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Opening van het congres

juli 2022 – Indonesië – Salatiga (Midden-Java)

Doopsgezind Wereld Congres
Door Henk Leegte
Van 5 tot en met 10 juli jl. vond voor
de 17de keer in de geschiedenis het
Doopsgezind Wereld Congres plaats,
dit keer in Indonesië in en om de stad
Salatiga, op Midden-Java. Vanwege de
pandemie was het congres helaas een
jaar uitgesteld, en ook nu kon er helaas
maar een beperkt aantal deelnemers
‘live' aanwezig zijn.
Er was geprobeerd er een hybride
conferentie van te maken, zowel ‘on
site’ als ‘virtueel’, maar of dat goed
gegaan is weet ik niet. Echter om
fysiek aanwezig te zijn was opnieuw
een ervaring op nooit te vergeten!
Het eerste wereldcongres dat ik
bezocht was in 1984, in Straatsburg, en
iedere keer is het een grote ervaring.
Zo’n Doopsgezind Wereld Congres is
een soort familiereünie. Wij zijn immers
geen kerkgenootschap met een synodaal of episcopaal, laat staan een
éénhoofdig bestuur dat de inhoud van

de geloofsleer zou bepalen. Er wordt
op een Doops-gezind Wereld Congres
dan ook niks besloten, en de president
van het bestuur is geeneens een
theoloog, omdat dat ook helemaal
niet nodig is. (De huidige president
is trouwens ‘onze’ Nederlandse
Henk Stenvers, voormalig directeur
van de ADS, die tijdens deze conferentie werd geïnaugureerd!).
Je moet je bij het Wereldcongres een
plaats voorstellen waar ’s ochtends en
‘s avonds mensen bij elkaar komen voor
een dagopening/dagsluiting, althans
een grote kerkdienst met verschillende
sprekers, afgewisseld met muziek. En
tussendoor zijn er ‘workshops’ – sommige
groot, met meer dan honderd deelnemers, en sommige klein, met twintig
deelnemers – waar over allerlei onderwerpen gesproken wordt, vanuit vele
verschillende perspectieven, al naar
gelang de herkomst van de betreffende
zuster of broeder. Om een voorbeeld te

Tent tijdens een dienst

geven: in Indonesië bestaat er een
spanning tussen een hier en daar steeds
meer oprukkende wahabitische (fundamentalistische) vorm van Islam, hoe ga
je daar als Doopsgezinde mee om?
En in Mexico aan de grens met de
Verenigde Staten is er veel geweld en
problematiek rondom drugs.
Lees verder op pagina 2
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Een kijkje in
de bijbelse
keuken
Door Mieke Krebber

Koorzang tijdens de diensten; in het midden Akke-Clara
Thimm-Stelwagen
In Europa zijn we als christenen steeds meer een kleine
minderheid aan het worden, laat staan als Doopsgezinde
christenen. In Zimbabwe is er armoede en politiek onrecht,
en hoe verhoud je je daartoe? Ga zo maar door en ga zo
maar door.
In de workshops delen mensen hun ervaringen en inzichten
en spreken daar gezamenlijk over. Of soms is er een workshop over een algemener (Doopsgezind) onderwerp, en
wordt daarover samen nagedacht en worden er ervaringen
en inzichten gedeeld. En dat is echt bijzonder. Ook bestaat
er de mogelijkheid om ter plaatse excursies mee te maken,
naar lokale Doopsgezinde gebouwen of activiteiten. Of in
speciale tenten of ruimtes te zien wat MCC doet, of het
Christian Peace Makers Team, of andere hulporganisaties
en Doopsgezinde NGO’s.

In kijkje in de keuken in de bijbelse tijd is niet
zo eenvoudig. Het woord keuken komt maar
een keer in de bijbel voor en wel in de
beschrijving van de nieuw te bouwen tempel in
het boek Ezechiël (46.24): de profeet Ezechiël
krijgt in een visioen te horen hoe de tempel, na
de ballingschap, opnieuw zal worden
gebouwd: de man bracht mij naar de heilige
zijhallen waar de priesters de hersteloffers en
de reinigingsoffers bereiden. Toen nam de man
me mee naar de buitenhof. In elk van de vier
hoeken waren kleine besloten hoven waar
kookplaatsen waren. Dit zijn de keukens waar
de vredeoffers van het volk worden
klaargemaakt.

Ik merkte en hoorde dat de Indonesiërs speciaal blij waren
met de komst van een paar Nederlanders naar het Congres.
We hebben immers oude banden, en de Doopsgezinde
broederschappen (er zijn er maar liefst drie, op Java!)
vinden hun oorsprong in de (Amsterdamse) Doopsgezinde
Zendingsvereniging. Het was wel confronterend om je te
realiseren dat er inmiddels zóveel meer Doopsgezinden in
Indonesië zijn dan in Nederland. Maar ook merkte ik op
het Congres dat de vroegere scepsis ten aanzien van de
Nederlandse vrijzinnigheid aan het veranderen was in
oprechte interesse. Vanuit Indonesische kant, maar ook
vanuit Noord-Amerika.
Er valt veel over te vertellen, en ik zal dat graag een
keer doen. Of na een dienst misschien, of op een avond,
of allebei. We overleggen met de kerkenraad, en dan
hoort u!
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Ezau vraagt Jacob om linzensoep

Illustratie bij het verhaal over
Jacob en Ezau uit Mijn eerste Bijbel.

In die tijd had men geen keuken in huis.
Men bereidde de maaltijden op een vuur
voor de tent of op de binnenplaats van
het huis. Als het slecht weer was ook wel
in huis, maar niet in een daarvoor
ingerichte keuken.

Het eten van vlees konden alleen de rijken
zich permitteren. Vlees was schaars en
meestal afkomstig van de jacht. Men at
lam, geit en soms kalf. Het vlees werd
gekookt in water of olie of gegrild aan
het spit.

Over de maaltijd die werd gebruikt is
meer bekend. Men at twee keer par dag.
Niet een ontbijt aan het begin van de dag
maar de gewone mensen aten de eerste
maaltijd op het vierde uur (10.00 uur), de
arbeiders op het vijfde uur – in het veld –
en de geleerden op het zesde uur.
De hoofdmaaltijd werd ’s avonds gegeten,
als het te donker was om te werken.
In de morgen at men brood en ’s avonds
een uitgebreidere maaltijd met soms
vlees, maar vaak ook brood met enkele
groenten en fruit.

In het tijd van het Oude Testament werd
geen vis gegeten. De Israëlieten woonden
in de heuvels van Kanaän; aan de kust
van de Middellandse zee woonden de
Filistijnen. Daarvan hoort men pas in het
Nieuwe Testament. Ook at men wel
geroosterde sprinkhanen. Ook gebraden
vogels werden gegeten.

