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THEMA: DE LAATSTE AVOND

Op 10 april vieren we Palmzondag 
met de kinderen met hun Palmpasen
stokken. Elk jaar weer een groot feest.
En dan een week later Pasen.

In de week daar tussenin gaan sommigen
van ons nog twee keer naar de kerk: op
Witte donderdag voor het Avondmaal 
en op Goede Vrijdag naar de meditatieve
dienst met Die sieben letzten Worte
unseres Erlösers am Kreuze van Haydn. 

Minder bekend is dat de tussenliggende
week de Goede of Stille Week wordt
genoemd. Toch bestaan er in de
christelijke traditie liturgieën voor deze
dagen, die Heilige maandag, Heilige
dinsdag en Heilige woensdag worden
genoemd. In onze gemeente zijn er op
deze dagen geen diensten.  

Op maandag wordt traditioneel
aandacht besteed aan het verhaal van de
tempelreiniging (Mc. 11.15-17, Mt. 21.12-
13, Luc. 19.45-46). “Er staat geschreven:
‘Mijn huis moet een huis van gebed zijn’,
maar jullie hebben er een rovershol van

gemaakt.” Daarna wilden de leiders 
van het volk Jezus uit de weg ruimen. 
Op dinsdag aandacht voor de twist-
gesprekken met de Farizeeërs: “Wee
jullie schriftgeleerden en Farizeeën,
huichelaars …” (Mc. 12.38-40, Mt. 23.
1-36, Luc. 11.39-52; 20.45-47).

Op woensdag aandacht voor de vrouw
die Jezus’ hoofd zalft (Mc. 14.3-9, Mt.
26.6-13, Luc. 7.36-38; Joh. 12. 1-8). Jezus:
“ze heeft mijn lichaam nu al gebalsemd,
met het oog op mijn begrafenis.” 

In het verhaal bij Johannes is de vrouw
die Jezus zalft Maria, de zuster van
Martha en Lazarus; bij Marcus en
Matteüs is het een anonieme vrouw in
het huis van de genezen Simon de
melaatse; bij Lucas staat het verhaal in
een heel andere context: het is een
zondige vrouw die bij een maaltijd in 
het huis van een Farizeeër, waar Jezus 
te gast is, de voeten van Jezus zalft. 

In het evangelie volgens Johannes 
vindt de zalving plaats voor de intocht 

in Jeruzalem, bij Marcus de dag voor
Pesach. Volgens Matteüs herinnert Jezus 
de discipelen eraan dat het over twee
dagen Pesach is. Bij Marcus, Matteüs en
Johannes is dit voorval voor Judas de
aanleiding om naar de hogepriesters te
gaan om Jezus aan hen uit te leveren. 

Uit het bovenstaande is wel duidelijk dat
de evangelisten geen verslag schrijven van
de gebeurtenissen rond Jezus’ optreden.
Ze plaatsen de verhalen in een volgorde
die hun het beste voorkomt.

In tegenstelling tot de synoptische evange-
liën is in het evangelie van Johannes Jezus
in ieder geval vier keer in Jeruzalem
geweest, te weten tijdens het Pesachfeest
(Joh, 2.13-25) met het verhaal van de
tempelreiniging, bij het Loofhuttenfeest
(Joh. 7.10-36), bij Chanoeka (Joh. 10.22-59),
en het Pesachfeest (Joh. 12 e.v.) aan het
eind van zijn leven.

Lees verder op pagina 2

Op weg naar Pasen
Door Mieke Krebber
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Vervolg van pagina 1

Vespers
Op internet vond ik enkele gemeentes 
die in de Stille week vespers vieren. Elk
jaar zoeken ze een ander thema, zoals
Verootmoediging (Ps. 51), Gerechtigheid
(Ps. 146) en Schepping (Ps. 72); of grote
schoonmaak (Mc. 11), je uitstrekken naar
een ander (I Cor. 13) en zij maakt het
verschil (Mc. 14). En voor kinderen:
zalving – parfum maken, voetwassing,
verraad van Judas – zakje munten
samenstellen.

Witte donderdag 
De avondmaalsviering bestaat uit het
delen van brood en wijn. Daarbij worden
traditioneel de ‘inzettingswoorden’
uitgesproken. Dit zijn de woorden die
Paulus overgeleverd heeft gekregen en
die later door de evangelisten opgeno-
men zijn in hun beschrijving van de
maaltijd van Jezus met zijn twaalf
discipelen in de bovenzaal op
Seideravond.

Enkele maanden geleden kocht ik in 
de Ramsj van Scheltema het boek van
B.D. Ehrman, De evolutie van de Bijbel.
Wie veranderde de tekst van de Bijbel 
en waarom? (Baarn, 2007).

Ehrman gaat na hoe sommige teksten 
in het Nieuwe Testament in de verschil-
lende handschriften onder invloed van,
onder andere, theologische twisten zijn
gewijzigd. De orthodoxie verdedigde 
zich tegen meningen van ‘ketters’. Voor
de inzettingswoorden geeft hij een paar
belangrijke constateringen. Paulus schrijft
in zijn eerste brief aan de Korintiërs in
het jaar 55 (I Kor. 11,23 e.v.) over het
onwaardig deelnemen aan het Avond-
maal. Hij gaat verder: ‘Want wat ik heb
ontvangen… gaat terug op de Heer zelf.
In de nacht waarin de Heer Jezus werd
uitgeleverd nam hij een brood, sprak het
Dankgebed uit, brak het brood en zei:
“Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit
telkens opnieuw, om mij te gedenken.”
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker,
en hij zei: “Deze beker is het Nieuwe
Verbond dat door mijn bloed gesloten
wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit
drinken om mij te gedenken.” Dus altijd
wanneer u dit brood eet en uit de beker
drinkt, verkondigt u de dood van de
Heer, totdat hij komt. Dus maakt iemand
die op onwaardige wijze van het brood
eet en uit de beker van de Heer drinkt,
zich schuldig tegenover het lichaam en
het bloed van de Heer.’ 

