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THEMA: MENNO SIMONSZHUIS

In augustus 1969, slechts enkele
maanden na de opening, kwam Peter
Froese uit Canada als trainee naar het
Menno Simonszhuis. Na een jaar ging hij
weer naar huis in Steinbach, een dorp
van Russische doopsgezinden. Na zijn
verblijf van een jaar in het Amsterdam
van de jaren zestig voelde hij zich niet
meer thuis in Steinbach. 1 augustus 1971
weer terug naar Amsterdam op zoek
naar geluk. Gauw werk gevonden als
elektricien in Amsterdam, maar al gauw
kwam het verzoek van Menno
Simonszhuis om terug te keren in zijn
oude functie bij de technische dienst. 

NDe technische dienst deed kleine
verbouwingen en technische installaties
in eigen beheer. Hij woonde bij zijn chef
in huis, in een dienstwoning van het
MSH aan Radboud. In 1980 werd hem
een dienst- woning aangeboden. Peter
was toen in dienst van de Stichting
Menno Simonszhuis, het bestuur bestond

uit doopsgezinden met een vertegen-
woordiger uit de kerkenraad. Iedere
zondag was er een kerkdienst in de
'grote zaal’ Uit die begintijd herinnert
Peter zich de studenten die ‘s avonds de
receptie bemanden waaronder Kees
Dalmeijer en Joop Lavooij. 

In het oude huis woonden veel doops-
gezinden, om een paar te noemen de
ouders van Harry Visser, de ouders van
Grietje Gerringa-Huisman Freek Oldigs
zijn ouders. Ook passeerden namen als
Nauta, Westdorp, Jasperse, Veen, Sluis,
Groenveld en Westerbrink de revue. Mw.
Tini Westerbrink nu 104 jaar woont er
nog steeds in een zelfstandige woning.  
Bij de opening van het huis op 31 januari
1969 door wethouder Elsenburg was 
ook Gerrit Doeksen aanwezig, de eerste
Bestuursvoorzitter van het Menno
Simonszhuis. Hij was ook de stuwende
kracht achter de bouw van een Doops-
gezind bejaardenhuis. De bronzen

afbeelding van Menno Simonsz heeft Peter
gered van de sloop en die hangt nu in de
Singelkerk boven de doorgang naar de
kruisgang. Peter heeft ook de letters van
de ‘fundamenttekst’ uit het beton gehakt
en bewaard in een trommel – hij gaat die
binnenkort opzoeken.

Toen bleek dat het huis niet meer aan de
eisen voldeed is men lang na gaan denken
hoe men kon verbouwen om aan de ver-
anderende eisen te voldoen. De woningen
waren heel klein zonder eigen douche.
Door de betonen constructie was ver-
bouwen moeilijk en heel duur. Toen de
gemeente Amsterdam besloot de reste-
rende hypotheekschuld van 5 miljoen op
zich te nemen, was de optie sloop nieuw-
bouw gauw genomen. De buurt was daar
niet rouwig om, volgens Peter: iedereen
vond het gebouw erg lelijk. Het betonen
kolos werd ook wel de apenrots genoemd. 

Lees verder op pagina 2

Menno Simonszhuis: meer dan 
vijftig jaar herinneringen
Opgetekend door Mieke Krebber

Achterkant Menno Simonszhuis 1970. 
Foto Egbert van Zon

PETER EN GERDA FROESE
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Vervolg van pagina 1

Toen het huis gesloopt zou worden is er een boek verschenen
Daden gaan woorden te boven, Menno Simonszhuis 1968-
1997 en verder. Met een voorwoord van E.I. Iwema Bakker.
Alle werknemers en bewoners kregen toen een exemplaar. 
De bewoners de er nog over waren verhuisden naar ‘het
ultramoderne woningen voor ouderen in de Beethovenstraat’.
Peter en Gerda verhuisden naar de Kinderdijkstraat.

In het nieuwe gebouw van 1998 kwam Peter in dienst bij de
woningbouwvereniging Woonzorg Nederland als beheerder
van de zelfstandige appartementen. De Zonnehuis groep
huurde de 30 Zorg appartementen, kantoorruimten en het
restaurant. Op 1 december 2011 ging Peter met vervroegd
pensioen. Na mijn pensioen heeft hij nog als vrijwilliger in het
restaurant geholpen in de bediening; totdat de keuken en 
het restaurant werd opgeheven. 

Aanvankelijk deed Gerda vrijwilligerswerk in het Menno
Simonszhuis, zoals helpen met de vele culturele activiteiten
die er werden georganiseerd. Die vooral in de avonduren
plaats vonden. Met de komst van de dagelijkse Amerikaanse
soapserie Peyton Place op de Nederlandse televisie werd de
animo minder. Vanaf 1991 werkte ze als receptioniste en
verrichtte ze ook ander administratief werk. In 1996 werd
bijna iedereen ontslagen. Peter kon gelukkig blijven. 
De laatste vijf jaar voor haar pensionering keerde Gerda 
weer terug. In het nieuwe gebouw werkte ze bij de cliënten-
administratie en als invalkracht bij de receptie en bij de
dagopvang. Ze verzorgde ook het Maandblad 'Menno
Journaal'. 

Van het oude gebouw herinnert ze zich nog de grote zaal 
met een flink podium en een orgel, waar opvoeringen
plaatsvonden en iedere zondag een kerkdienst werd
gehouden. Wim Gerringa was één van de vaste organisten.

Na 2011 heeft Gerda nog wel vrijwilligerswerk gedaan. 

Foto Reliwiki.
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In de jaren tachtig van de vorige eeuw
trad predikant Johannes van der Meer 
af als bestuurslid van het Doopsgezind
Zorg- en dienstencentrum Menno
Simonszhuis. Naast het huis waren er 
ook 30 flats/bungalows en 40 aanleun-
woningen, onder de naam Galenushof,
gesitueerd.

Het bestuur van het MS-huis trad als
stichting zelfstandig op. Bij de oprichting
werd wel de afspraak gemaakt, dat in het
bestuur van de stichting een afgevaardig-
de van de kerkenraad zou plaatsnemen,
om het contact tussen het reilen en zeilen
van het bestuur van de stichting en de
kerkenraad te waarborgen. 

Tijdens een kerkenraadsvergadering werd
de vraag gesteld, ‘wie er zitting zou willen
nemen in het bestuur’. Aangezien ik op de
hoogte was van het reilen en zeilen en het
wel en wee in diverse verzorgingshuizen
en verpleeghuizen in Amsterdam leek mij
deze functie wel wat. Toen ik aantrad 
viel het mij op dat alles wat met financiën
te maken had, geregeld werd vanuit de
functie van de penningmeester van de
stichting. De directeur van het huis was
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken. Voor de zaken waar financiële
uitgaven mee gemoeid waren, moest hij
zich tot de penningmeester richten. De
(persoonlijke) mening van de penning-
meester was doorslaggevend. 

NB Zo opereerden de meeste verzorgings-
huizen, eind jaren zestiger jaren, vanuit
diverse zuilen, opgericht. Een goed
initiatief voor die jaren. 

De inzet van vrijwilligers in het bestuur,
leverde financieel gewin op. De financiële
positie van het MS-huis, was dan ook,
uitstekend. 

