te leren. Dat vermogen
verdwijnt bij de mens nooit helemaal.

Lees verder op pagina 8
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Daardoor is de mens in staat over vele
generaties kennis op te bouwen en uit te
werken en verhalen door te geven aan
volgende generaties. Tot slot helpt het
dat de mens lang genoeg leeft om als
grootouder kinderen en kleinkinderen
met raad en daad bij te staan en oude
verhalen en ervaringen te delen.

Al deze kenmerkende talenten die de
mens in zich bundelt maken mijns inziens
het ontstaan van mythen, religieuze
ideeën en religieus gedrag mogelijk,
waarbij taal uiteindelijk het belangrijkste
element is, aangezien juist taal mensen de
mogelijkheid biedt om de andere talenten
te stimuleren en te sturen. Over de vraag
hoe lang de mens al over taal beschikt
lopen de meningen van de geleerden
nogal uiteen. Er is uiteraard een tijd
geweest dat onze verre voor-ouders nog
niet over taal beschikten. 

Daniel Everett betoogt in zijn boek 
‘How language began’ dat taal al zeker
60.000 generaties lang bestaat. Dat zou
betekenen dat Homo Habilis 1,2 miljoen
jaar geleden al taal gebruikte en dat de
eerste tekenen van taal misschien zelfs al
bij Australopithecus soorten ontstonden.
Dat wil nog niet zeggen dat taal 60.000
generaties geleden een al even geavan-
ceerd stuk gereedschap was als dat onze
hedendaagse talen zijn. 

Er heeft een ontwikkeling plaats-
gevonden die honderdduizenden jaren
zal hebben geduurd. Maar tegen de tijd
dat de mens het schrift heeft uitgevonden
was taal al net zo gedetailleerd en
virtuoos als hedendaagse talen.

Schattingen over het begin van het
ontstaan van taal lopen zo uiteen tussen
3,5 en 1,2 miljoen jaar geleden.
Schattingen omtrent de eerste tekenen
van geloof in werkelijkheden naast de
dagelijkse werkelijkheid als teken van
(beginnende?) religiositeit lopen op grond
van archeologische vondsten uiteen van
100.000 tot 35.000 jaar geleden.

De vondst van Gobekli Tepe toont aan dat
religie zo’n 11.500 jaar geleden al een
belangrijke rol speelde in het leven van
onze voorouders.

Vervolg van pagina 7

Interessante boeken:
Daniel Dennett – Breaking the spell.
Susan Blackmore – The Meme Machine
Sverker Johansson – De oorsprong van taal
Lewis-Williams, Pearce – Inside the Neolithic Mind, Consciousness, 
Cosmos and the Realm of the Gods Lewis-Williams et al.
Robert N. Bellah – Religion in human revolution
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Dit jaar heeft het woordje samen een
speciale kleur. We denken terug aan vorig
jaar, toen we door Corona niet samen van
deze jaarlijkse vakantiedagen konden
genieten en beseffen dit jaar des te meer
dat we nu wél samen kunnen gaan. Maar,
zo wordt ons bij vertrek door de leiding
zorgvuldig uitgelegd: het samen van dit
jaar moeten we eerst ook samen maken.
Als we straks bij Fredeshiem aankomen,
mag niemand de bus verlaten en dient
iedereen rustig te blijven zitten totdat
Marjan bij ons langskomt om met haar
toverstokje zodanig in onze neuzen te
roeren dat wij op slag veranderen in een
bubbel! Ik word meteen enthousiast. Hoe
vaak heb ik in de afgelopen tijd het
woord bubbel niet horen langskomen,
maar er nooit van eentje deel kunnen
uitmaken. Nu ben ik ook eens een bubbel
en mag ik zes dagen lang als bubbel 
door het leven… Als alle testen negatief
bevonden zijn, mogen we ons in de
richting van onze bagage begeven en
naar de Hielkemazaal, om onze sleutels in
ontvangst te nemen en onze kamers te
zoeken. Dit is het eerste jaarlijks terug-
kerende ritueel, er zullen er nog vele
volgen. 