In het evangelie volgens Lucas –
geschreven tussen het jaar 80 en 100 –
lezen we (Luc. 22. 17 e.v.): 
Hij nam een beker, sprak het dankgebed
uit en zei: “Neem deze beker en geef
hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie
vanaf nu zal ik niet meer drinken van de
vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk
van God gekomen is.” En hij nam een
brood, sprak het dankgebed uit, brak het
brood, deelde het uit en zei: “Dit is mijn
lichaam dat voor jullie gegeven wordt.
Doe dit telkens opnieuw, om mij te

gedenken.” Zo nam hij na de maaltijd
ook de beker en zei: ‘Deze beker die
voor jullie wordt uitgegoten is het
nieuwe verbond dat door mijn bloed
gesloten wordt. Maar weet wel dat
degene, die mij zal uitleveren samen 
met mij aan deze tafel aanligt…” 

Ehrman vermeldt dat in een van de
oudste Griekse manuscripten en in
verscheidene Latijnse getuigenissen 
van de Lucastekst staat: 
En hij nam de beker op, sprak de
dankzegging uit en zeide: “Neemt deze
en laat hem bij u rondgaan. Want ik zeg
u. Ik zal van nu aan voorzeker niet van
de vrucht van de wijnstok drinken,
voordat het Koninkrijk Gods gekomen
is”. En Hij nam een brood, sprak de
dankzegging uit, brak het en gaf het
hun. Zeggende: “Dit is mijn lichaam.
Doch zie de hand van hem, die mij
verraadt, is met mij aan de tafel.”
Ehrman toont aan dat de woorden 
‘voor jullie gegeven’ en ‘voor jullie 
wordt uitgegoten’ niet passen in de
theologie van Lucas. Lucas geeft nergens
aan dat de dood van Jezus verlossing
brengt. ‘De dood van Jezus is wat
mensen hun schuld voor God doet
beseffen (omdat hij stierf terwijl hij
onschuldig was). Als mensen hun schuld
beseffen wenden ze zich berouwvol tot
God en dan vergeeft Hij hun zonden.’  

Goede Vrijdag
De zeven kruiswoorden. Iedereen, die 
de evangeliën erop naleest, bemerkt 
dat de zeven kruiswoorden niet alle
zeven in elk evangelie staan.    
–  “Vader vergeef het hun, want ze 
    weten niet wat ze doen” (Luc. 23.34). 
    Dit vers komt niet in alle handschriften 
    voor. Vergelijk de lijdende knecht in 
    Jes. 53. 
–  “Ik verzeker je: nog vandaag zul 
    je met mij in het paradijs zijn”
    (Luc. 23.42). Dit zegt Jezus tegen 
    een van de misdadigers die naast 
    hem aan een kruis hangt.
–  “Dit is uw zoon” … ”Dit is je moeder” 
    (Joh. 19,26-27). Dit zegt Jezus als hij 
    zijn moeder ziet staan en bij haar de 
    leerling van wie hij veel hield.   
–  “Eli, Eli, lema sabachthani – Mijn God, 
    mijn God, waarom hebt u mij 
    verlaten” (Mt. 27.46; Mc. 15.34; 
    Ps. 22.2).
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–  “Ik heb dorst” (Joh. 19.28) Vgl.
    Ps. 22.16: mijn tong kleeft aan mijn 
    gehemelte…
–  “Het is volbracht” (Joh. 19.30).
–  “Vader, in uw handen leg ik mijn 
    geest” (Luc. 23.46) Vgl. Ps. 31.6:
    In uw hand leg ik mijn leven, Heer 
    trouwe God, u verlost mij. 
Dus maar één kruiswoord bij Mattheüs
en Marcus, een duidelijk citaat van Psalm
22, drie bij Lucas en drie bij Johannes.

Matteüs en Lucas hebben bij het schrijven
van hun evangelie gebruik gemaakt van
het evangelie van Marcus. Ze hadden
nog een gezamenlijke bron, Q genoemd
(Quelle), en ook nog eigen bronnen. 
Bij het kruiswoord, dat een citaat is van
Psalm 22 neemt Matteüs dat over van
Marcus, maar Lucas doet dat niet.
Ehrman zegt hierover: ‘Lucas wilde de
lezer een andere les leren dan Marcus.
Het zou kunnen zijn dat Lucas een
voorbeeld wilde geven aan vervolgde
christenen over hoe ze zelf de dood
tegemoet moesten treden, vol
vertrouwen dat God aan hun kant staat,
ondanks de kwellingen (“in Uw handen
beveel ik Mijn geest”).’
‘De lezer die de afzonderlijke schrijvers
niet voor zichzelf laten spreken stelt 
zelf uit de vier evangeliën een nieuw
evangelie samen, dat anders is dan de
evangeliën die zijn overgeleverd.’  

Aan de vooravond van mijn verhuizing
vond ik een mooi boekje en bedacht dat
het handig was om alvast een stukje te
schrijven zodat ik dat niet midden in de
verhuizing hoefde te doen. Helaas bleef 
het bij goede voornemens, dus zit ik hier
toch tussen de dozen te schrijven. Hoewel
ik mijn belijdenis ook tussen de dozen 
heb geschreven, dus dat hoeft geen 
beletsel te zijn en is ook wel ergens
vertrouwd. Bij mijn favoriete kinderboek-
winkel kreeg ik het boekje van Rocio
Bonilla in handen, genaamd “Beter een
goede buur…”.