Er woonden destijds veel doopsgezinden
zusters en broeders in het huis en in de
aanleunwoningen rondom het verzor-
gingshuis. In de loop der jaren werd de

exploitatie verder uitgebreid door zorg 
te leveren aan ouderen wonende in en 
in de omgeving van het Wooncentrum
Brahmshof in de Brahmsstraat in
Amsterdam zuid. Er is ook nog samen-
gewerkt met het Zonnehuis locatie
Amstelveen.

Om de veertien dagen werden er in het
MS-huis zondagse diensten gehouden.
Deze werden goed bezocht.

De overheid kwam in beeld. De efficiëntie
van de verzorgingshuizen moest onder 
de loep genomen worden. Zij gaven het
bureau Twijnstra en Gudde hiertoe de
opdracht. De verrichtingen verleend aan
bewoners dienden gemeten te worden.
Het bureau leverde een rapport aan,
waarin het aantal minuten die nodig
waren voor het wassen, het aankleden,
bedden opmaken, kamers schoonmaken
etc. nauwkeurig geduid werd. Conclusie:
Men had te veel personeel in dienst. 

Ook het MS-huis ontkwam niet aan deze
conclusie. Er moest bezuinigd worden.  
Inmiddels werd Amsterdam opgedeeld in

In de jaren ’80 en ’90
Door Henk Smit

z.g. stadsdelen. En ieder stadsdeel had zo
zijn eigen ideeën.  Op zich niet slecht,
immers woningen en flats uit de jaren
zestig voldeden niet meer. En dat gold 
ook voor de te kleine kamers in de verzorg-
ingshuizen met douches op de gang. 

Het is goed geweest dat in 1998 het 
MS-huis een andere inrichting kreeg. Er
kwam aandacht voor andere disciplines in
de ouderenzorg. Niet alleen verzorgings-
plaatsen, maar ook verpleeghuisplaatsen,
en plek voor gehandicapten, een plek voor
tijdelijke opname. Het restaurant moest
een plek worden voor ‘ontmoeting’. 
Een huis van de buurt. Het huis draagt 
de naam Zonnehuis Menno Simons. 
Het huis valt onder de Zonnehuisgroep
Amstelland. De naam van onze voorganger
is behouden, maar de doopsgezinde
identiteit is verdwenen. 

Aan een medewerkster werd eens
gevraagd ‘heb jij enig idee wie Menno
Simons was’. Haar antwoord luidde. 
‘Het zal wel een rijke pief zijn die dat
huis gebouwd heeft’. 

Een luchtfoto van het hele complex van het Menno Simonszhuis, 22 mei 1995.

HERINNERINGEN AAN HET MENNO SIMONSZHUIS:
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Het gebouw
Waarschijnlijk weet niet iedereen hoe
oud het Menno Simonszhuis is. De
Singelkerk is in 1637 gebouwd en is dus
inmiddels 385 jaar oud. Hoewel de kerk
een aantal malen is verbouwd staat deze
toch al bijna vier eeuwen op dezelfde
plaats. Dat is echter niet het geval met
het Menno Simonszhuis. Het huis werd
feestelijk geopend in 1969, maar in 1998
afgebroken. Het gebouw, dat er nu 
staat en nog steeds de naam van Menno
draagt, is pas in het jaar 2000 geopend.
In de Nood-hollandstraat is Menno’s
naam dus pas 50 jaar vertegenwoordigd.  

Een korte geschiedenis van het bejaar-
denhuis/verzorgingshuis Menno Simonsz. 

In 1963 vatte de Doopsgezinde gemeente
van Amsterdam het plan op een bejaar-
denhuis te laten bouwen in Buiten-
veldert. Er werd een stichting opgericht
om plannen te maken voor de verwezen-
lijking. Een architect werd gevonden, 
ir. P.K.A. Pennink, die bekend was van 
de bouw van de Mormonenkerk aan 
de Zaaiersweg in de Watergraafsmeer. 
Er verrees een gebouw met ca. 250
woningen verdeeld over 5/7 verdiepingen
met een lift. De opening, op 1 februari
1969, werd verricht door wethouder
volkshuisvesting Th. Elsenburg. In het
Stadsarchief van Amsterdam liggen
meerdere foto’s van deze feestelijkheid,

waarop ook te zien is dat er een
portret van Menno op een muur is
aangebracht en tevens de ‘funda-
menttekst’. In het huis was een kapel
met een orgel. Daar werden wekelijks
diensten gehouden; en elk jaar op
oudjaarsavond een dienst. 

Het huis werd bestuurd door doops-
gezinden, van wie er één namens de
VDGA (in 1987 werd Henk Smit in het
bestuur benoemd). 

Het huis ontving subsidie van de
overheid, die elk jaar moest worden
aangevraagd.

Het Menno Simonszhuis
Door Mieke Krebber

In het jaarverslag van 1987 wordt gewag
gemaakt van een rapport van de Gemeente
Amsterdam over ‘oude verpleegtehuizen’,
die niet aan de eisen van de tijd voldoen; 
in veel huizen zijn geen douches, de
kamers zijn te klein, de deuren te smal 
voor een rolstoel etc. Het Menno Simonsz-
huis staat dan nog niet op de lijst van
bedreigde huizen. Uiteindelijk blijkt dat 
het huis niet zodanig verbouwd kan
worden dat het aan de bouwkundige 
eisen voldoet ‘omdat de bestaande beuk-
maat te smal was en er meer gewicht
toegevoegd zou moeten worden om te
voldoen aan het Bouwbesluit wat betreft
geluidsisolatie. De fundering was te zwak
voor dit extra gewicht.’ 

Volgens dat jaarverslag woonden er eind
1987 213 vrouwen en 51 mannen in het
huis. Voor de echtparen-appartementen
was slechts geringe belangstelling. Het huis
telde toen 70 aanleunwoningen waarvan
40 in de Galenushof. Het huis werd in 1998
afgebroken. De bewoners werden elders
ondergebracht.

Opdrachtgever voor de nieuwbouw: 
NCHB; architecten Pennink, i.s.m. Van
Mourik, Vermeulen, architecten. Het
gebouw zal 7 lagen met 73 woningen
omvatten en tevens 2 blokken met 
4 lagen en 40 galerijflats. Het nieuwe huis
werd in het jaar 2000 geopend. Het wordt
dan onderdeel van de Zonnehuisgroep.

Rechts: wethouder Elsenburg, links br Kroninga (?). Foto stadsarchief

Aanwezigen bij de opening; geheel links zr Tiny Westerbrink. Foto Stadsarchief.
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De zorg
Op de Zorgkaart Nederland (2020?) scoort
het huis tamelijk goed: een 8,5, hoewel 
er te weinig waarderingen zijn binnen-
gekomen voor een score in vergelijking
met andere huizen. Het Henri Polakhuis
scoort een 9.

In het februarinummer van idA in 2009
werd een artikeltje gewijd aan de tevre-
denheid van de bewoners van het huis. 
Een citaat van een van de bewoners: ‘in
Menno Simons krijg je er familieleden bij.’ 

Volgens de website omvat het complex 
nu 225 seniorenwoningen, 25 verzorgings-
plaatsen, een woongroep van 16 personen
en 48 zelfstandige appartementen. 

De doopsgezinden hebben nog een bij-
drage geleverd aan de verbouw van de
serre. Daar werden de laatste tijd twee-
maal in de maand de diensten gehouden.