’s Avonds, aan de eerste avondmaaltijd
volgt een droevig bericht voor ons
allemaal: Coby en Harry zijn helaas toch
positief gebleken en werden diezelfde
avond nog opgehaald door hun dochter
en teruggebracht naar Amsterdam. Het
was voor henzelf en voor alle reisgenoten
verdrietig dat we ze hebben moeten
missen gedurende onze week, te meer
daar Coby en Harrie ouwe getrouwe
Fredeshiem-gangers zijn en dit jaar voor
het eerst naar Witmarsum zouden gaan.
Een bezoek waar zij zelf speciaal om
hadden gevraagd. Ze blijven bij ons in
onze gedachten. 

Na de maaltijd doen we een rondje ‘ter
kennismaking’. Ieder krijgt van Gerda een
heuse badge met zijn/haar naam erop èn

een vraag: waar stond jouw wiegje? En zo
begint de week al meteen met vragen,
lachen, herkennen. Natuurlijk zijn er een
aantal Amsterdammers, maar ze zijn 
zeker niet in de meerderheid. De Noord-
Hollanders en de Grunningers kunnen er
ook wat van! De avondsluiting in de
vertrouwde kapel, door de vertrouwde
dominee en organist, maakt ons rustig. 
We luisteren, zingen en zijn stil. We lopen
rustig terug naar onze kamers. In de
gangen heerst nog even de rommeligheid
van rollators, moeizame sleutels, het 
elkaar toeroepen van geruststellende
wekbeloften, maar dan wordt het stil. 

Tweemaal tijdens ons verblijf begint de
dag met Knikken en Knakken, een soort
Nederland in Beweging vanaf de stoel en
wat mij betreft gelukkig niet met Olga
Commandeur. Vandaag o.l.v. Peter, die ons
met zijn onverstoorbare rust en overwicht
tot ongekende prestaties weet te brengen.
Over een paar dagen zullen Ewoud en
Dick als Ab Goubitz en Arie Snoek ons de
oren wassen, hoewel onze discipline
duidelijk aan kracht verliest wanneer
Ewoud zijn humor en imitatietalent de
vrije loop laat. 

Niemand van ons zal ooit Erna Fentener
van Vlissingen vergeten, die de gewoonte
had om zich bij de firma Ketel in Steenwijk
te laten kleden. Ze was nauwelijks nog in
Fredeshiem aangekomen, of zij trommelde
al een groepje reisgenoten bijeen om
samen met haar naar haar persoonlijke
hofleverancier te gaan. We hebben haar
dankbaar in ere gehouden en zijn zodra
we konden met een aantal dames naar
Ketel gegaan. Natuurlijk om te snuffelen,
maar vooral ook om, tot groot vermaak
van de verkoopsters, deze veelvuldig de
groeten van Erna te doen. 

De lezer dezes zal op de begeleidende
foto de hoofdschuldigen vooraan in de
Kleine Kerk van Steenwijk zien zitten, hun
Keteltassen beschaamd tussen de benen
geklemd. Langzaam komen we tot rust
door het orgelspel van Dick, die niet alleen
een prachtig stuk van Pachelbel speelt,
hoog boven ons, misschien wel daar waar
de hemel begint, maar ook, met behulp
van een smartphoneverbinding met
Marjan, een heel interessante uitleg over
het orgel en zijn registers, door de vaste

van 27 augustus tot 2 september, 2021

Samen naar Fredeshiem 
Door Peggy van de Leeuw
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organist van de kerk, met klanken
illustreert. De omhullende kerk en de
verheffende muziek maken dat we de
materie kunnen laten voor wat zij is en
alleen maar aanwezig zijn, ieder met
zijn/haar eigen vorm van concentratie. 
Op dezelfde wijze zullen we ’s avonds
tijdens de avondsluiting luisteren naar
Marjan, als zij ons voorleest uit een boek
van Meir Shalev, een van haar lievelings-
schrijvers, over zijn leven met zijn tuin. 