Het brood werd gebakken van gerst of
tarwe. De graankorrels werden ook wel
onbewerkt gegeten. Als groenten worden
uien en prei genoemd en een enkele keer
komkommer en natuurlijk bonen en
linzen. Het bekendste fruit was druiven;
pistachenoten en amandelen. Het brood
werd gedoopt in olie en op smaak
gemaakt met zout en honing of met
sausjes van olie met mosterd, gemalen
anijs, koriander, komijn, dille, tijm of
munt. Men bakte ook koeken met honing
en noten. Honing was de suiker van de
oudheid.

Het kookgerei bestond uit aarden potten,
en later ook potten van koper. Men at
met zijn handen en uit een gezamenlijke
schaal. Voor de maaltijd begon waste
men zijn handen.
Bij feestelijke gelegenheden en bij de
ontvangst van gasten werd een uitgebreide maaltijd aangericht. Men leest in
Genesis dat Abraham zijn drie onbekende
gasten versgebakken brood aanbiedt, een
gebraden kalf, boter en melk. Jezus wordt
een aantal malen uitgenodigd voor een
maaltijd, maar in die verhalen gaat het
alleen over de inhoud van de gesprekken.
Ook een overeenkomst of verbond werd
vaak beklonken door het gezamenlijk
eten van de maaltijd. Het werkwoord
eten (barat) is verwant aan het woord
voor verbond (beriet).

Men zat op matten rond het vuur, op zijn
hurken. Pas in de tijd van de ballingschap
zat of lag men op banken aan tafel; in de
Romeinse tijd werd dat de gewoonte.
Waar de maaltijd uit bestond wordt
nergens uitvoerig vermeld. De wijn werd
altijd na de maaltijd gedronken, nooit bij
het eten.
Uit de verhalen van Jacob en Ezau (Gen.
25 en 27) krijgen we een indruk van de
ingrediënten van het maal. Ezau is zo
hongerig dat hij zijn eerstgeboorterecht
verkwanseld voor een bord (rode)
linzensoep. En als vader Isaak oud en
blind is doet Jacob zich voor als Ezau om
de zegen te ontvangen. Hij misleidt zijn
vader met een stoofpot van bokjes alsof
het wildbraad is en hij verkleedt zich.
Een commentaar wijst erop dat Jacob,
de nomade, vegetariër is en Ezau, de
jager, vlees eet.
Gegevens ontleend aan The interpreter’s
dictionary of the Bible.
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Een kijkje in de keuken van
Door Jeroen Koopman

Een zanger heeft zijn stem, een violist
zijn viool, en een organist..? Een orgel,
uiteraard. Helaas kan je die alleen niet
overal mee naartoe nemen, en ze
zijn ook nog eens allemaal anders.
Als organist moet je dan ook een groot
aanpassingsvermogen hebben om op al
die verschillende orgels te kunnen spelen.
Zo zijn de toetsen soms (veel) zwaarder
of juist (veel) lichter, en kan het voorkomen dat je niet genoeg toetsen hebt
om bepaalde stukken goed te kunnen
spelen, of dat er niet precies díe stemmen
op zitten die je zou willen hebben om
een mooie klank te maken.
De kunst van het orgelspelen is dan ook
om er voor te zorgen dat een bepaald
stuk toch goed klinkt, ondanks het feit
dat de componist er andere klanken voor
in gedachte had, of misschien wel een
totaal ander type orgel uit een heel
andere tijd.
De speeltafel van het orgel bij ons in de
Singelkerk zit verscholen aan de zijkant
van het orgel, achter het front. Dit front

stamt overigens af van het allereerste
orgel in de Singelkerk, gebouwd in 1777
door ‘Johannes Strümphler’. Maar alleen
de frontpijpen en de kas van het orgel
zijn hiervan nog overgebleven. In 1930
werd er een nieuw orgel in gebouwd
door ‘Van Leeuwen’ en in 1983 werd
dit op zijn beurt vervangen door weer
een nieuw orgel, van ‘Kaat & Tijhuis’,
gebouwd onder advies van mijn voorganger Dick Klomp. Het huidige orgel is
dus het derde orgel achter hetzelfde
front, snapt u het nog?
Het leek me leuk om een foto te laten
zien van de speeltafel boven bij het orgel.
U ziet dat er door de kleine kiertjes
nauwelijks contact kan worden gemaakt
met de kerkzaal. Daarom werd er al vrij
snel na de bouw van het orgel een 2e
speeltafel beneden in de kerkzaal
geplaatst.
De speeltafel beneden staat elektrisch in
contact met het orgel, in tegenstelling
tot de speeltafel boven die mechanisch
in contact staat met het orgel. Een leuk

weetje: als je beneden in de kerkzaal een
toets indrukt dan beweegt die toets ook
mee op de speeltafel boven. Tenminste…
als de motor aan staat. Die motor is er
niet alleen om te zorgen dat de speeltafel
contact heeft met het orgel, maar ook om
te zorgen dat er lucht door de pijpen kan
komen. Denk bijvoorbeeld aan een fluit,
een hobo of een trompet, waar ook lucht
doorheen moet om een klank te kunnen
maken. Dit soort instrumenten zijn dan
ook terug te vinden op het orgel. Naast
de twee rijen toetsen (klavieren) zijn er
verschillende rijen met registerknoppen.
Wanneer je zo’n knop open of dicht trekt
krijg je een klankkleur (bijvoorbeeld
dus een fluit, hobo of trompet) op een
bepaalde toonhoogte. Meestal heb je als
organist één of twee assistenten nodig
om deze knoppen te bedienen, maar
Dick Klomp heeft ervoor gezorgd dat er
een computer werd ingebouwd waarin
je veel verschillende combinaties van
tevoren kan instellen, die je vervolgens
met één druk op de knop tevoorschijn
kan toveren, waardoor een assistent bij
een concert niet handmatig tientallen

De speeltafel zit verscholen aan de zijkant van het orgel, achter het front en de 2e speeltafel beneden in de kerkzaal.
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de organist
registerknoppen hoeft in of uit te trekken.
Een geniaal hulpmiddel waar ik erg blij
mee ben! Ons orgel in de Singelkerk is
ook één van de weinigen in Nederland
dat zo’n (goed werkend) computersysteem
heeft. Toch kost het bij het voorbereiden
van concerten veel tijd om de juiste klankcombinaties te vinden, op elk orgel zitten
weer andere klanken. Een belangrijk
gedeelte van het voorbereiden voor een
orgelconcert vindt aan de keukentafel
plaats: met verschillende kleuren pennen,
stickers, lijm en een schaar probeer ik de
muziek zo in een plakboek te plakken dat
de aanwijzingen voor de assistent(en)
duidelijk genoeg zijn voor hen om te
weten wanneer er welke verschillende
klankcombinaties tijdens het spelen
gewijzigd moeten worden. Dat kan soms
flink ingewikkeld zijn: op een concert
zie je soms letterlijk groen en geel van
de stickers!
De werking van het orgel is op papier een
nogal droog verhaal. Daarom zoeken we
in de ‘orgelwereld’ naar nieuwe manieren
om kinderen én ouders te leren ontdekken

