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Aandacht voor je ziel
door Niki Kauffmann-Schilling
Er was een moment in mijn leven dat
ik me realiseerde dat er iets ontbrak.
Terwijl ik dacht dat mijn leven eigenlijk
heel goed liep! Ik had een snelle
carrière, reisde de wereld rond, had
leuke vrienden en woonde in een stad
waar ik van hield. Ik was altijd druk en
had veel plezier.
Maar diep in mijn binnenste was ik
verdrietig. Soms ongelukkig. Ik voelde
me gespannen. Het non-stop reizen leek
wel een manier om weg te rennen van
mezelf. Wat was er aan de hand?
Ik kon er mijn vinger niet op leggen.

Donderslag
Op een dag in 2002 zag ik dat de Dalai
Lama naar Amsterdam zou komen.
Al was ik in die tijd niet echt spiritueel
geïnteresseerd, ik merkte dat ik dit niet
wilde missen. Dus kwam ik samen met
mijn vriend en 25.000 andere mensen op
een van de tribunes in de RAI te zitten.
Vanaf onze plek zag ik de Dalai Lama als
een klein poppetje. Ik amuseerde me het
grootste deel van de tijd met kijken naar

de Dalai Lama en de grote clan van
oranje monniken die druk bezig was van
alles om hem heen te regelen. Tot ineens
een van zijn uitspraken mijn aandacht
trok. Het was een van zijn slotopmerkingen. 'Ik begrijp jullie westerlingen
niet', zei hij. 'Je zorgt voor alles; voor je
lichaam, je huis, de hond en kat en zelfs
voor de auto. Je besteedt twee keer per
dag twee minuten aan het poetsen van
je tanden. Maar: je zorgt nooit voor je
ziel.'

Mijn ziel!
Deze uitspraak trof me als een
donderslag. Hij had gelijk. Mijn ziel!
Ik had er nooit bewust voor gezorgd.
Terwijl, als er iéts het belangrijkste
onderdeel van mijn leven vormt, dan is
dat wel mijn ziel.
De ziel is de immateriële essentie van
een mens. Het is de representatie van
het menselijke zelf, het deel dat is en
ontsteekt wie je werkelijk bent. En ik
denderde maar door, zonder ooit voor
mijn ziel te zorgen…

Meteen ben ik gaan wandelen op het
strand. Er is geen andere plek waar ik zo
goed en gemakkelijk kan reflecteren als
daar. Ik vroeg me af: wat heeft mijn ziel
nodig om gelukkig te zijn en gehoord te
worden?
Het belangrijkste besef dat tot me
doordrong was dat mijn leven totaal uit
balans was. Ik moest toegeven dat
constant bezig zijn pure afleiding was,
om mijn ware – lang niet altijd blije –
gevoelens en behoeften maar niet te
hoeven voelen. In die tijd kwamen veel
emotionele pijn en bevrijding naar boven.

Yin & Yang
Ik was snel gefascineerd door het simpele
principe van Yin en Yang: het feit dat er
twee totaal tegengestelde eigenschappen
nodig zijn om als geheel in balans te zijn.
Net zoals de zon niet altijd kan schijnen.

Lees verder op pagina 2
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Ik realiseerde me dat het belangrijk is dat
er ook regen is. Dat je, om van de dag te
genieten, 's nachts moest rusten. Er kan
geen licht zijn zonder duisternis. Om het
leven in de zomer te laten bloeien, heeft
de natuur de winter nodig om zich terug
te trekken.
Vanaf dat moment probeerde ik het leven
te voelen. Wat maakt me licht, op welke
momenten zit ik vast in mijn hoofd? Wat
zijn de momenten die me adrenaline
bezorgen en wat zijn daarentegen de
momenten waarop ik echte rust ervaar?