Op zondagochtend komen we samen in
de kapel, voor een kerkdienst die als elk
jaar, gelijk de klanken van het orgel,
gekenmerkt wordt door eenvoud en
bescheidenheid. Ter nagedachtenis van
hen die in de afgelopen twee jaar
overleden zijn en die altijd meegingen
naar Fredeshiem, worden kaarsen
aangestoken. Ewoud leest, wij luisteren.
Alles met aandacht. Er wordt gezongen,
overdacht, gebeden. Er is ruimte voor
persoonlijke overwegingen of het uiten
van blijdschap om het opnieuw horen van
een geliefd lied. De kapel voelt voor mij
als een huiskamer en bij het Onze Vader
denk ik, zoals wel vaker wanneer we dit
gebed samen zeggen: deze woorden
blijven nieuw.

De volgende ochtend aan het ontbijt
krijgen we opnieuw een droevig bericht.
De getrouwe vriendin van Anja, Renée,
ook met Anja meegekomen omdat deze
zoveel slechter is gaan zien, is de afge-
lopen nacht gevallen en heeft haar pols
en heup gebroken. Iedereen realiseert
zich hoe moeilijk dit is voor Renée zelf 
en voor Anja, die zo weinig kan doen en
zich nu zo machteloos en alleen voelt.
Renée is ’s nachts meteen naar het
ziekenhuis in Meppel gebracht en zal
vandaag naar Zwolle overgebracht
worden om te worden geopereerd. Haar
dochter komt over uit Amsterdam. Ook zij
is erg geschrokken en ook zij wordt, net
als haar moeder, emotioneel en praktisch
ondersteund door de leiding. Zorgvuldig
en als het ware geruisloos. Gelukkig
kunnen wij als groep op onze manier iets
voor haar zijn. Ook Renée, net als Coby en
Harry, blijft bij ons in onze gedachten. 

De komende twee dagen staan in het
teken van varen, zingen en dansen!
Het is prachtig weer als we vanaf Kalen-
burg per boot een rondtocht maken door
het ongerepte gebied van de Weerribben.
Ik kende alleen de naam, van de zuivel-
producten bij Ekoplaza. We kunnen de
hele vaartocht op het dek zitten en voor
wie dat niet mogelijk is, bieden zich
afwisselend en als vanzelfsprekend
begeleiders aan. En zo genieten we
allemaal: van tijdloze vergezichten met de
wind door je haren of zittend in de kajuit
al voortglijdend tussen het hoge riet, dat
zo kenmerkend is voor deze streek. ’s
Avonds speelt Dick alles wat we maar
wensen! We mogen een keuze maken uit
de talloze partituren die hij 
voor ons heeft uitgespreid. Hij speelt alles,
van Parlez-moi d’amour tot en met de
Amsterdamse Grachten. Iedereen zingt,
zwijmelt, deint of neuriet mee. Als Berta
haar gedicht leest, over de keuken van
Toen, zo vol met mensen, en over die van
Nu, zo vol met apparaten…, zijn we
allemaal even stil. Net als wanneer Gerda,
tijdens de avondsluiting, met haar mooie
voorleesstem, een parabel leest. 