hoe een orgel in elkaar zit. Een mooi
initiatief daarvoor is het ‘Doe-orgel’ van
de stichting ‘Orgelkids’. Op de plaatjes
kunt u zien hoe kinderen een soort
IKEA-achtig bouwpakket in elkaar
zetten. Zelf ga ik elk jaar langs een paar
basisscholen, namens het Orgelfestival
Haarlem, waarbij ik dit mini-orgel laat
bouwen door de kinderen van groep 5
en 6. Wat daarbij sterk opvalt is dat
de meeste kinderen geen idee hebben
wat een orgel is, maar ze vinden het
geweldig om te bouwen en om er
uiteindelijk op te kunnen spelen!
Vervolgens vindt er een speurtocht
plaats langs verschillende orgels in
Haarlem, met als klap op de vuurpijl
de Grote- of St. Bavokerk in Haarlem,
waar Mozart als 10-jarige jongen op
het orgel heeft gespeeld.
U ziet dus dat er voor een organist
meer bij komt kijken dan alleen het
spelen van muzieknoten. Er valt nog
veel meer te vertellen, maar dat bewaar
ik voor een volgende keer. Wel kan ik

alvast verklappen dat ik bezig ben met
de voorbereidingen voor een concertserie op de één-na-laatste zondagmiddag van de maanden februari t/m
juni 2023. Er zal onder andere een
professioneel zangkwartet optreden
op 19 februari, sterpianist Ramon van
Engelenhoven zal zijn filmmuziek CD
(geproduceerd door de AvroTros) op
23 april presenteren, en kinderkoor
Nieuw Vocaal Amsterdam, waarmee
ik afgelopen mei nog de 1e prijs heb
behaald op het Europese korenfestival
in België, zal samen met één van de
beste koorscholen van Duitsland komen
optreden op 18 juni.
U zal op de hoogte worden gehouden
van de verdere invulling van de
concerten en dit zal allemaal op een
gloednieuwe website te vinden zijn.
Mocht u vragen hebben over orgels of
het bespelen ervan dan kunt mij altijd
benaderen voor of na de dienst op
zondag in de Singelkerk.

‘Orgelkids’ maken van een bouwpakket een orgel.
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Van Conferentie tot Raad
Door Thijs van Hoogstraten en Peter Lichtenveldt

Wie via Facebook in contact staat met
onze voorganger Henk Leegte herinnert
zich vast wel een sprekend beeld, vanuit
de Mennonite World Conference in
Indonesië, dit jaar juli. Dat is hoe onze
pastor Henk, achter op een bromscooter
gereden wordt door het weelderige
Indonesische landschap, langs groene
rijstvelden, op weg naar een lokale
ontmoeting.
En het staat hem goed, dit beeld.
De reizende pastor. Modern en van
alle tijden. Daarover ga ik hier wat
schrijven. Want met onze Amsterdamse
gemeenschap zijn we verbonden in
talloze netwerken, die al dat reizen
met zich meebrengen, tot wederzijdse
inspiratie. Over een paar van die
netwerken gaat het hier.

Het Doopsgezinde Wereldcongres:
van Bazel tot Semarang
Elke zes jaar vindt er een editie plaats
van de Mennonite World Conference,
ofwel het Doopsgezind Wereldcongres.
De eerste in 1925 in Bazel, en het laatste
wereldcongres, nr. 17, afgelopen juli in
Semarang, Indonesië. De voorgaande
keren – in India, Zimbabwe, Paraguay
en Pennsylvania – was dat telkens met
vele duizenden bezoekers, uit alle
windstreken. Nu in Semarang kon dat
niet vanwege de pandemie, was het
aantal beperkt tot ca 1.000, maar kon je,
voor het eerst, online deelnemen.
En – wie komen daar dan uit die ruim
100 verbonden kerkgenootschappen,
uit 59 landen – met samen 1,47 miljoen
gelovigen? Dat zijn niet alleen de ‘leiders’,
voorgangers en bestuurders, maar juist
ook de gewone leden, nieuwsgierig naar
elkaar, maar ook verlangend naar samen
vieren, muziek maken, ontmoeten en
discussiëren. In massaal verband of in
kleine groepen, en altijd weer die
maaltijden aan lange tafels.
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Zelf ben ik drie keer geweest en elke
keer ben ik weer diep onder de indruk
thuisgekomen. Van wat een mengeling
blijkt tussen congres-ontmoeten en heus
confereren. Want er zijn ook nog vier
‘councils’, over verschillende domeinen,
de proberen richting te geven aan het
internationale gesprek over geloof en
gemeenschap in de samenleving. Dat is
geen geringe opgave in de enorme
verscheidenheid van visies, die toch in
verbondenheid wordt beleefd.
Mogelijk leest u in deze idA nog uit de
pen van Henk Leegte hoe het In Indonesië
was. Wie daar meer van wil weten kan
ook gaan naar de website van onze eigen
Algemene Doopsgezinde Sociëteit ADS*,
met een paar prikkelende impressies, over
veel gamelanmuziek en fraaie dansen,
maar ook over intens ontmoeten met
lokale moslimgemeenschappen. En hoe
onze Nederlandse Henk Stenvers het
voorzitterschap (‘the Presidency’) van
MWC overneemt van zijn voorganger
Nelson Kraybill.

Ja, aan de ene kant lijken al die zusters
en broeders uit verre landen ver af te
staan van ons Nederlandse doopsgezinden. Wij met onze vrije en vrijzinnige geloofshouding, tegenover een
|meer klassieke, meer bijbels doorleefde
beweging van rotsvast geloven, elders
in de wereld.
Maar aan de andere kant is dit ook een
familie van vrije en autonome kerkgenootschappen, bijna altijd met een
eigen en bijzondere bijdrage in hun
samenleving. Het document ‘Shared
convictions’ (2006) getuigt daarvan.
‘Following Jesus across barriers’, dat was
het thema dit jaar. We gaan er nog van
horen. Al was het maar door het mooie
International Songbook, dat ook mij
als online deelnemer werd toegestuurd:
bijna 100 pagina’s dik.
De volgende keer zal zijn in Ethiopië, in
2028!
*website: mwc-cmm.org en ww.ads.nl

tot Assemblee

Raad van Kerken Amsterdam
Een heel ander gremium is de Raad van
Kerken Amsterdam, waar vertegenwoordigers van ruim 20 Amsterdamse
kerken elkaar regelmatig ontmoeten.
Onze vertegenwoordiger Peter
Lichtenveldt schrijft daar over:
“De Raad van Kerken Amsterdam is in
de eerste plaats een plek waar kerken
in Amsterdam elkaar ontmoeten. Het
is een zeer bont gezelschap, variërend
van de Quakers tot de Orthodoxe
parochie van de H. Nicolaas. Ook de
Evangelische Broedergemeente, waar
wij warme banden mee hebben, is lid.
Ontmoetingen vinden niet alleen plaats
bij de tweemaandelijkse vergaderingen
maar ook tijdens de jaarlijkse bijeenkomst die voor iedereen toegankelijk
is, met inspirerende sprekers en een
borrel waar altijd veel contacten worden
gelegd. Ook bezoeken we drie keer per
jaar de dienst bij één van de aangesloten kerken. Ook treedt de Raad van
Kerken naar buiten, bijvoorbeeld door
contacten met de gemeente Amsterdam
en door het organiseren van een

korenfestival waar de koren van de
verschillende kerken hun kunnen laten
horen. Kortom, een gremium waar wij
als Doopsgezinde Gemeente Amsterdam
niet mogen ontbreken.” (PL).