Aanvankelijk woonden er veel doops-
gezinden in het Menno Simonszhuis en 
de aanleunwoningen. Thans zijn dat er 
nog slechts enkelen. 

De zelfstandige woningen in het Menno
Simonszhuis en de aanleunwoningen wor-
den via woningnet verhuurd aan 55+’ers. 

In 1981 werd de Stichting Galenushof
opgericht verwezenlijking van meer
aanleunwoningen bij het Menno
Simonszhuis.

Deze woningen staan aan Goudestein 
1-79 en zijn gebouwd ca. 1985. In dit
gebouw zijn 40 woningen gerealiseerd.

In het jaarverslag van 1987 worden de
volgende cijfers vermeld: aantal bewoners
van het MSH: 213 vrouwen en 51
mannen, van wie 55 doopsgezind.

Pastorale zorg werd verleend door 
ds G. Stubbe en er was een bijbelkring 
o.l.v. J. van der Meer.

Het huis beschikte ook over een zieken-
afdeling, waar mensen werden verpleegd
die niet op de eigen kamer konden 
worden verzorgd.

Op het internet worden de aanleun-
woningen aangeduid als Menno
Simonszhuis II.

Door de lockdown was het niet mogelijk de

archiefstukken in het Stadsarchief in te zien. 

illustratie: XYZ van Amsterdam 
Galenushof 
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In de kerkenraadsvergadering van
afgelopen november is besloten om met
de zondagse diensten in het Menno
Simonshuis te stoppen. Door Corona
waren er toen al ruim twintig maanden
geen diensten meer gehouden. ‘Het is
verdrietig iets te moeten beëindigen wat
ons zo dierbaar is’, schreef onze voor-
zitter Rimke van der Veer in ‘Gemeente
in beweging’ in ons gemeente blad idA.
Zeker als het om een in oorsprong
Doopsgezind huis gaat, we hebben
immers geschiedenis liggen in het
Menno. 

Vroeger, in het verzorgingshuis oude stijl,
gingen oudere Doopsgezinden de laatste
jaren van hun leven er wonen. Het was
de tijd dat je nog getest werd of je er
niet te slecht aan toe was, terwijl dat
vandaag de dag met alle indicaties het
tegenover-gestelde is. En zelfs een
Doopsgezinde predikant, Margreet
Stubbe, werd er (alleen voor het huis!)
aangesteld. Ze heeft erover geschreven
in het boek ‘Thuis in een tehuis’. 

Elf jaar geleden, toen ik in onze
gemeente werd beroepen, vond mijn
eerste dienst in het Menno plaats. De
sfeer onderling was – en bleef door de
jaren heen – hecht en warm, de kosters
hadden het druk om de Regentenkamer
om te bouwen tot kerkzaal, de koffie na
afloop was als in een grote familie. Twee
keer per maand was er een kerkdienst,
één keer per maand de ‘open zusterkring
Menno Simons’, onder leiding van Jetske
Camarasa en Grietje Gerringa. Maar door
de maatschappelijke veranderingen en
opvattingen over de zorg is de ouderen-
zorg veranderd. Het Menno fuseerde
met andere huizen en is nu als onderdeel
van Zonnehuisgroep-Amstelland een
zorgcentrum geworden voor mensen
met dementie. In de zelfstandige
aanleunwoningen eromheen, woont
alleen nog zr Westerbrink, ons oudste
gemeentelid. Het huis kwam losser te
staan van onze gemeente. Van een

centrum van Doopsgezind gemeente-
leven werd het een preekpunt. De
zusterkring werd een òpen zusterkring,
waar ook anderen welkom waren. ‘Het
zat eraan te komen’, zo zeiden eigenlijk
alle betrokkenen, ‘het is jammer, maar
nu is het moment daar’. En Corona
bleek, achteraf gezien, het laatste zetje.
Het is een moment van afscheid nemen,
terugblikken, en weer verder gaan,
zonder precies te weten hoe en
waarnaartoe. In ons geloof wordt dat
wel een ‘woestijnervaring’ genoemd. 

Want hoe prachtig, intrigerend en
uitdagend de woestijn ook kan zijn, het
is ook een plek waar geen gebaande
wegen zijn. In de bijbelse verhalen
wordt de reis van het volk Israël door de
woestijn als een bezinningstocht gezien.
Waarbij je kunt leren de banden die je
nog binden aan je vroegere bestaan één
voor één af te wikkelen. Je kunt er je
identiteit vinden, leren met andere
ogen te kijken naar jezelf en anderen.
Maar in diezelfde verhalen staat de
woestijn ook voor leegte en gemis. Een
plek waar je van God en mens verlaten
bent. Je bent in niemandsland. Er wordt
niet gezaaid, noch geoogst. En overal
zand, in je haren, tussen je tanden,
overal. En onbegaanbare paden: wat
vandaag een weg leek, blijkt morgen
een illusie, zinsbegoocheling. Er is geen
zekerheid, alles is voorlopig. Zoiets zoek
je niet uit jezelf, dat overkomt je.

Een woestijnervaring. Zo drukken
mensen soms de kaalslag in hun leven
uit. Zo geven ze betekenis en zin aan

hun eigen godverlaten zijn, toen ze
nergens waren, toen ze ronddoolden in
gemis. Maar, zo noem je het leven alleen
vanuit het weten dat het anders was, dat
het anders kan, en hopelijk ooit anders
zal zijn. En in de tussentijd hoop je dat 
je er doorheen komt. Tijdens m’n dagen
vrij na kerstmis, herinnerde een vriendin
me aan dat prachtige boek ‘Gloed’ 
van Sándor Márai. Het is geschreven in
1942, en werd in 2000 vertaald uit het
Hongaars. In het boek zien twee vrienden,
Henrik en Konrád, elkaar na jaren weer.
Van jongs af waren zij ‘beste vrienden’ 
en onafscheidelijk, ondanks hun verschil-
lende achtergrond en afkomst. Het boek
gaat over die ene avond, wanneer de
twee oude mannen elkaar – na tientallen
jaren – terugzien.

Op een dag heeft Henrik ontdekt dat 
zijn hartsvriend Konrád hem bedrogen
heeft met zijn vrouw Krisztina. Konrád 
is vertrokken zonder enig bericht achter
te laten. Voor Henrik volgen  jaren van
gekwetstheid en eenzaamheid. Konrád is
weg, het contact met zijn vrouw Krisztina
is verbroken, en zij sterft kort daarna.
Henrik trekt zich terug in zichzelf, maar
van binnen vecht hij. Hij zoekt, hij vraagt
door, omdat hij antwoord wil hebben,
omdat hij de waarheid wil weten. 
Als Konrád na 41 jaar voor één avond
terugkeert, praten ze een nacht lang
openhartig met elkaar. Henrik maakt 
als rechter en slachtoffer zijn punten
inzichtelijk, maar er volgt geen straf. 
Wel vertelt hij hoe hij zich lang gekwetst
voelde. Een woestijnervaring.

Gloed
Door Ewoud Roos
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Vertel eens hoe het begon in het Menno
Simons Huis? Ik kende jou (Nieske) via het
conservatorium en je vroeg mij of ik wou
komen spelen. Dat was in begin 2014. Ik kon
een bijverdienste best gebruiken en zo ben 
ik gestart, niet wetend wat me te wachten
stond en of ik in de dienst zou passen. Maar
je hebt me de gang van zaken uitgelegd en
geholpen met het volgen van de liturgie.
Daarbij had ik ook veel steun van Ewoud 
die mij de te spelen liederen toestuurde.