Op de een na laatste dag hebben we veel
vrij en als we vrij hebben, wordt er
gescrabbeld, gerummikubd, gelezen in de
tuin en ja, daar zelfs door stoelen gezakt.
Als ik samen met Fieneke, Wilma en Jo zit
te scrabbelen, geniet ik niet alleen van dat
leuke, aloude spel met taal, maar vooral
ook van de bijzondere humor van Jo. 
De avond die volgt op onze spelletjes, is
één grote verrassing! Niet alleen is er een
gastoptreden van twee – het mag vast wel
gezegd – lijvige dames, die ons met hun
stemmen, versterkers en snoeren mee-
nemen door hun repertoire van liedjes uit
de jaren voor, in en vlak na de Tweede
Wereldoorlog, maar ook neemt Aad op
zijn onnavolgbare wijze het voortouw 
op de dansvloer, al snel gevolgd door
Hanneke en Wilma. Aad leerde dansen 
in Brazilië! Jannie, de èchte dochter van 
de melkboer, zingt alle liedjes mee. 
Het is fijn om te zien hoe zij, al zingend, 
geniet van heden en verleden!

De laatste dag alweer. Na alle vertier van
de afgelopen dagen, wordt dit een dag
van bezinning en voor mij zelf van weer
iets beter begrijpen. We gaan met de bus
naar Pinjum en Witmarsum. De dag begint
gelukkig met een lach: we zijn al op weg –
Vincent, de buschauffeur met de Hugo de
Jonge-schoenen, heeft al laten zien hoe
kundig hij bij Fredeshiem links af de weg
op kan draaien – als blijkt dat alle lunch-
pakketten vergeten zijn. Hij kan zijn
manoeuvreerkunst dus binnen een half
uur nóg twee keer laten zien! Onderweg
vertelt Vincent allerlei wetenswaardig-
heden. Zo betekent het achtervoegsel -ga,
dat bij de Friese plaatsnamen zo vaak
voorkomt, zoals b.v. in Wolvega, gebied. 
En ik moet denken aan de Hobbits in hun
gouw en aan hoe je in de taal altijd weer
sporen van verbinding tussen mensen
terugvindt. 
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In Pingjum bezoeken we een van de
mooiste vermaningen van ons land, met
achter de kosterswoning het bijzondere
schuilkerkje. Voor de stoelen van de zusters
en de banken van de broeders, staan de
preekstoel en de lezenaar. Meer niet.
Eenvoud en bescheidenheid. Nu wordt het
kerkje alleen nog gebruikt voor lezingen en
concerten. We krijgen een film te zien over
de geschiedenis van Menno Simons en ik
begrijp voor het eerst dat hij niet zozeer 
de stichter van de Doopsgezinden was, als
wel dat hij naam maakte door openlijk en
definitief te breken met de Paus en de
Katholieke Kerk en door zich, niet in de
laatste plaats onder invloed van de
gewelddadige dood van zijn broer, die een
radicale weder-doper was, aan te sluiten 
bij de voor-standers van geweldloosheid,
over welke Doopsgezinden hij vanaf 1540
de leiding neemt. Op een van de laatste
filmbeelden zie ik geschreven staan Niet
overtuigen, maar getuigen. Daarmee voel
ik me verwant. Probeerde ik dat niet ook 
in het leven dat het mijne bleek? En zei
Ewoud dat niet: dat geloven ook te maken
heeft met hoe je leven is gegaan?  

Het is Johannes van der Meer, velen
bekend, die na de film, vermomd als
Menno Simons, diens geschiedenis nog
eens op speelse wijze verduidelijkt. 

In het oeroude dorpsstraatje van Pingjum
waar het schuilkerkje staat, wacht Vincent
ons op om naar Witmarsum te gaan, de
geboorteplaats van Menno Simons. En
zoals een uitleg kan verduidelijken, zo kan
een beeld vereeuwigen. Het Contouren-
kerkje in Witmarsum laat me voorgoed zien
dat de contouren van het geloven altijd
blijven bestaan – is geloven de mens niet
ingeboren, zoals liefhebben? – maar dat de
invulling ervan aan ons is. Waarbij deze
altijd onderhevig zal zijn aan verandering,
afhankelijk als zij is van het moment
waarop we ons in de grote en de kleine
geschiedenis bevinden en van welke
tijdgeest er heerst. Het Contourenkerkje,
wat ben ik blij dat ik dat gezien heb.