Reconciliation and Unity’, ofwel de
‘De liefde van Christus beweegt de
wereld tot verzoening en eenheid’.
Daar valt veel over te zeggen.
De gewone burger kan, als ze er
nog zijn, een dagkaart kopen.

*website: rvkamsterdam.nl
* website www.raadvankerken.nl
Karlsruhe, begin september: Assemblee
Wereldraad van Kerken
Ook de wereldgemeenschap van
christelijke kerken congresseert weer,
zoals zij dat elke acht jaar doet. Van
31 augustus tot 8 september. Voor het
eerst is de deze Assemblee, sinds lang,
weer in Europa. De vorige (2013) was in
Busan, Zuid-Korea. Meer dan vierduizend
deelnemers uit de hele wereld komen er
samen. “Een unieke gelegenheid voor
kerken om hun commitment tot eenheid
en gemeenschappelijke getuigenis te
verdiepen”, zo zegt de aankondiging.
De vele samenkomsten gaan over de
zaken van Wereldraad en over meerdere
thema’s. Het hoofdthema is deze keer
‘Christ’s Love moves the World to

Tot slot
Het voorgaande lijkt misschien een
opsomming van niet-vergelijkbare
platforms van ontmoeting. Maar met
al die platforms hebben wij als Doopsgezind Amsterdam toch te maken.
De stemmen van daar klinken bij ons
door, en onze stemmen dáár ook.
Conferentie, Raad of Assemblee: de
noodzaak tot ontmoeten blijft. Al dan
niet gereden door een bromscooter.
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Preken uit je hoofd
Door Wies Blomjous-Maillette de Buy Wenniger

Sommigen van U, die dit nu lezen, weten dat ik
bijna altijd uit mijn hoofd preek, met alleen een
paar slordig beschreven ringbladblaadjes voor mijn
neus. Dan weet U ook dat ik wel eens de draad
kwijtraakte en dan toch bijna altijd wel weer het
verhaal met de hoofdgedachte wist te vervolgen.
Het leek zo makkelijk te gaan, zo uit de losse pols,
zo vanzelfsprekend. En ik merk, nu ik beloofde
iets te beschrijven van het proces dat voorafging
aan dat moment op die zondag-morgen, hoe
lastig ik het vind om dan zonder de vrije ruimte
van associaties en invallen, precies te zeggen hoe
dat eigenlijk gaat, dat proces vóór- en óp die
zondagmorgen. Zóveel schiet me dan te binnen,
zóveel zou ik dan ook nog willen vermelden.
En dan realiseer ik me zo goed dat een proces
zelf beschrijven, want dat is het maken van een
preek, zo iets heel anders is dan een verhaal
vertellen of een boodschap doorgeven.

Voor mij is een preek vooral het laatste, het is
een boodschap die ik in één of maximaal twee
zinnen kan zeggen. Het is mijn meest eerlijke
‘geloofde’ uitleg van een bepaalde bijbeltekst.
Dat ik ook van alles heb opgezocht over de taal,
de historische context van die tekst en zo meer,
neemt niets weg van mijn overtuiging dat een
preek een doorleefde geloofsgetuigenis behoort
te zijn van degene die hem houdt. We hebben
immers leren geloven omdat mensen om ons
heen, mensen waren die ons wisten te raken,
die ons aanzagen en zo aan ons hún geloof
doorgaven. Wij leerden wat ‘geloven’ is van
mensen die ons dat voorleefden en lieten zien
wat dat met hen had gedaan.
Van hen, die ons voorgingen leerden we wat
troost is en wat liefhebben kon betekenen,
hoe verdriet, maar evengoed plezier en vreugde
een plaats hadden in ons menselijk bestaan.
Dat alles gaat er dan nog explicieter dan anders
in de voorafgaande week door mijn hoofd.
Dan lees ik beter de krant, luister meer naar
het nieuws en probeer me voor te stellen wat
op die a.s. zondag voor déze gemeente een
hulp zou kunnen zijn om de ingewikkeldheden
van ons bestaan beter aan te kunnen en vooral
welke betekenis in die zoektocht de gemeente
dan heeft. Want het laatste is voor mij altijd het
anker geweest, dat we samen gemeente willen
zijn, dat we samen proberen te zoeken naar
wat het toch betekent dat we al die eeuwen
ná Pasen op die zondagmorgen samen komen
om elkaar tot steun te zijn. Daar is geen
eenvoudig antwoord op te geven omdat het
het geheim is van de Liefde die mensen aan
elkaar verbindt, Liefde die ons is gegeven en
beloofd door Jezus van Nazareth, die ons heeft
laten zien en beleven wat dat voor ieder mens
kan betekenen, altijd weer. Dat was toen,
lang gelden, maar zijn boodschap, op zoveel
manieren verstaan, hebben mensen aan elkaar
doorgegeven, tot op vandaag. Ik heb geprobeerd in mijn vrije uitleg op dat moment een
schakel in die traditie te zijn.

Neem mij bij de hand …
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Column

Francesca’s Soffritto
Door Karen Lammers
Toen ik jaren geleden een cursus Italiaans
volgde bij de vereniging ‘Dante Alighieri’
en een beurs won om een maand lang
te studeren in het land zelf, reisde ik
af naar een Dante Alighieri-school in
Urbania, een hooggelegen stadje, nabij
Picaro en Urbino, in de regio Le Marche.
De school was centraal ingebed in het
leven in dit stadje. Bewoners verhuurden
kamers en winkeliers namen extra tijd
om de studenten te laten oefenen met
het Italiaans spreken terwijl ze boodschappen deden. Er werd niet teruggegrepen op een andere taal. Naast
taalles was er ook een cultureel aanbod.
Ik koos voor keramiek- en kooklessen.
En er waren excursies naar steden in
de omgeving.
De kooklessen werden verzorgd door
Francesca. We kookten iedere les een
maaltijd, die we na bereiding samen
opsoupeerden. Francesca houdt er een
aantal basisprincipes op na: Geheimen
van de kok vindt ze klinkklare onzin.
Recepten zijn er juist om ze te delen
met anderen. En het eten wordt er beter
op als je tijdens het koken erbij zingt.