Wist je toen je begon al het een en ander
van het Christelijk geloof? Nou, niet echt
veel. In Japan zijn de mensen vooral Boed-
dhist, maar thuis deden wij niet aan gods-
dienst. Op school kregen we wel wat alge-
mene informatie en zoals je misschien weet
wordt in Japan alles omgezet in de kunst-
vorm Manga. Zo leerde ik iets over Jezus en
ook op de reizen met mijn ouders door
Europa kwam ik bij het bezichtigen van de
kerken door de verhalen veel aan de weet.

Hoe was je ervaring met de dienst in het
MSH? Ik moest altijd heel vroeg op staan,
maar heb dat nooit als dwang gevoeld. Wel
had ik moeite met het volgen van de dienst,
ik had weinig kennis van de Nederlandse taal,
kon de verhalen niet steeds goed volgen.
Maar door de goede sfeer voelde ik me
geaccepteerd en gewaardeerd. Ik voelde 
de mensen als vrienden, één familie, we
huilden en lachten samen. Dat maakt me 
ook heel dankbaar.

Ben je door het begeleiden van de
diensten je muziek nog anders gaan
ervaren? Ja zeker. Door het zingen leerde 
ik hoe ik muzikaal moest begeleiden. 
Thuis bereidde ik het voor en ik impro-
viseerde een eigen begeleidende melodie.
Dat heeft me veel geleerd. Ook het
opzoeken en spelen van de stukken voor
en na de dienst en na de overdenking
leerde mij veel. Het moest bij elkaar
passen. De zaal werd mijn favoriete
publiek, stil en toegewijd luisterend.

Hoe is het je verder vergaan?
In juni 2019 ben ik gestopt. Gelukkig werd
Satoko Murosaki bereid gevonden mijn
taak over te nemen. Op het ogenblik geef
ik les op een Amsterdamse muziekschool,
twee volle dagen per week. Ik leer daar-
door ook steeds beter de taal spreken.
En verder begeleid ik balletlessen. Het 
gaat me goed en in de zomer hoop ik 
met mijn vriend in Amsterdam te gaan
samenwonen.

Dat zijn goede berichten, Misaki. 
Mag ik je tot slot vragen een lied 
uit te zoeken als keuze in de IdA?
Natuurlijk herinner ik met lied 456, 
altijd hetzelfde. Maar mijn keus wordt
hiervoor meer bepaald door de muziek.
Daarom kies ik (na wat gezoek) voor 
lied 919 (LvdK): 
“Gij die alle sterren houdt in Uw hand
gevangen.”

Misaki Yamada
Door Nieske van der Zijpp

In gesprek met: 

En toch, als Henrik zit te vertellen,
merk je dat hij óók heeft losgelaten.
Was hij eerder uit op wat er precies
gebeurd was, later is het meer de
waarheid die hij zoekt. De waarheid
àchter de feiten, de intentie àchter de
daden. Omdat hij tot de conclusie is
gekomen dat de feiten (het wat en
waar en hoe) er uiteindelijk niet toe
doen. Maar wel de vraag: wie ben ik
en wie was de ander? Wat speelde er
mee, wat zat er achter? En hij kan ook
met andere ogen kijken naar zijn eìgen
rol in wat er gebeurd is. Zo laat hij 
zijn slachtofferschap achter zich en is
hij voorbij aan boosheid en verdriet.
‘Gloed’ is een woestijnervaring. 
Waarin wat geweest is meer en meer
wordt uigezuiverd en teruggebracht
wordt tot de vraag: ‘Wat heeft ons
bewogen?’ Op die vraag komt
tenslotte antwoord. Het is de gloed, 
de levenskracht, waar-door zijn leven
geen leven van wachten is gebleven,
van inleveren en interen. Het is de
gloed van de vriendschap, waardoor
het leven niet zinloos is geworden
maar gewonnen heeft aan zin en
betekenis.

De diensten en kringen in het Menno 
zijn nu verleden, maar de gloed die 
er geweest is zal blijven. Als geloofs-
gemeenschap zullen we ons aan die
gloed blijvend warmen. En zo gaan 
we verder!
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Toen in het vroege voorjaar van 2020 
de eerste covid-19 golf over ons land 
trok en nagenoeg overal de kerkdiensten
overschakelden op elektronische
varianten, eindigden ook de diensten 
in het Menno Simonszhuis plotseling. 
Dat zou voor een korte periode zijn, in
die veronderstelling verkeerden wij toen
nog. Maar bij elke verruiming van de
overheidsmaatregelen, die sindsdien
plaatsvond, was het besluit hier: “nu 
nog niet mogelijk te hervatten”. Recent
is tenslotte besloten dat het “definitief
niet meer hervatten” zal zijn, Tijd om
terug te kijken is het daarmee dus nu
geworden.

Mijn herinneringen zouden moeten
beginnen in 1995, toen ik predikant 
werd van de VDGA (tegenwoordig
Doopsgezind Amsterdam). Maar van
diensten in het oude huis herinner ik me
bar weinig. Wel levendig zijn mijn
herinneringen aan het tijdelijke
gebouwtje in het plantsoen naast het
bouwterrein van het nieuwe huis. Het
was een uiterst elementair gebouwtje,
maar ook warm in meerdere opzichten.
Gelukkig was dat toch vooral in de zin
van de beleving: informeel, open,
gezellig, intiem. Nee, het was ver van 
de stijlvolle traditierijke sfeer van de
Singelkerk, het was ook niet het toch
meer prettig dorps aandoende kerkje 
aan het Meerpad in Noord, maar het 
had toch een heel eigen laagdrempelig
karakter. Een paar kenmerken: geen
koster, maar een groepje gemeenteleden
(ook uit de kerkenraad), dat zorgde dat
altijd alles voor de dienst en de koffie 
na afloop daarvan in orde was; een
pianiste van ver weg, Japan, die heel
mooi speelde, maar waarmee de
gesproken conversatie soms niet zo
makkelijk was.
Dat alles namen we mee, toen het

nieuwe gebouw klaar was. Al was de
daar beschikbare ruimte wel een afknap-
per en was ook de samenwerking met
wat daar doordeweeks gebeurde – laten
we zeggen – niet echt optimaal.

De enkele jaren later vanuit onze
gemeente gerealiseerde uitbouw
maakte de diensten weer veel meer
“eigen”. Al werd al snel duidelijk dat we
ook hier slechts medegebruikers waren.
Net zoals we ook merkten dat het
groepje kerkgangers kleiner werd.
Ik ben hier altijd graag in de diensten
voorgegaan. Het heeft mij zeker
geholpen dat daar altijd een aantal
bekenden uit de jaarlijkse Fredeshiem-
weken aanwezig was. Maar ook met de
andere kerkgangers ontstond een band.

En toen kwam covid-19 en hield dit alles
op. Na uitstel op uitstel van de hervat-
ting van de kerkdiensten, kwam
recentelijk het besluit om definitief met

Nog een (laat) covid-19 slachtoffer
Door Jaap Klanderman

diensten in het MSH te stoppen.
Waarschijnlijk zou dat toch op zeker
moment zijn gebeurd en het is altijd
moeilijk om daarvoor een goed moment
te bepalen. Ik vind het alleen heel
jammer dat we er geen echte punt
hebben kunnen zetten. Geen duidelijk
afscheid van deze diensten hebben
kunnen nemen.