“Er was een buurt zoals zoveel andere
buurten. Er waren huizen, bomen, stop-
lichten… En buren die elkaar niet kenden.
Maar op een dag gebeurde er iets klein, 
en nog iets kleins en nog iets… En dat 
had een GROOTS effect: de buurt werd
eindelijk een warme, gezellige plek waar
mensen elkaar helpen, voor elkaar zorgen
en vriendschappen sluiten voor het leven.”

De buren in het boek hebben allemaal 
hun eigen invulling gegeven over hoe hun
buurman dacht, maar die aanname blijkt

helemaal niet te kloppen en door een 
aantal gebeurtenissen leren de buren elkaar
kennen en dan pas blijkt wat ze aan elkaar
kunnen hebben.

Wij zijn na een lange verbouwing terug-
verhuisd naar de straat waar we de afge-
lopen negen jaar woonden en hoewel we
een behoorlijk actieve straat hebben met 
een jaarlijks straatfeest en nogal eens een
spontane borrel, toch weet ik eerlijk gezegd
van een aantal naaste buren niet eens 
wat voor werk ze doen. Misschien is de
verbouwing een goed moment om de
banden weer wat aan te halen. 

“Beter een goede buur…” is een lief
prentenboek met mooie platen en hoewel
Rocia Bonilla van huis uit een illustrator is, 
zit de tekst ook aardig in elkaar. Ook de
boodschap is mooi: laat je niet leiden door 
je vooroordelen, maar wees open en
geïnteresseerd in de mensen om je heen.
Wees lief voor elkaar!

Rocio Bonilla, Beter een goede buur…. 
De Vier Windstreken, 2021. 48 p. 
ISBN : 9789051168617

Beter een goede buur…
Door Albertine Wendte-Voncken
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Emmaüsgangers, geschilderd door Janet Brooks Gerloff (1947- 2008)

De vooravond van Pasen, Witte donderdag,
is in mijn beleving een van de bijzondere
avonden in het jaar. De atmosfeer van de
avond, de dienst, de avondmaalviering. 
Het verhaal van het laatste avondmaal is
herkenbaar waar het gaat over vriendschap,
verraad en lijden, en raadselachtig waar het
gaat over voorgevoelen, over het overgaan
en wat er daarna is, en het goddelijke. 

Meer dan andere vieringen brengt Pasen
voor mij de essentie van wat geloof is 
(namelijk een ‘niet weten’) naar de voor-
grond.Het is een viering die uitnodigt om
het metafysische in ogenschouw te nemen
en aandacht wil geven aan bijzondere erva-
ringen, zoals bijvoorbeeld die ervaringen 
die geschaard worden onder helderziend-
heid en voorgevoelen. Ervaringen, die door
hun aard niet aan de wetenschappelijke
maatstaf van reproduceerbaarheid kunnen
voldoen, maar desalniettemin reëel zijn en
doorgaans een onuitwisbare indruk maken
en levens veranderen en verrijken. Zoals 
het verhaal over de Emmaüsgangers.

Het overdenken van het verhaal van het
avondmaal brengt me vaak terug naar eigen
ervaringen. Het roept de herinnering op van
de laatste avonden in het leven die ertoe
deden. Inleidingen van een essentiële breuk
tussen twee levensmomenten, vaak van een
verscheiden of een uit je leven verdwijnen
van een dierbaar iemand. Als je naar het
gevoel van die laatste avond (en ervoor)
teruggaat en daar in gedachte af en toe
even kunt vertoeven, bij wat is geweest en
goed was, dan kan de herinnering aan dat
moment troost bieden. 

Die laatste avond werd er samen gegeten.
Het was in Italië dat een belangrijke
nevenwaarde van eten werkelijk tot me
doordrong, toen een collega eens iemand
die zich al te vrijpostig naar haar toe
opstelde, corrigeerde met een ‘ik denk niet
dat we ooit met elkaar gegeten hebben’.
Een opmerkelijke maar rake uitspraak. Eten
is een intieme aangelegenheid. Ik herinner
me dat soms het avondmaal principieel werd
overgeslagen door een broeder of zuster als
er een of ander ongenoegen nog niet was
uitgesproken en de lucht nog niet geklaard
was. Zulke principes snijden hout. Ik heb in

werksituaties verkeerd waarin er samen
gegeten moest worden met mensen die
ondertussen in figuurlijke zin de poten
onder je stoel vandaan aan het zagen
waren. Dat voelt echt niet goed.

De film Babette’s feest ontrolt zich lang-
zaam naar een moment waarop een man
van de wereld na jaren van omzwervingen
teruggekomen is naar zijn geboorteplaats
in Denemarken en wordt uitgenodigd
voor een maaltijd bij zijn vroegere liefde,
Martine. Een maaltijd ter nagedachtenis
aan de vader van Marine en haar zuster
Philippa. Het hele dorp is er voor
uitgenodigd. Aan de vooravond van het
diner houdt hij zichzelf voor, terwijl hij
zich gereedmaakt, dat het uur der
waarheid gekomen is. Heeft hij de goede
keuze gemaakt de vrouw die hij liefhad te
verlaten? Was zijn vrees gerechtvaardigd
iets van het leven te zullen missen als hij
voor een leven met haar koos, in een
afgelegen dorpje gebukt onder strenge

regels van eenvoud? Heeft zijn keuze 
voor een mondain leven hem uiteindelijk
gebracht waarnaar hij op zoek was?
Ondertussen is Babette volop bezig met
de voorbereiding van het diner. Zij is 
Parijs ontvlucht tijdens een volksopstand
en heeft als huishoudster onderdak
gevonden bij de vrome zussen. Het leven
wordt er sober geleefd en niemand heeft
weet van Babette’s culinaire talent en
verleden. Ter ere van de voorgenomen
maaltijd, heeft Babette gevraagd om het
diner te mogen verzorgen. 