Onze laatste avond is, als altijd, een bonte
avond, die dit jaar volop wordt gevierd: 
alle aanwezigen nemen eraan deel. 
We lezen voor, dragen voor, zingen, lachen
en luisteren. We bedanken Gerda, Peter,
Marjan, Dick en Ewoud voor hun zorgzame
en bovenal hartverwarmende inzet en
wanneer Marjan, tijdens de avondsluiting
met haar mooie zangstem een prachtig Iers
lied zingt, zijn we heel stil. Tevreden gaan
we naar bed en tevreden reizen we de
volgende ochtend terug naar Amsterdam.
Het was een mooie week.
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“Het Contourenkerkje in Witmarsum
laat me voorgoed zien dat de contouren

van het geloven altijd blijven bestaan
– is geloven de mens niet ingeboren, 

zoals liefhebben? – maar dat de
invulling ervan aan ons is.”
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Uit de kerkenraad

Collecte met de app Givt
Het wordt steeds lastiger èn duurder om contant (collecte)-
geld naar de bank te brengen. Om zoveel mogelijk
gemeenteleden in staat te stellen digitaal te doneren zal 
er binnenkort weer een paar keer een student voor en 
na de dienst aanwezig zijn om hulp te bieden bij het
installeren van de Givt-app en om aanwijzingen te geven 
bij het gebruik ervan.

Aanbod van groepen en cursussen
Onze gemeente heeft een ruim aanbod aan bijbelgroepen,
kringen en cursussen. Niet iedereen weet dit en dat is een
gemis. Er wordt daarom nagedacht over verbetering van 
de communicatie hierover. Heeft u behoefte aan kennis 
of verdieping, neemt u dan gerust contact op met een van 
de voorgangers of met secretaris@VDGA.nl. Er is in het 
aanbod vast ook iets voor u bij.

Bevestiging nieuwe leden van de
kerkenraad
Ze draaien al een tijd mee en u kent ze vast, maar vanwege
corona heeft een formele bevestiging tijdens een dienst in 
de Singelkerk nog niet plaatsgevonden. Dat gaat nu 
gebeuren. Op 31 oktober zal Jeannette de Vries Lentsch
bevestigd worden als kerkenraadslid. Mogelijk wordt dan 
ook Oldrik Verloop bevestigd, anders zal dat tijdens de 
dienst van 14 november gebeuren.

Corona
De ontwikkelingen worden door de kerkenraad op de voet
gevolgd zodat onmiddellijke actie mogelijk is. Voor nu geldt
nog steeds dat ruimte wordt geboden om afstand te houden,
dat bezoekers hun gegevens noteren en dat er dagelijks
intensief wordt geventileerd.

Ambtelijk secretaris van de kerkenraad
Op de vacature van Ambtelijk secretaris, ontstaan door 
het vertrek van Ditte Papousek, zijn vier reacties gekomen.
Na gesprekken is de keuze gevallen op Erica van Haasen.
Zij is Juriste en altijd in secretariële en ondersteunende
functies werkzaam geweest. Erica is al een paar keer in 
de zondagdienst in de Singelkerk geweest en heeft met
enkele gemeenteleden al kennis gemaakt. Wij wensen
haar een goede tijd bij ons. 

Collecterooster
Het centrale onderwerp van deze vergadering was de
samenstelling van het collecterooster voor 2022. In dit
rooster is naast de 8 collectes voor het werk in onze eigen
gemeente en de 13 projecten van ADS waarvoor landelijk,
in alle doopsgezinde kerken, wordt gecollecteerd, ook 
nog ruimte voor 8 projecten. De huidige projecten worden
al een paar jaar door ons gesteund en hoewel ze ons
dierbaar zijn geworden, willen we toch ruimte creëren
voor 2 à 3 nieuwe projecten. Belangrijk hierbij is dat het
plaatselijke initiatieven zijn met een pastoraal karakter. 
Bij voorkeur projecten waar onze leden of vrienden een
relatie mee hebben. Kent u zo’n project en zou u het
willen voordragen? Laat het ons gerust weten via mail
naar secretaris@VDGA.nl.