We nemen de herinneringen mee.
Misschien hebben we zelfs nog wel een
aantal foto’s, om die zo makkelijker
levendig te houden. Dank aan allen –
kerkgangers, vrijwilligers, muzikale
begeleiders – die al die jaren dit stuk
gemeentewerk van Doopsgezind
Amsterdam mogelijk hebben gemaakt.
Gelukkig zijn er nog steeds andere 
plaatsen om doopsgezinde diensten 
in Amsterdam te bezoeken.

Koffiedrinken na de dienst.

EINDE VAN DE MENNO SIMONSZHUIS-DIENSTEN:
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Het zal zo midden jaren 1990 zijn
geweest dat ik na lange tijd door de
huisbezoeken van ds. Mieke Wierda
weer terug keerde naar de Doops-
gezinde Gemeente en wel op de
Karperweg. Daar waren twee keer in 
de maand kerkdiensten en er was op
donderdagmiddag een zusterkring. 

Ik sloot me aan en werd al snel bij diverse
activiteiten ingeschakeld (U weet hoe dat
gaat…). Zo ging ik meedoen in de Wijk-
commissie Zuid-Buitenveldert, geleid door
Thijs van Hoogstraten. Ook Mevrouw
Dalmeijer deed mee. Zij leidde de gang
van zaken in het MSH, samen met een
team en haar echtgenoot. Toen deze taak
te zwaar werd is mij gevraagd het over te
nemen en zo kwam ik terecht in een vast
team met o.a. Tjeerd, Foke Folkertsma en
later Jacoba uit Amstelveen.

Elke tweede zondag was er een dienst,
de ene keer ging Henk Leegte voor, de
andere keer was er een ‘gast’ wat ik
beschouwde als een mooie aanleiding om
diverse mensen uit de Doopsgezinde
wereld te leren kennen. Later werd
natuurlijk Ewoud Roos onze vaste
voorganger. In de beginjaren waren er
wel eens problemen met de situatie in de
zaal (stapels goederen na de bazaar, later
overal speelgoed, etc.) maar het loste zich
altijd op. Wij kwamen rond 8.30 naar het
MSH om de ruimte in gereedheid te
brengen, tafels en stoelen te plaatsen, 
de boekjes neer te leggen, de piano op
de gang te zetten en de liturgietafel in
orde te maken. Daarop stonden de kaars,
de bloemen, een facsimile uitgave van 
de Martelaarsspiegel en het meerkleurige
duifje dat Cocky de Graaf voor ons
meenam van Pax Christi. Ook het geluid
gaf in het begin problemen, tot ik een
goedkope oplossing vond met een
microfoon en 1 geluidsbox. Er stond 
een orgel, in het begin bespeeld door 
Br. Gerringa of Henk Lever, maar al snel
kwam daar ‘Broeder Rob’ (meer vond 

hij niet nodig…) voor elke dienst uit
de binnenstad op zijn scootmobiel,
weer en wind trotserend. Hij was een
geliefde kracht die een grapje niet
schuwde en zo kon hij als er over
water werd gepreekt gerust op 
‘Alle eendjes zwemmen in het water’
preluderen. De laatste jaren van mijn
bemoeienis werd de bezetting steeds
minder. Uiteindelijk ging ikzelf zo
goed en zo kwaad als het ging op 
het orgel de zang begeleiden. 

Toen we ook het orgel kwijtraakten
en er kasten in de zaal kwamen werd
de piano in ere hersteld en dat tege-
lijk met de komst van een nieuwe
pianiste: Misaki Yamada. Wat waren
we blij met haar. Zij zal zelf ook iets
over haar ervaring vertellen.

Rest mij U nog een paar anekdotes 
te vertellen: 
Op een ochtend komt een statige
heer eens kijken wat wij aan het doen
zijn? “Hier komt zo een kerkdienst”.
Zijn reactie: “Dan moet ik als de sode-

mieter wegwezen”. Dat kwam
gelukkig niet vaak voor en we
moesten er erg om lachen.

Op een Kerstochtend lag de sneeuw
meters hoog. De enige tram was net
voor mijn neus vertrokken. Daar
kwam een autootje aan. Het bleken
twee heel jonge agenten – en zij
brachten mij toen naar het MSH!
Ja, je bent er om elkaar te helpen.
Dus was ik ook heel blij dat er toen 
ik vertrok uit het MSH een heel 
nieuw team bereid bleek de diensten
verder voort te zetten.

Hoe denk ik nu terug aan die
bijzondere tijd? Met een tikje
heimwee en veel warme gevoelens.
Daar lag echt mijn hart. Voor de
mensen op de zorgafdeling waar ik
als vrijwilliger koffie schonk en bij 
de lieve mensen die trouw naar de
diensten kwamen. We behielden
steeds de goede sfeer en genoten 
na afloop van ‘koffie met verhalen’.

Koffiedrinken na de dienst.

De diensten in het MS-Huis
HERINNERINGEN VAN NIESKE VAN DER ZIJPP
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Er waren in de zestiger jaren van de
vorige eeuw veel doopsgezinden in
Amsterdam. Die Doopsgezinden kerkten
in hun eigen wijkkerk: De Olijftak in
Amsterdam West, de Oosterparkkerk in
Oost, de Karperwegkerk in Zuid, het
kerkje aan het Meerpad in Noord, de
grote zaal van het Menno Simonshuis
aan de Noordhollandstraat in Buiten-
veldert en de Singelkerk in het Centrum. 

MEr waren meerdere predikanten die
ieder één of meerdere wijken onder hun
hoede hadden. Wim, mijn man, was
organist op alle preekpunten, behalve 
de Singelkerk. Daar speelde Dick Klomp. 

Daarnaast was het heel gewoon dat je,
als je ouder werd, in het Menno
Simonshuis ging wonen. Want zoals
iedere zichzelf respecterende zuil had-
den ook de Doopsgezinden hun eigen
bejaardentehuis. En alhoewel de kamers
klein waren, was er wel op iedere gang
een badkamer met douche! Niet
vanzelfsprekend voor die tijd. 
Wij; Wim, ik en onze kinderen hebben
daar heel wat voetstappen liggen. Ook
door de week, omdat mijn ouders er
woonden. 

Dit zijn herinnering die uit die tijd
opborrelden:
–   Er was veel personeel en er was zorg 
     met aandacht,
–   Er waren veel vrijwilligers, broeders en
     zusters uit de gemeente die zich 
     inzetten,
–   Er waren veel activiteiten: een grote 
     zusterkring, een knutselclub (meer 
     voor de mannen)
–   Er was een huispredikante (toen 
     Margreet Stubbe), maar daarnaast 
     kwamen ook de wijkpredikanten 
     ‘hun’ mensen bezoeken, 

–   De deur van de directeur (toen 
     Dhr. Harteveld) stond altijd half 
     open: de drempel voor een praatje 
     was laag,
–   Ieder jaar kregen de bewoners een
     kerstattentie (zie de handdoek op 
     de foto)  
–   Op de jaarlijkse bazaar was het altijd 
     enorm druk en gezellig. Er was een 
     rad van fortuin, en alle verkoop (t/m
     nagelaten meubels) bracht veel geld 
     in het laadje.
–   Waar in het ‘oude’ Menno alleen 
     Doopsgezinden woonden, was het 
     nieuwe Menno voor alle (protestante)
     gezindten. Het mengde wonderwel. 