Het zien van de ongekende, ongewone 
en rijke ingrediënten in de keuken jaagt
Martine zozeer schrik aan, dat ze haar
angsten over vermeende duivelse
inmenging met de dorpsbewoners deelt.
Maar de man herkent tot zijn grote
verrassing de voorgeschotelde gerechten
als dé unieke creaties van de destijds
meest vermaarde kok in Parijs (Babette),
naar zijn zeggen ‘de enige dame voor 
wie hij zijn leven gewaagd zou hebben 
in een duel’. Zijn vreugde en appetijt 
voor het heerlijke eten en drinken nemen
de angsten uit de harten van Martine en
de dorpsgenoten weg. Die avond ervaart
iedereen op eigen manier de liefde als
drijvende een bevrijdende kracht en het
belang van het samen eten als verbroe-
derende factor. En zo wordt het een
avond waarna niets meer zal zijn zoals 
het was. 

Een bijzondere avond
Door Karen Lammers 

Column
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Stel je eens voor: ‘Sirenes van het
luchtalarm blèren hun waarschuwing in
het rond. In paniek zoek je snel een
schuilplaats. Opeens herinneren ijskoude
vingers je eraan dat je in de haast bent
vergeten een warme jas aan te doen’. 
Dit is op dit moment de werkelijkheid
voor veel mensen in Oekraïne.

Lokale partners:
Temidden van al deze ontberingen,
werken onze lokale partners en voorzien
ter plekke en waar mogelijk in essentiële
behoeften. Ze ontvangen geld en
hulpgoederen vanuit het buitenland,
maar kopen, waar mogelijk, ter plekke
o.a. voedsel, medicijnen, dekens,
matrassen. Allemaal zaken, die iedereen
momenteel nodig heeft, maar steeds
moeilijker verkrijgbaar zijn. Matrassen
gaan naar mensen die in kelders of in
trappenhuizen slapen. Verder dienen
schoollokalen vaak als onderkomen voor
mensen die ‘onderweg zijn’. Men koopt
benzine, zodat mensen per auto verder
kunnen trekken naar een veilig deel van
het land. 

In de gebieden die nog niet zijn bezet,
doen lokale partnerorganisaties hun
uiterste best om kwetsbare mensen te
voorzien van eerste levensbehoeften.
Denk hierbij aan ouderen, gehandicapten
en zieken. Kerken zijn belangrijke punten
geworden voor de distributie van hulp-
goederen en verder functioneren ze ook
als een plek van troost in een tijd vol
trauma en stress. 

Neem bijvoorbeeld New Hope Center, 
een geloofsgemeenschap en lokale
partner in Zaporizja. De gevechten in de
buurt worden steeds heviger en eisen
steeds meer levens. Het aanwezige team
wordt steeds kleiner, maar is gelukkig 
nog steeds operationeel. Momenteel
tovert men kantoren om tot slaapruimtes,
zodat mensen er kort kunnen verblijven.
Het gaat om mensen die dorpen en
steden in het zuiden ontvluchten, zoals
Marioepol. Kijk op de Facebook-pagina:
New Hope Center Zaporizja.

De Europese doopsgezinde hulpwerk-
organisaties zorgen voor geld en hulp-
goederen, maar het bovenstaande maakt
duidelijk dat de lokale partners geweldig

Activiteiten in Oekraïne
werk doen onder zeer moeilijke omstan-
digheden. Langzamerhand zie je echter 
dat men moe wordt. Steeds meer werk
moet door minder handen worden gedaan.

Daarom blijft gebed en aandacht heel
belangrijk: de mensen in de Oekraïne 
voelen zich hierdoor zeer gesteund en
bemoedigd. Zo beseffen ze dat ze er niet
alleen voor staan!

Opvang vluchtelingen
Na iedere rit met hulpgoederen naar de
grens, worden op de terugweg mensen 
naar Duitsland gebracht. Het aantal mensen
dat in Bielefeld en omgeving wordt opge-
vangen bij particulieren groeit met de dag
en loopt nu tegen de 100 personen. Verder
hebben ongeveer 40 mensen onderdak
gevonden in het vakantiehuis van de
Sonnenberg Gemeinde, een doopsgezinde
gemeente in het Zwitserse Les Mottes, in 
de buurt van Tramelan.

Andere initiatieven
Ook in doopsgezind Nederland zijn plan-
nen in de maak om mensen uit Oekraïne
onderdak te bieden. Zodra daarover iets
te melden is, zult u hiervan op de hoogte
worden gebracht. Tenslotte zijn een aantal
doopsgezinde gemeenten betrokken bij
lokale initiatieven. Kijk ook voor meer
informatie over andere doopsgezinde
initiatieven op: www.doopsgezind.nl

Uw financiële steun is en blijft belangrijk 
en is welkom op:
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Uit de kerkenraad – 10 maart 
Rijpenhofje
In deze vergedering stond het reilen en zeilen van het
Rijpenhofje centraal. Samen met de twee beheerders
Juliette Kwikkers en Tjenne in ’t Veld hebben de
bestuursleden Oldrik Verloop en Mieke Hoogvliet ons
meegenomen in het woonklimaat en het onderhoud 
van het hofje. De twee beheerders zetten zich enorm in
voor de bewoners en helpen en ondersteunen waar ze
kunnen (soms te veel) en de bestuursleden maken zich 
hard voor goed onderhoud en duurzaamheid. Hier zijn
enorme bedragen mee gemoeid, meer dan bekostigd
kan worden uit de huuropbrengsten. Het gaat zodoende
stap voor stap, maar voor velen niet hard genoeg. 
Met de stichting Beheer van onze gemeente zal dit
besproken worden. 