Dienst november in Menno Simonshuis
Op het moment van vergaderen had het Menno
Simonshuis nog geen versoepeling aangebracht in de 
1.5 m afstandsregel. Er kunnen dus nog steeds maar 
6 personen (inclusief predikant, pianist en koster) worden
toegelaten in de ruimte die daarvoor beschikbaar is. 
Er is daarom besloten om ook in november geen dienst 
te houden in het Menno Simonshuis. De dienst van 
14 november gaat daar dus niet door. We houden u op 
de hoogte.

Preek van de Leek
De kerkenraad is verheugd dat de Preek van de Leek 
dit jaar weer door kan gaan. In november wordt er 
twee keer een Preek van de Leek gehouden zoals altijd 
in de Singelkerk. Met de PKN Amsterdam wordt in dit
project al jaren prettig en goed samengewerkt. In deze
idA vindt u meer informatie over de data en de leken-
predikers. De Preek van de Leek wordt beschouwd als 
een optreden waarvoor bezoekers van 13 jaar en ouder
een coronatoegangsbewijs (QR-code) nodig hebben die
voor de entree gecontroleerd zal worden. 

van 14 oktober 2021

Mennothee

We hebben al weer twee keer een Mennothee gehouden.
Het was nog steeds een beetje stil.
Iedereen is welkom op dinsdag 9 november van 14.00 uur 
tot ca. 16.15 uur in de Singelkerk.
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Amsterdam, creatieve stad 1600-1900
Tentoonstelling in Allard Pierson

Manuscripten en brieven van Spinoza, Vondel en Multatuli,
verbluffend gedetailleerde prenten, eeuwenoude atlassen 
en kookboeken...

In vier zalen en tijdvakken presenteert het Allard Pierson 
een overzicht van de Amsterdamse cultuurgeschiedenis. 
We beginnen met de 16e eeuw, waarin de eerste boeken
worden gedrukt in Amsterdam. In de 17de eeuw wordt
Amsterdam de rijkste stad van Europa. In de 18de eeuw 
kijken we naar het stedelijke culturele leven. In de 19de eeuw
zien we hoe de stad zichzelf opnieuw uitvindt – met succes.

In november zullen in het kader van het culturele leven in 
de stad enkele boeken van Pieter Fontein (1708-1788),
doopsgezind predikant bij Lam en Toren van 1739 tot 1749,
worden tentoongesteld. Fontein was vooral geïnteresseerd 
in de klassieken.

Zie voor meer gegevens:
www.allardpierson.nl/bezoek/amsterdam-creatieve-stad    

Carnaval der dieren

De Jonge Strijkers & Blazers Nederland presenteren Carnaval
der Dieren! Een avondvullend familieconcert voor jong en
oud. Het gehele originele Carnaval des Animaux van Saint-
Saens met geweldige solisten en meesterverteller Edwin
Rutten. Ook wordt de Holberg Suite van Grieg gespeeld.
Dirigent: Nico Schippers
Solisten: Nikola Meeuwsen en Nicolas van Poucke
Verhaal en verteller: Edwin Rutten

Doopsgezinde Singelkerk, Amsterdam 
Zaterdag 6 november om 19.30 uur
Ingang: Herengracht 431. 
Kaarten € 17,50 te bestellen via de website van 
Jonge Strijkers en Blazers: 
www.jongestrijkers.nl en klik op Concertagenda 
of www.ticketkantoor.nl/shop/carnaval3  

Gemeente in beweging



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

•  14 november – Stoelenproject 
Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige
avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang
is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond 
en nacht verblijven er 45 daklozen in de opvang 
aan de Marnixstraat. Van 15 september tot en 
met 30 april realiseren ze sinds 1989 ieder seizoen
weer 10.000 overnachtingen met 75 vrijwilligers.
Rekeningnummer: NL42INGB0001320598
Stoelenproject, Amsterdam     