Zeker nadat de meeste andere
preekpunten waren gesloten werd Wim
veel als organist ingedeeld in het
Menno. De diensten duurden drie
kwartier. Als de kerkdienst uitliep, begon
het personeel, want zij schonken de
koffie, met de koffiekopjes te rammelen. 

Ik ben altijd naar het Menno gegaan als
er dienst was. Ook na het overlijden van
Wim. Het was kleinschalig en intiem en
soms ging alles net even anders. Dat kon
daar allemaal en had zijn charme. 
Het is jammer dat ook het Menno

De Diensten in het 
Menno Simonszhuis

verleden tijd wordt. Doordat Wim overal
orgel speelde hebben wij ons altijd
verbonden gevoeld met de verschillende
wijkpunten. En loslaten is soms moeilijk.
Maar de tijd vliegt, en mijn motto is: 
Als de tijd vliegt, vlieg mee!

Grietje Gerringa in gesprekmet Harry
Visser tijden de koffie

In het huis was er jarenlang een kring,
de zusterkring, later genoemd De Open
Kring Menno Simons. Ook mannen
waren toen welkom. Grietje maakte daar
altijd een verslag van dat ze bij de
volgende bijeenkomst voorlas:

Kerstattentie: handdoek

Grietje Gerringa in gesprek met Harry Visser

HERINNERINGEN VAN GRIETJE GERRINGA-HUISMAN
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Toen ik als kind tijdens de kerkdienst in het
Menno hoopte dat de kopjes gingen rammelen,
kon ik niet bevroeden dat ik daar ooit zelf 
nog eens met koffiekopjes, stoelen, tafels en
liedboeken zou “rammelen”. Als koster. Laat
staan dat ik daar nog eens voor zou gaan in 
de dienst. Maar het gebeurde, jaren later. 

Aanvankelijk gold ook nu dat er veel mensen
waren die hielpen. En dat was fijn omdat er 
veel werk was voordat de dienst kon beginnen.
Gaandeweg dunde deze groep uit tot Peter en
Gerda Froese, Truus Dade, Frederiek Dalhuijsen
en ik over waren. Het was een fijne ploeg om
mee samen te werken. 

Koster zijn betekent veel geduld hebben en 
in het bezit zijn van een flinke dosis out-of-the-
box-denken. Aanpassen, de dialoog/ discussie
aangaan en/of meebewegen. Het lukte…
meestal. 

Ik vond het altijd een mooi moment om op
zondagochtend vroeg in het Menno binnen te
komen. Het was heerlijk, een kort moment van
rust. Dan gingen we aan de slag en volgde de
transformatie van de ruimte naar een plek waar
concentratie en verstilling mogelijk waren. De
binnenkomst van de gemeenteleden, het gevoel
een spin in een web te zijn, om dan vervolgens
zelf ook de rust te kunnen vinden in de rituelen
van de dienst, de pianomuziek, en natuurlijk als
sluitstuk het gezamenlijk koffie drinken: met
gekakel en rumoer. Dan volgde het opruimen
en kon de Regentenkamer zich weer voor-
bereiden op de nieuwe week in het oude
Menno. 

En nu komt ook dit tot een eind. Door corona,
maar ook doordat het praktisch steeds
moeilijker uitvoerbaar werd. Het was een mooie
tijd, maar het is nu ook goed dat het stopt. Ik
heb daar vrede mee. Want we zijn een
gemeente onderweg. Ik geloof dat het altijd
ergens door zal gaan.  

Verslag van de laatste bijeenkomst van de kring op vrijdag 21 februari 2020

Marjan maakt een foto

HERINNERINGEN VAN 
Marjan Klomp-Gerringa
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Uit de kerkenraad – 13 januari
De aangekondigde lockdown in de persconferentie van 
18 december jl. was verwacht, maar kwam desondanks
hard aan. De kerst was immers al voorbereid. De kerst-
boom was een paar dagen eerder opgetuigd, de
versnaperingen en cadeautjes voor de kinderen waren al
in huis en de musici waren druk aan het oefenen. Daarom
hulde voor het gehele team, de kerkenraad en alle
vrijwilligers dat het roer zo snel omgegooid kon worden
en wij – zij het online – toch kerst met elkaar hebben
kunnen vieren. Heel fijn ook dat ds Henk Leegte een
extra, niet ingeplande dienst op 2 januari heeft verzorgd. 

De stilte is door de kosterij weer nuttig gebruikt. Deze
keer voor schilderwerk op diverse plekken. De kosterij
heeft het trouwens al een tijd zwaar nu het team nog
steeds niet op volle sterkte kan functioneren. 
Het DB van de kerkenraad heeft in de kersttijd stappen
gezet in het actualiseren van de functiebeschrijvingen en
de herinrichting van het kerkelijk bureau. 

De afgelopen periode heeft ons weer doen inzien hoe
belangrijk het is dat het emailbestand op orde is. Helaas
zijn hierin steken laten vallen, dat spijt ons zeer. Er wordt
momenteel hard aan gewerkt om dit heel snel op orde 
te krijgen. Besloten is bovendien om iemand aan te
trekken die de gehele communicatie onder zijn/haar
hoede kan nemen met o.m. adequate, informatieve
nieuwsmails. Het streven is om met een vernieuwde,
moderne com-municatie per 1 april te starten.
Kent u iemand die u voor deze communicatiefunctie
(twee dagen per week) zou willen aanbevelen? 
Laat het ons weten via secretaris@VDGA.nl.

Op verzoek van de doopsgezinde gemeente Den Haag 
is de Kerkenraad akkoord gegaan met kanselruil op
zondag 15 mei. Op die dag zal de predikant van 
Den Haag, ds Marijn Vermet in de Singelkerk de dienst
leiden en Henk Leegte zal dan naar Den Haag gaan. 
De Kerkenraad vindt een open houding ‘naar buiten’
belangrijk en juicht dit initiatief toe. 

Om het jaar goed te starten zijn alle roosters en plannen
nogmaals besproken; 2022 kan van start gaan! Hopelijk 
dit jaar met een gemeentereis die wel door kan gaan, 
nu naar Suriname. Meer info elders in deze idA.

Voor de duidelijkheid: Doopsgezind Amsterdam volgt de
Coronaregels van het CIO (interkerkelijk contact in
overheidszaken) en de ADS (Algemene Doopsgezinde
Sociëteit). Ons beleid wordt daarvan afgeleid, alhoewel
we hierin ook eigen ruimte en interpretatie zoeken. 

#pianoles   #orgelles   #zang   #ander instrument?