Kerkenraadskamer
Deze ruimte is nodig aan een opknapbeurt toe. 
De akoes-tiek is slecht en vergaderen is daardoor 
een opgave geworden en bovendien is het interieur
versleten en op. Aan plannen wordt gewerkt. 

Vluchtelingen
Ook Doopsgezind Amsterdam wil zich inzetten voor de
vluchtelingen. Woonruimte kan op dit moment niet
aangeboden worden omdat er geen woningen vacant 
zijn. Maar wel kunnen we ruimtes beschikbaar stellen 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar samen
gekookt en gegeten kan worden. Ook kunnen ruimtes
gebruikt worden om overdag te verblijven, bijvoorbeeld 
om zo gastgezinnen te ontlasten. Noord neemt hierin 
het voortouw en zal contact zoeken met instanties.

Kerkenraadsbanken Singelkerk
De kerkenraad heeft na discussie en onderzoek 
besloten om de kerkenraadsbanken voorin de kerk 
te blijven gebruiken.  Zie ook de bijdrage van 
Nicolaesz Vlaming elders in dit nummer.

Focus tot de zomer
Verder is besloten om tot de zomer vooral de focus te
leggen op het afronden van lopende projecten zodat 
er na de zomer weer nieuwe doelen gesteld kunnen
worden. Die projecten betreffen: het opschonen en
bijwerken van het adressenbestand, bijwerken
personeelsdossiers, een modern communicatieplan,
beleidsplan m.b.t. Fondsen en diaconaat, besluitvorming
m.b.t. collectie Fontein en als laatste: de voorbereiding 
van de jaarvergadering op zondag 3 juli na de dienst.

Vacature voor (tijdelijke) koster 
in de Doopsgezinde Singelkerk 
(ziektevervanging voor een half jaar – één jaar)

Gevraagd: 
Een invalkoster wegens ziektevervanging voor 20-30 uur
per week voor een periode van 6 maanden met uitzicht 
op verlenging bij de Doopsgezinde Singelkerk. 

Meer informatie en functiebeschrijving 
Voor meer informatie en de gedetailleerde
functiebeschrijving kan contact opgenomen worden met
hoofd kosterij Helma Verkleij, 020-623 45 88, bereikbaar
op maandag, dinsdag & donderdag van 9.00 tot 17.00.
Indiensttreding zo snel mogelijk, uiterlijk per 1 mei 2022. 

Rijpenhofje
Binnenkort komt er voor verhuur een 55+woning vrij 
op het Rijpenhofje aan de Rozengracht in Amsterdam.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij het bestuur van het
Rijpenhofje,, rijpenhofje@vdga.nl.
Brieven voor 15 april naar Bestuur Rijpenhofje, 
Singel 452, 1017 AW Amsterdam.

Uit de kerkenraad

Een feestelijke gebeurtenis
Bevestiging van Jeanette de Vries Lentsch-Hosper 
tot lid van de kerkenraad op 6 maart 2022.

Foto: Mieke Hoogvliet
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zr Naomi Florence Yoder-Kennel

Op zondagmorgen 27 februari overleed

onze zr Naomi Florence Yoder-Kennel,

op de leeftijd van bijna 100 jaar. Zij

stierf zo’n drie maanden na het over-

lijden van haar echtgenoot Sol Yoder.

En op vrijdag-morgen 4 maart hebben

we afscheid van haar genomen, en haar

vanuit onze Singelkerk uitgeleide ge-

daan, precies zoals bij haar echtgenoot

Sol. Naomi Yoder was meer dan 60 jaar

een trouw lid van onze Gemeente. 

Ze groeide op in de Verenigde Staten in 

een traditionele 'Mennonite family’ in

Lancaster, Pennsylvania, als achtste van 

elf kinderen op een boerderij. Ziet u

het beeld voor zich: glooiende, vrucht-

bare heuvels, grote witte boerderijen

verspreid over het land, je hoort het

klepperen van paarden-hoeven over de

wegen, en het geratel van de wielen

van de kleine rijtuigjes. En je ziet

Naomi, als meisje met een wit kapje op,

blootsvoets, een eenvoudig jurkje aan,

spelend in de tuin, helpend op de

boerderij en in de huis-houding. 

Zij groeide op in een idyllische, veilige

wereld, waar ze een rotsvast geloofs-

vertrouwen opdeed en waar iedereen

in de buurt familie was, of familie van

familie. Met de vertrouwde achter-

namen als Yoder, Stoltzfuss, Kraybill

(Krähenbüll), Hostettler, en Lapp. En

waar bijna iedereen een Bijbelse voor-

naam had: de jongens heetten Jacob,

John, David en Adam, en de meisjes

Ruth, Esther, Mary etc. En dat is nog

steeds zo, daar in het ‘Amish- en

Mennonite Pennsylvania’ Maar voor

Naomi had deze wereld bij het

opgroeien – wat nogal ongebruike-

lijk was omdat de meeste kinderen uit

haar ‘one classroom school’ alleen lager

onderwijs volgden, dat vond men

genoeg om niet té wereldgelijkvormig

te worden – schriftelijk middelbaar

onderwijs en ging vervolgens naar het

Eastern Mennonite College, waar ze 

werd opgeleid tot docent kunstzinnige

vorming. Na haar huwelijk met Solomon

Yoder, vertrok ze begin jaren ’60 naar

Amsterdam, waar ze de rest van haar

leven is blijven wonen. Zolang dat

mogelijk was, was ze iedere zondag in 

de kerk. We zien ze zitten, die twee, in

de vroegere ‘studentenbank' aan de

Singelzijde (Sol bleef zich zijn leven lang

student voelen), met – als hij er was –

Arvid Klomp naast hen. Naomi zette zich

in voor mens en dier, vooral voor de mens

in nood, en deed dat zo praktisch als je 

je maar voor kunt stellen. Dat leer je ook

wel, in een groot gezin in Pennsylvania.