Voorts is ze geen voorstander van fancy
keukengerei, een simpel keukenmesje
volstaat. Eenvoudig kruidengebruik
heeft de voorkeur en de kwaliteit van
de olie bepaalt in hoge mate of een
gerecht een succes of een fiasco wordt.
We leerden allerlei heerlijke gerechten
maken en welke pastasoorten een
specifieke saus het beste tot zijn recht
deden komen. De Italiaanse keuken is
in essentie een eenvoudige keuken wat
de ingrediënten betreft. De basis voor
een ‘sugo’ (pastasaus) is de ‘soffritto’,
waaraan je naar hartenlust allerlei
ingrediënten kunt toevoegen om de
‘sugo’ te vervolmaken.
De ingrediënten voor Francesca’s ‘soffritto’ zijn olie (extra vergine), knoflook,
ui en kleine gedroogde chilipepertjes.
Italianen zijn zeer serieus over hun
voedsel en traditioneel vasthoudend aan
de receptuur, en er zijn regionale
verschillen. Toen ik over Francesca’s
recept vertelde aan latere collega’s uit
Napels, reageerden zij met een voor mij
onbegrijpelijke felheid afwijzend over
het feit dat de knoflook en ui beide deel
uitmaakten van de ‘soffritto’. In Napels
bleek dat een ongehoorde combinatie.
Je gebruikt óf knoflook óf ui, maar
nooit tezamen.

Karen Lammers: stilleven

de olie moeten warmen zodat ze hun
geur, smaak en voedingsstoffen optimaal
aan de olie kunnen geven. Alles moet
dan ook op een laag pitje. In een
koekenpan wordt de olie te snel warm
en dat gaat ten koste van de smaak,
geur en de opname van voedingsstoffen.

Voor een ‘sugo’ tot 4 à 5 personen
hanteer je de richtlijn van 1 eetlepel
olie per persoon. Aan de olie worden
vervolgens 1 gedroogd chilipepertje,
1 grote teen knoflook en 1 grote, bolle
eetlepel fijngesneden ui toegevoegd.
De knoflook dient voor toevoeging
eerst met de hand op tafel plat geslagen
te worden.

Als de uien goudbruin zijn geworden,
is de ‘soffritto’ klaar om de overige
ingrediënten te ontvangen. Vormen
tomaten een onderdeel, dan wordt het
een rode saus, een ‘sugo rosso’. Voeg
gehakte tomaten, wat zout en met de
handen stukgescheurde basilicum toe.
Deze ‘sugo’ is klaar als er een zogenaamde ring van ‘sugo’/olie aan de rand
van de pan zit. Zonder tomaten wordt
het een witte saus of ‘sugo bianco’.
Vóór toevoeging van de overige
ingrediënten aan de ‘soffritto’, worden
chilipepertjes en knoflook uit de olie
genomen. Dit geldt voor alle sugo’s,
behalve voor de ‘pastavecchia’ ofwel
pasta ‘aglio, olio e peperoncini’. Bij dit
recept zijn de knoflook en peperoncini
als het ware de groenten in de sugo
en worden ze fijngesneden in de olie
verwarmd waarna de pasta toegevoegd
wordt en fijngesneden peterselie erdoor
heen wordt geroerd. Maar dit terzijde.

Naast de kwaliteit van de olie, is voor
de bereiding van de ‘soffritto’ de pan
van cruciaal belang. Het moet een hoge
stalen pan zijn met een dikke bodem.
Bereid de ‘soffritto’ nooit in een koekenpan. De reden hiervoor is dat ui, knoflook en chilipepertje heel langzaam in

Voor bereiding van de pasta wordt een
grote pan gebruikt. Als het water warm
is, voeg dan wat zout toe en als het
water kookt, voeg dan de pasta toe.
Als de pasta klaar is, idealiter ‘al dente’,
voeg dan de pasta aan de ‘sugo’ toe
en roer het geheel door.

Sandro Botticelli: Dante
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Herinneringen aan de Bistro
Door Ineke Voncken

Het kleine huisje aan de Prinsengracht
tussen Spiegelgracht en Vijzelgracht dat
mijn man Rob begin jaren zeventig kocht
om er te gaan wonen, kreeg door de
eerste oliecrisis – oudere lezers herinneren
zich ongetwijfeld de autoloze zondagen –
een heel nieuwe bestemming: Rob begon
er een bistro.
EHet kleine huisje aan de Prinsengracht
tussen Spiegelgracht en Vijzelgracht dat
mijn man Rob begin jaren zeventig kocht
om er te gaan wonen, kreeg door de
eerste oliecrisis – oudere lezers herinneren
zich ongetwijfeld de autoloze zondagen –
een heel nieuwe bestemming: Rob begon
er een bistro. Hij was ontwerper van
(petro)chemische en farmaceutische
fabrieken en het bedrijf waar hij werkte

zou voorlopig geen nieuwe fabrieken
meer bouwen, dus moest het de
nieuwbouwafdeling sluiten. Dat gold
voor de hele sector, dus toen hij twee
ordners met afwijzingen had en de
ontslagdatum in zicht kwam, besloot
hij het roer om te gooien.
In zijn studententijd, toen zijn ouders
op Curaçao woonden en werkten, was
hij vaak in het (over)grootouderlijk
hotel geweest – hotel Voncken in
Valkenburg, nu gerund door de vijfde
generatie – en was besmet geraakt
met het gastvrijheidsvirus.
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borden, papieren servetten, er mocht –
volgens de vergunning – maar één
warm onderdeel bij het hoofdgerecht
worden geserveerd, dus het werd
gegrild vlees of een eenpansgerecht
met een salade en stokbrood.
Het was een van de eerste bistro’s in
Amsterdam en het liep meteen storm.
Zes keer per jaar hielden we een
expositie van een kunstenaar met
een opening en een concertje van
conservatoriumstudenten.

Rob werd nooit werkloos, want toen
de bistro openging, had hij vijf
aanbiedingen voor banen in zijn
specialisatie. Hij ging werken bij een
internationaal ingenieursbureau dat
veel ontwierp voor de petrochemische
industrie in Saoedi-Arabië.

We hadden veel vaste klanten, ook
vaste groepjes: het bestuur van de antiquairsvereniging Het Spiegelkwartier,
galeriehouders uit de buurt die na
een opening met de exposant kwamen
eten, een specialist uit het Prinsengracht Ziekenhuis die met zijn afdeling
jaarlijks kwam borrelen en eten.
Met een aantal raakten we bevriend.

Toch ging de bistro open, 8 tafeltjes,
32 couverts, een open keuken en een
eenvoudige kaart. Bij de start hielp
een bevriende chef-kok met het menu,
de receptuur en de opleiding van de
(studenten)medewerkers. Houten

We hadden geen moeite leuke studenten te vinden, er was altijd een vriend(innet)je dat wilde komen werken.
De niet-professionele bediening gaf
wel eens ergernis, maar meestal won
de charme het.