Muziek in Singelkerk en Meerpadkerk
Door Jeroen Koopman

Beste gemeenteleden, vrienden en belangstellenden,
Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat ik, Jeroen Koopman,
ben aangesteld als organist van de Singelkerk, als opvolger van 
Dick Klomp. Een van mijn voornemens was bij het begin van mijn
aanstelling om de gemeente op muzikaal gebied te leren kennen.
Helaas ging de kerk een week na mijn aanstelling op slot en kwam
er door verschillende lockdowns nog niet veel van mijn plannen
terecht. Maar op het moment van schrijven ziet het er naar uit 
dat de kerk spoedig weer open zal gaan en dat we elkaar gelukkig
weer zullen ontmoeten! Een van mijn voornemens voor 2022 
is om mijn oude voornemen van 2020 weer op te pakken. 
Sinds januari ben ik begonnen met pianoles in de Meerpadkerk 
in Noord, waar ik op de dinsdagen lesgeef. Ook geef ik op piano- 
en orgelles in de Singelkerk. Er staan in beide kerken prachtige
instrumenten en wat zou het mooi zijn als de leden en betrok-
kenen ook de kans krijgen om hierop hun muzikaal talent te
ontwikkelen! Mocht u zangles hebben of een ander instrument
bespelen en lijkt het u leuk om hierbij te worden begeleid op de
piano of op het orgel? Ook dan kunt u met mij contact opnemen. 

De lessen zijn voor jong en oud. Mocht u of uw kind interesse
hebben dan kunt u contact opnemen via mijn e-mail adres:
jeroenkoopman@live.nl, of u kunt een kijkje nemen op
www.jeroenkoopman.com

Gemeente in beweging

De Raad van Kerken Amsterdam
De Raad van Kerken Amsterdam organiseert (stille) zaterdag 
16 april 2022 een klimaatwandeling door Amsterdam-Oost. 
Met deze vreedzame wandeling willen de meer dan twintig
kerken en geloofsgemeenschappen die lid zijn van de Raad van
Kerken hun bezorgdheid tonen over de aantasting van het
leven als gevolg van de klimaatverandering. Ze voegen zich 
bij de internationale oproep van kerkleiders om in actie te
komen: ‘Luister naar de roep van de aarde!’

De wandeling vanaf drie verschillende startpunten voert 
langs tal van groene en duurzaamheidsinitiatieven in de
Dapperbuurt en de Indische Buurt.

De kerken willen hiermee zichzelf en anderen inspireren en 
een hart onder de riem steken: ook initiatieven op kleine
schaal doen ertoe.

Ook de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam is aangesloten 
bij het netwerk van de Raad van Kerken Amsterdam. Daarom
vragen we jouw aandacht hiervoor. Loop je mee? Zet dan 
de datum van 16 april alvast in agenda’s en hou je mail in 
de gaten.  
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zr Johanna Gerarda Hoornstra-Kroese 
21 december 2021

Op de laatste dag van het afgelopen jaar, 

31 december, begroeven we op de Nieuwe

Oosterbegraafplaats onze zr Jo Hoornstra, die 

op 21 december jl overleden was. Jo Kroese was

actief en trouw gemeentelid, vanaf haar huwelijk

met haar man Tom Hoornstra. Die was Doops-

gezind, en Jo besloot hem daarin in haar huwelijk

te volgen. En haar ouders sloten zich ook aan bij

onze Gemeente. Jo groeide op als middelste kind 

in een kruideniersgezin op de Jan van Galenstraat,

met een inwonende grootmoeder. Een hartelijk,

vrolijk gezin, met veel gezelligheid. 

Voor haar man Tom moet dat heerlijk zijn geweest:

hij had zijn vader voor de oorlog al verloren, en

zijn moeder was in de oorlog als jonge weduwe

omgekomen in kamp Ravensbrück. Vanwege de

drukte in de winkel, was ze misschien in haar jeugd

wel eens wat aandacht tekortgekomen, maar

daardoor kon ze wel goed alleen zijn en was ze

zeer zelfstandig. En dat was wel weer handig later,

omdat haar man Tom voer op zee. Het echtpaar

Hoornstra-Kroese kreeg drie kinderen, Tom, Ida 

en Paula, die alle drie een opvoeding kregen

waarin de Doopsgezinde Gemeente een vanzelf-

sprekendheid was. Jo hield van op bezoek gaan, 

en van winkelen. Ze was heel verbaal, aardig tegen

mensen, en kon zich goed met anderen verbinden.

Je kon met haar lachen, en ze kon om zichzelf

lachen. Geloof was voor haar een levenswijze, 

maar zoals ze zei: “Leven naar het geloof, dat is

het moeilijkste”. Maar het liet haar niet los. 

Na de onverwachte dood van haar geliefde

echtgenoot in 2002 verloor het leven wel een 

groot deel van zijn glans, maar bij de pakken

neerzitten, dat deed ze niet.

Samen met haar drie kinderen bereidden we het

afscheid in harmonie voor, waarbij ook de

kleinkinderen lief en roerend spraken over hun

OmaJo. Moge de nagedachtenis aan Johanna

Gerarda Hoornstra-Kroese tot zegen zijn.

Henk Leegte

In memoriam

  

Misschien hebben we het allemaal weleens meegemaakt: een
oudere dame of heer, midden op straat of in de supermarkt glazig
om zich heen kijkend met de verkeerde kleren aan: in badjas, 
op sloffen of juist te dik of dun gekleed voor de tijd van het jaar.
Wat heb je toen gedaan? Doorgefietst of die persoon aangesproken
en op weg terug naar huis geholpen? En als je het niet eerder
meemaakte wat zou je doen? Het verschil tussen wie je wil zijn 
en wie je bent is wat je doet.

Frietje pakt het voortvarend aan wanneer ze een oude man op
straat vindt. Ze neemt hem mee naar huis. Frietje, afkorting van
Frida, is een meisje van een jaar of tien dat wel vaker dieren mee
naar huis neemt, een zwerfhond, een verdwaalde schildpad of 
een manke duif, maar nog niet eerder vond ze een oude man. 
Hij staat met zijn pantoffels aan midden op het fietspad en weet
niet meer wie hij is. Frietje neemt hem mee naar huis en ze
proberen uit te vinden wie hij is. In de tussentijd mag hij even
blijven logeren. Haar pogingen om hem zijn geheugen te laten
terugvinden leveren vrolijke situaties op.

Cees van den Berg is een redelijk nieuwe auteur en dit is zijn derde
boek. Zijn eerdere boeken schreef hij ook over eigenwijze meisjes.
Zijn schrijfstijl is helder met mooie korte zinnen. Het boek is vanaf
10-12 jaar, maar werd ook leuk bevonden door mijn 8-jarige.

Gevonden
Door Albertine Wendte-Voncken



Paramaribo,

De Waterkant. 

De huizen kijken op 

de Surinamerivier en

staan op de Unesco

werelderfgoedlijst.

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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In de afgelopen twee jaar kon een gemeentereis
niet doorgaan. Dit jaar proberen we het weer –
nu naar Suriname. Uiteraard onder voorwaarde 
dat e.e.a. verantwoord en veilig is.

20 jaar geleden zijn er al twee gemeentereizen naar
dat land geweest. De betreffende gemeenteleden
hebben het er nog steeds over, het heeft diepe
indruk gemaakt.
Doopsgezind Amsterdam heeft al vele jaren een
warme samenwerkingsrelatie met de Evangelische
Broedergemeente Amsterdam (EBGA), een open
kerkgemeenschap met een bijzondere geschiedenis 
in Suriname en die daar bovendien groot is. Door
onze samenwerking met de EBGA zijn er contacten
en relaties in Suriname die het mogelijk maken om
het land ‘van binnenuit’ te verkennen, een unieke
kans! Zeker nu Suriname zich momenteel in een
transitieproces bevindt en het slavernijverleden zo 
in de belangstelling staat. 
Suriname verandert bovendien snel, er komen in 
rap tempo wegen bij, de ontbossing begint zichtbaar
te worden en culturen (m.n. de inheemse en
Marroncultuur) dreigen te verdwijnen. Het is er nu
nog allemaal, vandaar dat we een bezoek niet te
lang meer willen uitstellen.