Sol was de vredes-man, deed mee met

demonstraties tegen wapenhandel en

oorlogsgeweld, en Naomi steunde hem.

Een paar jaar geleden stonden ze nog

samen op het Beursplein te demonstreren

met de beweging “Occupy”. Naomi en

Sol hadden een heel goed huwelijk, 

waar tot hun verdriet geen kinderen 

uit geboren werden. 

Toen de laatste jaren haar geest steeds 

verder verduisterd raakte, tastte dat 

haar geloof niet aan, noch haar hang

naar gezelschap en zorg voor anderen. 

En wat ze deed, deed ze zingend, uit de

rijke liederenschat die ze (meerstemmig) 

had meegekregen uit haar jeugd. 

Haar overlijden kwam niet onverwacht,

en zoals altijd toch ook onverwacht. 

Ze verlangde zo naar haar Sol. En ze

geloofde vast en zeker dat die haar op

zou wachten, daar, waar het zó mooi is,

dat je je er geen voorstelling van zou

kunnen maken. En dat ze voor eeuwig bij

God mocht zijn, veilig in Jezus’ armen, 

en veilig in Sols armen. Moge dat zo zijn.

De nagedachtenis aan zr Naomi Florence

Yoder-Kennel zij tot zegen.

Henk Leegte

In memoriam

Het is alweer bijna vier jaar geleden dat ik mijn
laatste column schreef voor idA. Een aantal jaar
mocht ik in dit blad van de gemeente schrijven
over zaken die mij opvielen. In mijn laatste
column merkte ik op dat ik soms heel persoon-
lijk werd over mijn eigen (geloofs)zoektocht 
als Doopsgezind lid. Ik eindigde de column 
als volgt: “Het zou kunnen zijn dat ik me nog
steeds het meest comfortabel voel in de positie
van een bezoeker die op doorreis is. Een 
bezoeker die nieuwsgierig is, die zich oriënteert
op de plek waar hij zich bevindt en die nog 
niet weet waarnaartoe de reis zich vervolgt.”

Het leek me daarom wel zo toepasselijk om u 
via deze weg te vertellen dat ik een nieuwe stop
heb gevonden voor deze doorreis. Vorig jaar 
ben ik samen met mijn vrouw Merel en zoon
Marcus verhuisd naar Hilversum. Te midden 
van de coronacrisis stap je niet zo gemakkelijk 
ergens naar binnen om eens kennis te maken.
Toch hebben we dat afgelopen najaar gedaan 
bij de Oud-Katholieke parochie van Hilversum. 
We voelen ons, ook tot onze eigen verrassing,
meteen op ons gemak. Dit voorjaar staan we 
op het punt om ons in te schrijven als lid van 
de parochie. Veel van wat mij aangreep bij de
Doopgezinden – de positief ingestelde vrijzin-
nige geloofsovertuiging, de maatschappelijke
betrokkenheid – herken ik hier terug. De 
nieuwsgierigheid in mij kan zich hier tegoed 
doen aan de liturgie. De interactiviteit in de
liturgie, waarin de verbondenheid met God 
en de wereld tot uitdrukking komt en die 
tegelijk van een enorme lichtheid getuigt.

Het betekent dat ik afscheid neem van de
Doopgezinde Gemeente in Amsterdam. Niet
voorgoed, want de Singelkerk blijft een dier-
bare plek, al is het omdat we er getrouwd zijn. 
Ik wil een ieder bedanken die er aan bijge-
dragen heeft dat ik me zo thuis heb gevoeld 
op deze plek. Tot ziens!

Afscheid
Door Joël Friso
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Op snein 3 april 2022 is om 10.00 oere in
Fryske tsjerketsjinst yn'e Betheltsjerke,
Plejadenplein 44, 1033 VL Amsterdam. 
It tema is: Doch my rjocht! 
In ferkenning yn in wrâld fol ûnrjocht. 

Foargonger is ds Trinus H.Hibma 
Oargeliste is mefrou Marja van der Ploeg – Hofstra.
Nei de tiid kofje / tee mei koeke.
Jo binne tige wolkom! 
Sjoch: www.bethelkerkamsterdam.nl

Fryske tsjerketsjinst yn Amsterdam-Noard

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 startpunten zijn: 
De Jungle, Tweede van Swindenstraat 26, De Meevaart,
Balistraat 46 en de (voormalig doopsgezinde)
Oosterparkkerk, Oosterpark 4.
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? Meld je aan
via www.aanmelder.nl/klimaatwandeling.

Klimaatwandeling

Op woensdag 20 april spreken hoogleraar Fernando Enns 
en admiraal b.d. Cees van Duyvendijk over de oorlog in
Oekraïne en het streven naar vrede.

Hoe kan de vrede dichterbij worden gebracht? En welke 
rol kunnen we daar individueel in spelen? Moeten we 
een havik zijn of een duif? Nu er weer oorlog is in Europa 
is de doopsgezinde vredestraditie eens te meer actueel. 

Prof Fernando Enns is hoogleraar vredestheologie aan 
de VU/Doopsgezind Seminarium en ook verbonden aan 
de Wereldraad van Kerken, waar hij de doopsgezinde
vredesgedachte vertegenwoordigt. Hij heeft het concept
van ‘Just Peace’, Rechtvaardige Vrede, een belangrijke 
plaats gegeven in de vredesdialoog.