Yoga
De reis om mijn balans te vinden in
lichaam, geest en ziel begon. Al snel
kwam yoga op mijn pad. Op fysiek niveau
is yoga een reeks oefeningen die helpen
je lichaam uit te rekken en op één lijn te
brengen. Maar het is zoveel meer: als je
je adem op de juiste manier gebruikt
tijdens die oefeningen, ontstaat er een
bijna magische verbinding tussen lichaam
en ziel. Yoga heeft de kracht om emoties
los te krijgen van de plekken waar ze
vastzitten – vaak heupen, rug en schouders – en echte genezing te creëren. Yoga
maakt het lichaam sterk en veerkrachtig –
omdat het eerlijk gezegd meestal best
moeilijk is om lang in die houdingen te
blijven. En het allerbelangrijkste: yoga is
de ideale voorbereiding op meditatie.

Meditatie

Natuur, we zijn allemaal één

Als je het de Dalai Lama vraagt, is meditatie de manier om voor je ziel te zorgen.
Het doel van meditatie is je geest tot rust
te brengen, zodat je zenuwstelsel en
hersenen kunnen ontspannen en je je
ziel mag horen en voelen. Aangetoond is
dat regelmatig mediteren de productie
van alfagolven in je brein verhoogt. Dit
zijn hersengolven die je produceert als je
ontspannen bent. Alfagolven verminderen je gevoel van stress, stimuleren de
creativiteit (de favoriete activiteit van je
ziel) en werken ook als een natuurlijk
antidepressivum doordat ze de afgifte
van de neurotransmitter serotonine
bevorderen. Regelmatig meditatie zorgt
daarnaast voor een lagere productie van
bètagolven – deze komen voor wanneer
je geest actief bezig is en werkt.

Maar yoga en meditatie zijn zeker niet
de enige manieren om een mindful leven
te leiden in balans tussen activiteit en
rust. Een van de meest eenvoudige en
effectieve manieren om verbonden te
zijn, is in de natuur zijn. Of het nu gaat
om een wandeling door het bos of gras,
een lange meditatie op het strand of een
wandeling in de bergen. Als we in de
natuur zijn, is de energie om ons heen
anders, dit brengt zelfs de drukste
geesten tot rust. De energie van de
natuur verbindt ons automatisch met
wat een van de universele wetten is:
dat we eigenlijk allemaal één zijn.
Mensen, natuur, dieren, elk atoom.
We zijn allemaal een en hetzelfde en
altijd met elkaar verbonden.

Verbondenheid gezin en Singelkerk
Leren mediteren
Meditatie is zo gemakkelijk om te doen,
je hebt er niets anders voor nodig dan
een stoel of comfortabel kussen om op te
zitten. Maar veel mensen die het hebben
geprobeerd, hadden gemengde ervaringen; het is moeilijk om de geest tot rust
te brengen! En velen geven het snel op
met de woorden 'Ik kan dit niet, ik kan
mijn gedachten niet stoppen!' Leren
mediteren is net als het leren van een
taal of een nieuwe sport: het komt niet
zomaar. Het vergt regelmatige oefening.
En je zult ups en downs hebben in het
proces. Maar ik beloof je dat als je elke
dag maar een tijdje zit en niets anders
doet dan je concentreren op je ademhaling (waardoor die met de tijd dieper
en langzamer gaat), je snel de vruchten
van je oefening zult plukken. Zelfs een
minimeditatie van vijf minuten met diep
ademhalen kan een groot verschil maken
in je dag en uiteindelijk je leven.
Ik heb vele uren op de yogamat en
het meditatiekussen doorgebracht.
Sterker nog, het gaf me zoveel plezier
en ver-binding dat ik mijn grote droom
vervulde en een yogajuf werd. Bij de
fysieke training kwam veel studie van de
Hindoeïstische filosofie die mijn ziel veel
begrip van en vertrouwen in het leven
opleverde.
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Een van de belangrijkste manieren van
bezinning en herverbinding met mezelf
vormen de regelmatige bezoeken aan de
Doopsgezinde kerk. En niet alleen voor
mezelf maar ook voor mijn man en onze
twee kinderen van zeven en acht jaar
oud. Het betreden van een heilige plek
zoals de Singelkerk op zondag brengt
ons meteen in een meditatieve ruimte
en de stroom van de dienst verbindt
ons met onze kernwaarden. De menselijkheid van de gemeente, de wijze en
tot nadenken stemmende woorden
van onze bijzondere predikanten, de
hartsverbinding die er is als we samen
bidden en zingen. Deze maken dat we
ons bij vertrek altijd weer verfrist en
'geborgen' voelen in onze ziel. Hetzelfde
geldt voor onze kinderen: ze houden
van de verhalen en slaan ze echt in hun
hart op door ze toe te passen via de
schilderijen en knutselwerken die ze
samen maken. Vorige week werd mijn
man er door een van onze zoons aan
herinnerd dat hij net zo geduldig moest
zijn als Abraham & Sara.