Gestart wordt in Paramaribo met Ford Zeelandia en
de prachtige binnenstad (Unesco). Vervolgens gaat 
de reis naar het westen, naar Nieuw Nickerie en het
vogelparadijs Bigi Pan, daarna naar het Oosten naar
het indianendorp Galibi. En uiteraard gaat de reis
ook naar het binnenland, naar Jodensavanna, de
Kolakreek en de Brownsberg, vanwaar een imposant
uitzicht over het enorme Brokopondomeer, en
vervolgens nog verder naar het binnenland – naar de
Marrons met hun eigen cultuur.

Het is een interessant, afwisselend programma
waarin ook nog gelegenheid is voor eigen
keuzes en ontspanning.

Het betreft een reis van 18 dagen (15 oktober
– 2 november 2022), reisdagen meegerekend, 
die inmiddels geheel uitgewerkt is.
Alleen de prijs kan nog niet concreet genoemd
worden omdat de vliegtickets nog niet
gereserveerd kunnen worden en de vliegprijzen
(KLM) enorm schommelen. 
De kosten voor deze 18-daagse reis zullen
ongeveer 2900 euro pp zijn, incl. meer dan de
helft van de lunches en diners. Er is gekozen 
voor comfort (voor zover mogelijk) en hygiëne.
Dus geen overnachtingen in hangmatten of op
vloermatjes, maar in schone bedden en met 
goed sanitair.

Het zakelijk deel is in handen van reisorganisatie
Drietour. Deze reisorganisatie is aangesloten 
bij de ANVR zodat aanbetalingen, annuleringen
etc. goed geregeld zijn.

Meer informatie via Rimke.vanderVeer@VDGA.nl
Nadere informatie is beschikbaar en informatie-
bijeenkomsten zullen worden aangekondigd. 

Gemeentereis

Met Doopsgezind Amsterdam
naar Suriname

Aapjes in het prachtige binnenland.
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Agenda

Februari 2021 
(kerkdiensten: zie achterkant)

   

•  Di 1 feb Bijbelkring A. Henk Leegte   Singelkerk 13.00-14.30

•  Di 1 feb Bijbelkring B. Henk Leegte   Singelkerk 15.00-16.30 

•  Di 8 feb MennoThee Singelkerk 14.00 –16.30

•  Di 15 feb Kring: Matteüs 24 Singelkerk 15.00 uur

•  Do 24 feb Bijbelaars o.l.v. Ewoud Roos Singelkerk 11.00 uurl

Voor alle bijeenkomsten geldt: indien de coronamaatregelen het toelaten. 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. 

Mennothee

Op dinsdag 8 februari a.s. hopen we,
als Corona het toestaat, in de kerkzaal
samen te komen voor de MennoThee. 
Om 14 uur verwelkomen we elkaar met
een zelfgebakken taart. We komen samen
om op gepaste afstand maar in grote

gezelligheid met elkaar te praten en
elkaar te ontmoeten. We sluiten de
middag af met een glas wijn, en een
hartig hapje, bereid door Ina Drukker 
en Mieke Krebber. Hartelijk welkom!

Vooraankondiging – Van 17 maart t/m
10 april trekt zanger-pianist Roon Staal
weer door ons land met zijn Lente Tour.
Op donderdag  17 maart doet hij de

Meerpadkerk in Amsterdam aan. Het
concert start om 20.00 uur en de zaal is
een half uur voor aanvang van het 
concert geopend.

Lenteconcert Roon Staal in Meerpadkerk 

Toelichting collecte

Amsterdam Underground is de succesvolle
stadswandeling, waarin je het centrum 
van Amsterdam leert kennen zoals de 
dak- of thuisloze gids dit beleefde. Sinds
deze zomer is Amsterdam Underground
een coöperatie. Dat houdt in dat de 
(ex-)dakloze gidsen nu geen vrijwilligers
meer zijn, maar eigenaar van hun eigen
Amsterdam Underground. Voordat de
gidsen dan echt hun eigen geld konden
gaan verdienen, moest er flink gewerkt
worden. En samengewerkt: met de gidsen
zelf, het UWV en de gemeente Amsterdam.
Tijdens die wandeling laten we jullie de
Amsterdamse binnenstad zien met de ogen

van iemand die dakloos is en drugs nodig
heeft. Is er een plek om droog te slapen?
Kan ik snel geld maken voor drugs of drank?
Waar vind ik eten en waar ben ik veilig?  
Wij vertellen je ons persoonlijke verhaal.
Hoe we op straat kwamen te staan. Hoe 
we overleefden in de rauwe en onveilige
omgeving van de Amsterdamse wallen. 
En hoe we nu weer rust in ons leven 
zoeken en vinden, bijvoorbeeld als tour-
gids van deze bijzondere stadswandeling. 
Zie voor meer informatie:
https://www.deregenboog.org/nieuws/pionie
ren-met-beschut-werk-amsterdam-
underground



    

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  F E B R U A R I
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                             Singelkerk                       Meerpad                            Collectebestemming                     
                                 Centrum 10.30 uur                 Noord 10.15 uur                                                                                               
                                 
6 februari          Ds E.C. Roos                            E.M.L. van Dunné                      Voedsel bank NL49INGB0004237650
                                                                                 Kinderkerk en Tienertuin         Voedselbank Amsterdam.

13 februari         Ds H. Leegte                                                                               Project voor de begeleiding Collecte
                                 Kom-in-de kring en                                                                   t.b.v. het landelijke jongerenwerk van 
                                 Kinderkerk                                                                                  het Doopsgezind Centrum voor                
                                                                                                                                     Gemeenteopbouw. NL19ABNA0243493886
                                                                                                                                     t.n.v. Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam,  
                                                                                                                                     inzake Jongerenwerk.

20 februari        De E.C. Roos                            Ds J. Brüsewitz                          Jeannette Noël Huis NL9INGB0002725828
                                                                                                                                     t.b.v. Jeannette Noël Huis, Amsterdam.

27 februari         Ds E.C. Roos                                                                               Projecten voor gemeenteopbouw.
                                                                                                                                     NL19ABNA0243493886 t.n.v. Alg. 
                                                                                                                                     Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam, inzake 
                                                                                                                                     Gemeenteopbouw  

6 maart               Ds H. Leegte                           E.M.L. van Dunné                      Amsterdam Underground Tour
                                                                                                                                     NL26TRIO0379424770 t.n.v. Amsterdam   
                                                                                                                                     Underground Coöperatie U.A.   

Vanwege mogelijke veranderingen i.v.m. coronarestricties raden wij u aan om 
onze website in de gaten te houden voor de meest actuele informatie.

Lied van de maand – 919 Gij die alle sterren houdt in Uw hand gevangen. 
Gekozen door Misaki Yamada.

tekst – Ad den Besten

melodie – Dresden 1694/Darmstadt 1698 

‘Straf mich nicht in dienem Zom’

    

       

   – t 06 53 77 06 01
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