Admiraal b.d. Cees van Duyvendijk was van 1998 tot 
2003 Bevelhebber der Zeestrijdkrachten.
Het gesprek van Fernando Enns en Cees van Duyvendijk
is een aflevering in de serie persoonlijke ontmoetingen,
die dit nieuwe seizoen weer in de Amsterdamse
Singelkerk plaatsvindt. 

Schuif aan, luister en ga – desgewenst – mee in gesprek.
Aanmelding vooraf is gewenst; dit kan op de website 
van Doopsgezind Amsterdam en per tel. 020-123 45 88
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Met je
aanmelding rekenen we op je komst!

Gemeente in beweging

Fernando Enns 
en Cees van Duyvendijk ‘Havik of duif?’



I N  D I T  AM ST E R DAM  A P R I L  2 0 2 2 – 9

Op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) speelt
het Hydra quartet o.l.v. Eduardo Paredes
Crespo ‘Die sieben letzten Worte’ van Joseph
Haydn in de Amsterdamse Singelkerk. Dit
muziekstuk werd door Haydn rond 1786
speciaal voor de kerkdienst op Goede Vrijdag
in opdracht gecomponeerd en wordt ook nu
nog elk jaar in de Doopsgezinde Singelkerk
uitgevoerd. 

Het programma bestaat uit zeven delen
afgewisseld met meditatieve momenten 
door Ds. Henk Leegte. 
De dienst begint om 20.00 uur.

Goede Vrijdag-dienst in de Singelkerk

In 2023 zal herdacht worden dat de slavernij 150 jaar 
geleden werd afgeschaft. In aanloop daartoe reist een kleine
expositie langs verschillende kerken. Deze tentoonstelling 
is gerealiseerd door de werkgroep Heilzame Verwerking
Slavernijverleden, waar de Lutherse Diaconie deel van is. 

Van 19 maart tot 8 april 2022 is de expositie in de
Westerkerk in Amsterdam te bezichtigen. Rondom de
tentoonstelling is een interessante randprogrammering 
met o.a. lezingen, muziek en gesprekken. Zie voor meer
informatie en aanmelden de website van de Westerkerk. 

Reizende tentoonstelling Kerken en Slavernij
Uit de berichten van de Lutherse Diaconie

We staan aan de vooravond van de aller-
eerste expositie in de Singelkerk. Het spits
wordt afgebeten door art brut-kunstenaar
Gert de Graaf. Het werk dat Gert gaat
exposeren omvat bijbelse afbeeldingen en 
is te zien tot en met zondag 1 mei. 
De expositieruimte bevindt zich in de gang,
direct bij de ingang aan het Singel. 

De eerste expositie!



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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Aan het begin de pandemie heeft de kerken-
raad besloten om bij doorgang van fysieke
diensten opnieuw in de kerkenraadsbanken
plaats te nemen. Dit om zoveel mogelijk
kerkgangers, met gepaste afstand, in de
kerkzaal plaats te laten nemen. Eigenlijk werd
daarmee een oude traditie hersteld.  Daarvoor
zat de kerkenraad een groot aantal jaren 
op stoelen voor de kerkgangers. Dit kwam
voort uit het feit dat een van de toenmalige
kerkenraadsleden minder mobiel was.

Bij aanvang van de pandemie werd afgespro-
ken dat dit ‘in de banken zitten’ vooralsnog
van tijdelijke aard zou zijn. Nu de kerkgang
weer grotendeels zijn normale verloop kent, 
al blijven we op afstand zitten, bereikte 
de kerkenraad het verzoek of men niet
voortaan weer op de stoel voorin de kerk 
wilde plaatsnemen. Want, zo werd betoogd,
het oogde ‘regentesk’ dat ‘op het pluche
zitten’ en ook voelde de persoon zich bekeken
en gecontroleerd. 

Over deze opmerkingen is een korte discussie
geweest en besloten is om voortaan weer op
de stoelen vooraan te gaan zitten, met de 
rug naar de gemeente toe.  Dit besluit wekte
weer enige wrevel bij een aantal kerkgangers.
Zij vonden het juist zo passend, de kerkenraad
na binnenkomst in de banken. Het gaf een
gevoel van eenheid en de dominee stond zo
ook niet langer alleen. Bekeken voelde men
zich in het geheel niet. Verder ontving de
kerkenraad een uitvoerig schrijven waarin

theologisch uitgelegd werd waarom de
kerkenraad juist wel in de bank plaats diende
te nemen.

Tijd dus om het besluit om voortaan weer op
de stoelen plaats te nemen te heroverwegen.
Om een nieuw besluit te nemen is te rade
gegaan bij met ons vergelijkbare doopsgezinde
gemeenten in Nederland. En dan blijkt maar
weer hoe divers doopsgezind Nederland is. 
In Haarlem, Leiden, Rotterdam, Den Haag,
Aalsmeer en Leeuwarden wordt gezeten op
stoelen voorin de kerk, rond een tafel, op
stoelen aan de zijkant, rond een tafel en 
tussen de overige kerkgangers en ja, ‘vanzelf-
sprekend’ ook in de banken. Een theologisch
punt van discussie was dit zelden. Het was
meer pragmatisch en had ook wel te maken
met de indeling van het kerkgebouw.

Dit wetende is er opnieuw nagedacht over 
de plaats van de kerkenraad in de Singelkerk.
Besloten is dat de twee kerenraadsleden van
dienst (degene die de gemeente welkom heet
en de mededelingen doet en degene die hem
of haar eventueel kan vervangen) voortaan 
in de banken zitten, links en rechts van de
dominee. De overige kerkenraadsleden hebben
de vrije keuze: of in de kerkzaal gaan zitten 
of ook in de banken plaatsnemen.