We hadden min of meer een vaste
verdeling: Rob was de gastheer, nam
personeel aan en was een luisterend
oor – bij zijn uitvaart waren heel wat
oud-medewerkers – onderhield contact
met de leveranciers en ik was op de
achtergrond: ik bedacht nieuwe
menu’s, kookte nogal eens, deed de
administratie, viel uiteraard in als er
paniek was.
Mijn fulltimebaan in Haarlem had ik
opgezegd toen onze oudste dochter
geboren werd. Ik vond het leuk om bij
ons eigen bedrijfje betrokken te zijn,
maar zorgde ervoor dat de rust en
regelmaat die twee jonge kinderen
nodig hebben niet door de bistro
konden worden verstoord. Het spitsuur
in de horeca valt nu eenmaal samen
met het spitsuur in het gezin.
De tijden veranderden: Rob zat veel
in het Midden-Oosten voor zijn werk,
het studentikoze werd minder charmant
en de inmiddels te eenvoudige kaart en
aankleding moesten worden aangepakt.
Er kwam een bedrijfsleider, die oneerlijk
bleek, waarna we alleen nog open
waren voor partijtjes. Toen er een
nieuwe uitdaging in Robs werk kwam,
sloot Bistro’tje ’t Prinsengat na
vijfentwintig jaar.

Nieuwe
keuken
Door Essemie van Dunné
De Bolder heeft een nieuwe keuken!
Er valt veel over te vertellen.
Beter is om zelf te komen kijken.
Na de dienst een keer bijvoorbeeld,
de eerste en derde zondag van de maand.
Dan zet Bob een pot koffie, en drinken
we samen een kopje in de Bolder, met zicht
op de prachtige keuken! Een voorproefje,
in het echt is hij nog mooier!

Niet altijd had ik begrip voor deze wat
we wel eens noemden ‘uit de hand
gelopen hobby’, maar het ontslag begin
jaren zeventig had zijn groef getrokken:
niet Rob stond aanvankelijk op de
ontslaglijst, maar zijn baas. Die bleek
beter in staat zijn positie te handhaven.
Dat hoorde hij naderhand van de
organisatieadviseur. Niet voor niets zei
hij in de bistrojaren wel eens: ‘Als dit
en dit gebeurt, stop ik met fabrieken
bouwen en ga tappen.’ De bistro heeft
Rob onafhankelijkheid gegeven,
daarnaast was het voor ons vieren ook
een rijke en warme ervaring.
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Kijkje in de keuken
Door Albertine Wendte-Voncken

"Omdat de avond al voorbij was, maar de nacht
nog niet begonnen, reed ik met een omweg naar
de ambulancepost." Pure poëzie van Bibi Dumon Tak
uit een non-fictie proza boek.
Het is woensdagavond en ik rij naar de huisartsenpost waar ik hoopte dit moment te treffen, maar
het is al augustus. Helaas is het alweer vroeger
donker, dus ik mis dit mooie soms bijna mystieke
schemermoment tussen avond en nacht. Gelukkig
ben ik buiten wanneer de nacht weer over gaat in
de dag. Ook zo’n prachtig moment. Ik kon geen
kinderboek bedenken waarin je een kijkje krijgt in
de keuken van mijn eigen werk, maar wel dit boek
over de dierenambulance wat er toch wel een
beetje op lijkt.

Het citaat komt uit het een-na-laatste hoofdstuk
van het boek “We gingen achter de krokodillen aan”.
Dit is het tweede boek waarin de schrijfster de
avonturen optekende die zij beleefde bij de
dierenambulance. Het eerste boek is “We gingen
achter de hamsters aan”. De beide boeken zijn ook
gebundeld te krijgen in “Mee met de dierenambulance”.
Bibi Dumon Tak schrijft vooral non-fictie net zoals
haar man Jan Paul Schutten, die vooral over
wetenschap en geschiedenis schrijft. Dumon Tak
daarentegen schrijft vaak over dieren. Zo schreef
ze een boek over koeien, een boek over alledaagse
dieren, over winterdieren en bijzondere dieren.
Een aantal jaar geleden hield ze bij de vrijheidslunch in onze Singelkerk een lezing over dieren in
oorlogssituaties en vertelde onder andere het verhaal
van soldaat Wojtek die in 1942 meevocht aan het
Poolse front. Ook daar schreef ze een boek over.
De structuur is in beide boeken gelijk: elk hoofdstuk
is verhaal van een van de avonturen van de
dierenambulance. Na elk verhaal is er een stuk
informatie over het besproken dier. Weet u wat u
moet doen als u een egeltje aantreft? Een schoteltje
melk of juist niet? En met pulletjes die hun moeder
kwijt zijn? Dumon Tak legt het allemaal uit in de
informatieve stukken, maar haar echte kracht zijn
de verhalen, kleine schilderijtjes over de dieren en
de situatie waarin ze die aantreffen, maar vooral
over de mensen eromheen en over de vrijwilligers
van de dierenambulance.
Ik las ze een jaar of vijf geleden voor aan onze
kinderen. Het was een tijd waarin mijn man en ik
elke avond afwisselend voorlazen en ik heb ze met
zo veel plezier voorgelezen dat ik telkens voordrong.
Dumon Tak gebruikt mooie heldere zinnen die bij het
voorlezen soms zelfs poëtisch klinken zonder dat het
gedragen is. De hoofdstukken zijn van een mooie
grootte om voor het slapen gaan voor te lezen.
Ze zijn geschikt om voor te lezen van een jaar of vijf,
zes en vanaf een jaar of acht is het ook zelf te lezen.
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Uit de kerkenraad

Uit de kerkenraad van
7 juli 2022
In deze vergadering is de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van 3 juli
geëvalueerd, zijn de taken verdeeld
voor de zomertijd en zijn plannen
geïnventariseerd voor het nieuwe
seizoen ’22-’23. In de ALV sprongen er
twee onderwerpen uit: het gebruik van
de ingang aan het Singel en de voorbereiding van de structuurwijzigingen
van de Stichting Beheer. Deze onderwerpen worden in de komende KRvergaderingen geagendeerd.
De kerkenraad vergadert weer op
donderdagavond 8 september.
Voorafgaand aan de vergadering,
tijdens de gezamenlijke maaltijd, wordt
afscheid genomen van Tjalling Siersma
en Mieke Hoogvliet als kerkenraadslid.
Zij worden dan bedankt voor hun
jarenlange inzet. De twee nieuwe
leden, Jan Jaap Hangelbroek en
Karen Lammers, zullen dan hun eerste
vergadering bijwonen.
Later in het jaar zullen zij tijdens een
dienst in de Singelkerk als
kerkenraadslid worden bevestigd.
Ook op het secretariaat staat er een
verandering voor de deur.
Op 1 september start Liesbeth
Groeneveld als Ambtelijk Secretaris bij

Doopsgezind Amsterdam. Zij wordt
de eerste week van september
ingewerkt door Erica van Haasen, die
later die maand afscheid zal nemen.
In idA zult u later nader kennismaken
met deze drie nieuwe krachten.

Lunch met nieuwe vrienden
Bij Doopsgezind Amsterdam kunnen
we regelmatig nieuwe vrienden
verwelkomen. We zijn daar uiteraard
erg blij mee.