•  21 november – Gedachtenisdienst – collecte 
   voor de eigen gemeente  
Rekeningnummer:NL11INGB00001411442 VDGA 

•  28 november – Stichting Kruispost
De Stichting geeft primaire medische hulp aan
onverzekerden die tussen wal en schip vallen en
mensen in geestelijke nood. De Kruispost probeert
haar doel te bereiken door de exploitatie van een
medisch centrum in de binnenstad waar gratis
medische en psychosociale hulp wordt gegeven. 
De aard van de hulpverlening is vergelijkbaar 
met die van een huisarts.
Rekeningnummer: NL22ABNA0437295370 
St. Vrienden Kruispost 

• 5 december – Jeannette Noël Huis, 
   Amsterdam
Het Jeannette Noël Huis is een leefgemeen-
schap in Amsterdam Zuidoost. Hun levensstijl 
is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed 
en directe actie voor een betere samenleving. 
De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic
Workerbeweging in de Verenigde Staten. De
Catholic Worker is een beweging van radicale
christenen en is pacifistisch en anarchistisch
ingesteld: De loyaliteit aan het Koninkrijk van
God is groter, dan de loyaliteit aan het
Koninkrijk der Nederlanden. Het is hun streven
om het evangelie handen en voeten te geven
door vreedzame getuigenissen op plekken 
waar het wringt en door concrete hulp aan 
de armsten.
Rekeningnummer: NL91INGB0002725828
Jeannette Noël Huis, Amsterdam

Als u niet in de dienst aanwezig kon zijn 

en toch iets wilt bijdragen aan het project 

kunt u dat via het aangegeven bank-

rekeningnummer doen of via de Givt-app:  

Collectebestemmingen

November 
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Agenda

November 2021 
(kerkdiensten: zie achterkant)

   

•  Di 2 nov KBijbelkring A. Henk Leegte   Singelkerk 13.00-14.30

•  Di 2 nov Bijbelkring B. Henk Leegte   Singelkerk 15.00-16.30 

•  Za 6 nov Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Za 6 nov Carnaval der dieren Singelkerk 19.30 uur

•  Za 7 nov Raad van Kerken Amsterdam: 13.30 uur

   In memoriam vluchtelingen Mozes en Aáronkerk

•  Di 9 nov Mennothee Singelkerk 14.00 –16.30

•  Di 9 nov Dopers gesprek: P. van Geest Singelkerk 20.15 uur

•  Za 13 nov Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Di 16 nov Kring Bergrede Singelkerk 15.00 uur

•  Za 20 nov Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Do 25 nov Bijbelaars; Ewoud Roos   Singelkerk 11.00 uur

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.

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

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

K E R K D I E N S T E N  O K T O B E R
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                                         Singelkerk                           Meerpad                              Menno Simonshuis      
                                             Centrum 10.30 uur                      Noord 10.15 uur                           Buitenveldert 10.00 uur           
                                             
7 november                    Y. van der Goot                           E.M.L van Dunné                         In november geen diensten
                                                                                                   Kinderkerk en Tienertuin

14 november                 Ds. H. Leegte                               
                                             Kom-in-de-kring                                                                              
                                             en Kinderkerk

21 november                  Ds H. Leegte                                Gezamenlijke dienst 
Gedachtenisdienst                                                                    in de Singelkerk
m.m.v. het Singelkoor

28 november               Ds E.C. Roos
1e Advent                             Kom-in-de-kring en                                                                         
Avondmaalsdienst               Kinderkerk. Tieneruurtje                                                            

5 december                  Ds E.C. Roos                                 E.M.L van Dunné
2e Advent                                                                                  Kinderkerk en Tienertuin

Lied van de maand - 718 

tekst – Ad den Besten

melodie – Willen Vogel