Tijdens de ledenvergadering, begin juli, zal 
dit besluit geëvalueerd worden. U leest het; 
dit ‘heikele’ thema is niet onder stoelen of
banken gestoken.

Over stoelen en banken
Door Nicolaesz Vlaming 
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Agenda

April 2022 
(kerkdiensten: zie achterkant)

   

•  Za 2 apr Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

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

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

•  Di 12 apr Mennothee Singelkerk 14.00-16.00 

•  Za 16 apr Klimaatwandeling RvKA; diverse 

   startpunten en afstanden  in Amsterdam-Oost

•  Di 19 apr Kring: Hand. Petrus en Paulus Singelkerk 15.00 uur

•  Wo 20 apr DopersGesprek: Havik of duif? Singelkerk 20.15-22.00  

•  Do 28 apr Bijbelaars o.l.v. Ewoud Roos Singelkerk 11.00 uur

•  Za 30 apr Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur 

•  Di 3 mei Bijbelkring A. Henk Leegte Singelkerk 13.00-14.30

•  Di 3 mei Bijbelkring B. Henk Leegte   Singelkerk 15.00-16.30

•  Za 7 mei Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Di 10 mei Mennothee Singelkerk 14.00-16.00

•  Za 14 mei Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Za 17 mei Kring (nog onbekend) Singelkerk 15.00 uur

•  Do 26 mei Bijbelaars o.l.v. Ewoud Roos Singelkerk 11.00 uur

•  Za 28 mei Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

Gekozen door Mieke Krebber

608: De steppe zal bloeien

tekst: Huub Oosterhuis, bij Jesaja 35
melodie: Antoine Oomen

Lied van de maand
Wie levert 

voor de volgende
idA een lied of
gedicht in?



    

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

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord

   

Menno Simonshuis – Noord-Hollandstraat 17a – t (020) 517 10 10Amsterdam Buitenveldert
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                               Singelkerk                     Meerpad                            Collectebestemming                     
                                  Centrum 10.30 uur                Noord 10.15 uur                                                                                               
                                  
3 april                     Ds E.C. Roos                          E.M.L. van Dunné*                    Stichting Stuwkracht 10                        
                                                                                                                                     NL30INGB0001211010 St. Stuwkracht, Oostzaan

10 april                  Ds E.C. Roos*                        E.M.L. van Dunné                      Vredesweek Collecte t.b.v. het vredeswerk
Palmpasen                                                                                                                   van de Stichting Doopsgezind WereldWerk. 
                                                                                                                                     NL27TRIO0786880333  t.n.v. de Stichting 
                                                                                                                                     Doopsgezind WereldWerk te Deventer

14 april                  Ds H. Leegte
Witte Donderdag     Singelkerk – Avondmaal 20.00 uur

15 april                   Ds H. Leegte                          
Goede Vrijdag           Singelkerk – Meditatiedienst 20.00 uur
                                  Die sieben letzten Worte Jesu Christi 

17 april                   Ds H. Leegte*                        E.M.L. van Dunné*                    Collecte t.b.v. Doopsgezind Amsterdam. 
Pasen                                                                                                                            NL16INGB0000780000 t.n.v. Verenigde     
                                                                                                                                     Doopsgezinde gemeente Amsterdam

24 april                  Ds E.C. Roos                                                                              Collecte t.b.v. projecten Christian Peacemaker 
                               Cantatedienst                                                                    Teams- Nederland NL11TRIO0379277115 t.n.v. 
                                                                                                                                     de Stichting Christian Peacemaker Teams-
                                                                                                                                     Nederland o.v.v. Lesbos

1 mei                       Ds T. de Boer                         Ds J.E.  Klanderman                  Stichting Kruispost
                                                                                                                                     NL22ABNA0437295370 St. Vrienden Kruispost

8 mei                      Ds E.C. Roos                                                                              Collecte t.b.v. ondersteuning van de    
                                                                                                                         Indonesische broederschappen.          
                                                                                                                                    NL19ABNA0243493886 t.n.v. Alg. Doopsgez. 
                                                                                                                                     Sociëteit, Amsterdam, inzake  Indonesië

15 mei                     Ds M. Vermet ***                 Ds E.C. Roos                               Oudezijds 100
                                                                                                                                     NL80INGB0000056295 St. Vrienden van   
                                                                                                                                     Oudezijds 100, Amsterdam

22 mei                    Ds H. Leegte **                                                                        Collecte t.b.v. projecten van de Gemeenschap 
                                                                                                                         voor Doopsgezind Broederschap.       
                                                                                                                                 NL89TRIO379729962 t.n.v. Stichting GDB 

29 mei                    E.M.L. van Dunné                 Vijfde zondag                            Stoelenproject                                      
                                                                                                                                 NL42INGB0001320598 Stoelenproject, A’dam

5 juni                      Ds E.C. Roos                          E.M.L. van Dunné                      Collecte t.b.v. Doopsgezind Amsterdam
Pinksteren                 Doopdienst                                                                               NL16INGB0000780000   t.n.v. Verenigde   
                                                                                                                                     Doopsgezinde gemeente Amsterdam

*kom-in-de-kring en kinderkerk    **gezinsdienst Singelkerk     ***Ds M. Vermet is doopsgezind predikant in Den Haag.

Muziek tijdens de dienst:
•  17 april:  gastmusici: Wilco Kamminga (trombone) & Pieter Mark Kamminga (pauken)
•  24 april: Bach ensemble met cantate 67

    

       

   – t 06 53 77 06 01
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