Op zondag 4 september start in het
Meerpadkerkje het nieuwe seizoen
o.l.v. Essemie van Dunné en op
zondag 11 september in de Singelkerk
o.l.v. Ds. Ewoud Roos. De kinderactiviteiten gaan tijdens deze beide
diensten ook weer van start.

De traditie van een jaarlijkse lunch
is er vanwege de pandemie een
paar keer bij ingeschoten, maar op
11 september, na de dienst, wordt
dat goed gemaakt. Iedereen die zich
in de afgelopen twee jaar als nieuwe
vriend heeft aangemeld nodigen we
voor een lunch in de Singelkerk.
De nieuwe vrienden kunnen dan
anderen ontmoeten en er wordt
informatie gegeven over Doopsgezind Amsterdam. Henk Leegte en
een kerkenraadslid zullen daarbij
aanwezig zijn.

Reünie-lunch met ouders en
kinderen

Alle groepen gaan in september
weer van start

Na de dienst van 11 September in de
Singelkerk is er een reünie met lunch
voor alle gezinnen die ooit hebben
deelgenomen aan een geboortedankzegging. Het is goed om elkaar
weer terug te zien na die bijzondere
gebeurtenis die samen is beleefd.
Aanmelden kan bij Liliane van der
Steur via l.vandersteur@
doopsgezindamsterdam.nl

Iedereen die in het afgelopen jaar
heeft meegedaan krijgt een bericht
over data en tijden, maar nieuwe
deelnemers zijn altijd welkom.
Bent u ook toe aan meer kennis en
verdieping neemt u dan gerust contact
op met één van onze voorgangers,
hun gegevens staan ook in deze idA.
Er is te veel om hier op te noemen
en er is zeker ook iets voor u bij.

In de zomer is er achter de schermen
gewerkt aan de voorbereiding van
diverse activiteiten die in september
zullen plaatsvinden zoals:

Start van het nieuwe seizoen

Bijbelkringen
Dit jaar zijn er weer verschillende bijbelkringen. De kringen
die afwisselend door Henk Leegte en Ewoud Roos worden
begeleid zijn nu als volgt verdeeld: de bijbelkring op de eerste
dinsdagmiddag van de maand wordt geleid door Ewoud Roos.
Dit jaar is er maar een groep en wel om 13.00 uur.
Henk Leegte begeleidt de Bijbelaars op de laatste donderdag
van de maand om 11.00 uur. Hij heeft gekozen voor de
Bergrede.
Een nieuwe kring onder de naam Job (voor 30 tot 60) vindt
plaats onder leiding van Henk Leegte op de derde woensdag
van de maand om 20.00 uur. Ook hier zal het onderwerp de
Bergrede zijn.

Dit jaar heeft Henk Leegte weer een belijdeniscatechesatiegroep gestart, op de laatse woensdag
van de maand om 19.00 uur.
Op de derde dinsdag van de maand komt een groep
bij elkaar onder leiding van Mieke Krebber. Deze goep
leest gezamenlijk bijbelpassages. Dit jaar is gekozen
voor het Hooglied. Tidstip: van 15.00 tot ca 16.30 uur.
Het kan zijn dat de gegevens van tijd tijdens de eerste
bijeenkomst worden gewijzigd.
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Het team

Essemie van Dunné
voorganger, jongerenen 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

Vacature student-beheerder
Rijpenhofje
Binnenkort komt er een plek vrij voor een studentbeheerder in het prachtige Rijpenhofje in
Amsterdam!Het Rijpenhofje is een woongemeenschap met 2 student-beheerders en 18 bewoners
(55-84 jaar). Een student-beheerder woont en
werkt in het hofje. Het werk bestaat uit verschillende hand- en spandiensten; van tuinieren
en het organiseren van borrels, filmavonden, tot
(allerlei) problemen oplossen bij de mensen thuis.
Wij zijn opzoek naar iemand die:
- Sociaal, communicatief en zorgzaam is ingesteld.
- Nog minimaal 2 jaar voltijd studeert.
- Genoeg tijd heeft om verschillende avonden
en ochtenden op het hof te zijn.
- Een aanpakker en handig is met klusjes.
Wellicht heb je ook nog iets heel anders in huis om
deze unieke woongemeenschap mee te verrijken?
Stuur z.s.m. een motivatiebrief met daarin iets over
jezelf, wat je aanspreekt aan de functie en wat je
zou kunnen betekenen voor het Rijpenhofje naar:
rijpenhofje@doopsgezindamsterdam.nl.
Vergeet niet in de brief je telefoonnummer te
vermelden en hoeveel jaar je nog studeert.

Uitnodiging opening
Oosterparkkerk
De, voormalig Doopsgezinde,
Oosterparkkerk wordt na een verbouwing
op 2 september geopend. U bent van harte
uitgenodogd om dit mee te beleven.
19.00 uur Kerk open, 20.00-21.00 uur
Officiële ingebruikname, 21.00 – 22.00 uur
Ontmoeting.
Op 3 september Open dag: 11.00 uur
Deuren open, 12.00 – 13.00 uur Lunch en
15.00 – 16.00 uur Open podium.
Aanmelding via: opening@oosterparkkerk.nl

Oekrainers in Noord
Door Essemie van Dunné
We dronken koffie na de dienst, 3 april, met
Oekraïners die in de buurt bij mensen in huis
woonden. App-groepjes, zoals buurtgroepjes,
straatgroepjes, vrouwengroepjes, bleken goed
te werken. Er waren veel mensen, veel vrouwen,
en kinderen, tieners. We praatten met elkaar,
velen spraken Engels, en vertaalden voor de
anderen. We inventariseerden waar ze behoefte
aan hadden. Voorop stond Nederlandse les,
daarna Engelse les en een ruimte om samen te
komen. We ontdekten dat de Nederlandse les
het beste werkte. Voor de Engelse les waren
er te weinig mensen actief betrokken. Er waren
twee Nederlandse lessen per week. Een avondles en een ochtendles. Drie maanden is er
lesgegeven. – Eén vrouw, die verder weg
woonde, kreeg eens per week online les. –
Met een map en een methode en vooral zeer
betrokken enthousiaste docenten. De laatste
les voor de zomer aten ze samen, alle docenten
en cursisten. Ik mocht erbij zijn. Ze vertelden
elkaar, in het Nederlands, hun naam, leeftijd,
of ze kinderen hadden, of ze werk hadden, hier
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en in Oekraïne. Er werd gelachen, verlegenheid overwonnen, en heerlijk gegeten, want
iedereen had iets meegenomen. De meesten
hoopten snel terug te kunnen. Misschien al na
de zomer. En toch hadden ze Nederlandse les
gevolgd. Om bezig te zijn, om elkaar te ontmoeten, om geraakt te worden door de vrolijke
en liefdevolle inzet van de ander. Het was een
vreugdevolle, ontroerende ontmoeting. Met de
intentie om na de zomer door te gaan. Een les
per week.
Veel lof en dank aan Thijs, Joukje, David, Liliane,
Marion, Laura en Cornelie en alle cursisten
PS Via Naomi Enns bereikte ons een vraag van
een Oekraïense studente, die een thuis zocht
voor twee à drie maanden. En zo woonde
Natallia tot drie weken geleden bij ons. Ze is
nu naar een gedeelte van haar familie in Polen
om in september verder te gaan studeren in
Litouwen. Haar verhaal staat op de site van
Zin in Opvoeding. Het lezen waard!

Agenda
September 2022
(kerkdiensten: zie achterkant)

• Wo 31 aug

Belijdeniscatechisatie, Henk Leegte

Singelkerk

19.00 uur

• Do 1 sept

H4H Kerkenpad naar Twente (RK)

• Vr 2 sept

Opening Oosterparkkerk

Oost.park 4

19.00 uur

• Za 3 sept

Open dag Oosterparkkerk

Oost.park 4

11.00 uur

• Za 3 sept

Koorrepetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Di 6 sept

Bijbelkring o.l.v.Ewoud Roos

Singelkerk

13.00 uur

• Di 6 sept

Bijbelkring: Bergrede /H.Leegte

Singelkerk

20.00 uur

• Di 13 sept

Mennothee: Een wereld van verschil Singelkerk

14.00 uur

• Do 15 sept

Bijbelkring Job: Bergrede /H.Leegte

Singelkerk

20.00 uur

• Di 20 sept

Bijbelkring: Hooglied /M. Krebber

Singelkerk

15.00 uur

• Za 24 sept

Koorrepetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Do 29 sept

Bijbelaars /Henk Leegte

Singelkerk

11.00 uur

Singelkerk

10.30 uur

• Za 17 sept

• Za 8 okt

Koorrepetitie

Kopij voor het volgende
nummer vóór 11 september 2022
sturen aan Mieke Krebber
Mail: m.krebber@chello.nl
Adres: Dulcie Septemberpad 73,
1093 NK Amsterdam
(telefoon 020-6731926).
De redactie behoudt zich
het recht voor artikelen in te
korten of niet op te nemen.

Secretariaat en administratie
Singel 452
1017 AW Amsterdam
kerk (020) 623 45 88
kosterij@vdga.nl
secretariaat (020) 624 65 73
secretaris@vdga.nl
boekhouding (020) 627 70 72
gironummer
NL11INGB0000141442 (VDGA)
website www.vdga.nl
website van de ADS: www.ads.nl

Waarschijnlijk komt het septembernummer van idA pas op 3 september in de bus vallen.
Voor het zomernummer waren een aantal gegevens nog niet bekend. Onze excuses.
ONDER VOORBEHOUD:
• Ma 19 sept Dopersgesprek
• Zo 25 sept

Preek van de Leek: Natascha van Weezel

• Zo 2 okt

Preek van de Leek: Ans Markus

• Zo 9 okt

Preek van de Leek: Wopke Hoekstra

Toelichting collecte op 11 september

Pionieren met beschut werk:
Amsterdam Underground
Amsterdam Underground is de succesvolle stadswandeling, waarin je het centrum van Amsterdam
leert kennen zoals de dak- of thuisloze gids dit
beleefde. Sinds vorig jaar is Amsterdam Underground
een coöperatie. Dat houdt in dat de (ex-)dakloze
gidsen eigenaar zijn van hun eigen Amsterdam
Underground. Zie voor meer informatie:
https://www.deregenboog.org/nieuws/
pionieren-met-beschut-werk-amsterdam-underground

COLOFON

Het gedicht
in het Zomernummer op pag. 6
was van de hand
van Ton Braam

Als u niet in de dienst aanwezig
kon zijn en toch iets wilt
bijdragen aan het project kunt
u dat via het aangegeven
bankrekeningnummer doen
of via de Givt-app.

idA, in dit Amsterdam
Maandblad voor geloof
en gemeenteleven van
Doopsgezind Amsterdam.

Redactie
Joke van der Heide
Thijs van Hoogstraten
Karen Lammers
Liliane van der Steur
Wim de Vries Lentsch
Mieke Krebber (eindredacteur)
Ontwerp en realisatie
Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl
(033) 462 46 93

Verzending idA via het secretariaat:
e-mail: secretaris@vdga.nl.

I N DIT AMSTERDAM SEPTEMBERI 2022 – 15

A
Amsterdam Centrum
Amsterdam Noord
Amsterdam Buitenveldert

06 53 452
77 06
– t01(020) 623 45 88
Singelkerk –– tSingel
Meerpad – Meerpad 9 – t 06 53 77 06 01
Menno Simonshuis – Noord-Hollandstraat 17a – t (020) 517 10 10

KERKDIENSTEN SEPTEMBER

Singelkerk

Meerpad

Centrum 10.30 uur

Noord 10.15 uur

4 september

Ds E.C. Roos

E.M.L. van Dunné**

11 september

Ds E.C. Roos*

18 september

Ds H. Leegte

25 september

Ds Leegte*

J.W. Stenvers

Vredesweek Collecte t.b.v. het vredeswerk
van Stichting Doopsgezind WereldWerk
NL27TRIO0786880333 t.n.v. de Stichting
Doopsgezind WereldWerk te Deventer
Stoelenproject
NL42INGB0001320598 Stoelenproject, A’dam

Ds H. Leegte

E.M.L. van Dunné**

Preek van de Leek
* Kom-in-de-kring en Kinderkerk

Collecte t.b.v. projecten betreffende de
Stuurgroep Duurzame ontwikkeling van
de Stichting Doopsgezind WereldWerk.
NL27TRIO0786880333 t.n.v. de Stichting
Doopsgezind WereldWerk te Deventer.
Amsterdam Underground Tour
IBAN NL26 TRIO 0379 424770 t.n.v. Amsterdam
Underground Coöperatie U.A.

Preek van de Leek

2 oktober

Collectebestemming

** Kinderkerk en Tienertuin

Een lied van de maand uit
het International Songbook
Indonesia 2022
Gekozen door Thijs van Hoogstraten
Een interessante liedbundel is dit International
Songbook, samengesteld voor het Wereldcongres
in Semarang, in juli van dit jaar. 39 liederen uit
vijf werelddelen, waarin naast Engels, Bahasa
en Spaans ook nog ruim dertig (!) andere talen
doorklinken, waaronder Hindi, Japans en Xhosa.
Een ware prestatie. Veel liederen zijn niet te
versmaden. Zoals lied 1 Sing to God a new song,
gebaseerd op psalm 148. De mooie muziek is
‘Batak traditional’, zoals erbij staat.
Maar nu koos ik voor lied 11, als mooi voorbeeld
van die meertaligheid. Muziek van Izumi Shiota,
en heel goed zingbaar. En een kernachtige,
maar veelomvattende tekst. Kortom:
Damai Kristus besertamu – May the peace of
Christ with you.

16 – I N DIT AMSTERDAM SEPTEMBER 2022

Voedsel bank
NL49INGB0004237650 Voedselbank, A’dam