Koken
De lijst met dingen die mensen kunnen
helpen het rustiger aan te doen en een
balans te vinden in hun soms overactieve
leven, is eindeloos. En het allerbelangrijkste: het is heel persoonlijk. In de loop van

de tijd leerde ik dat koken een activiteit
is die veel mensen helpt te ontspannen
en hun hart en ziel te openen. De
enigszins procesgerichte activiteit helpt
om de geest te ontspannen, en het feit
dat je iets voedzaams en moois voorbereidt voor dierbaren, doet de ziel
vonken. Dit was een grote verrassing
voor mij, want ik behoor tot de
schijnbaar weinige mensen die erg
nerveus kunnen worden als ze moeten
koken, vooral als ze onder tijds-druk
staan met huilende en hongerige
kinderen op de achtergrond.

Wat maakt jou ontspannen?
Waarschijnlijk niet verrassend; veel
creatieve activiteiten zijn ook pure
soulfood: schilderen, schrijven, zingen
maar ook tuinieren of schoonmaken
kunnen een cadeau zijn voor je ziel en
zenuwstelsel.
Het belangrijkste is erachter te komen
wat jou ontspannen maakt. Welke
activiteit doet je ziel ontvlammen en
maakt dat je je werkelijk geaard voelt?
Sommige mensen weten het zonder er
een seconde over na te denken, voor
anderen is het wat moeilijker te
lokaliseren.
Waar je ook bent op die reis: speel
ermee met aandacht en bewustzijn.
Probeer uit wat je nodig hebt om je in
balans te voelen en ga een verbintenis
aan. Hoe vaak wil je per week in de
natuur zijn? Welk soort activiteiten
heb je nodig om je in balans te voelen?
Wees niet dogmatisch maar wees je
bewust van de effecten die je voelt
nadat je bepaalde dingen hebt gedaan.
Je zult merken: als je het voordeel
voelt, plan je automatisch meer in.
Een simpele quote die als dagelijkse
herinnering aan mijn muur blijft
plakken: 'Doe wat je ziel gelukkig
maakt. En doe dat vaak'.

Bidden
Door Ewoud Roos
Tijdens een online-dienst in januari lazen
wij uit het evangelie naar Lucas 3, 21-22:
‘Toen Jezus gedoopt was en aan het bidden
was, werd de hemel geopend en daalde de
heilige Geest in de gedaante van een duif
op hem neer, en er klonk een stem uit de
hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou
vind ik vreugde.’ Naar die stem kunnen wij
dus luisteren in ons gebed, die stem komt
tot ons in ons bidden.
Als je bidt, heeft dat – geloof ik – te maken
met ‘aandachtig worden’. Je denkt aan
mensen die je hebt ontmoet. Je denkt aan
situaties waarin je hebt gezeten. Je denkt
aan gevoelens die je hebt ervaren. Je denkt
aan de nood in de wereld. En al die
gedachtes en herinneringen, ze zijn soms te
veel om te herkauwen, te veel om te
verwerken. Maar in de stilte van het gebed
kun je ernaar kijken, én beseffen ‘er wordt
met je méé gekeken’. Je legt het als het
ware neer bij de Eeuwige. Je mag het dus
ook even van je afleggen, uit jouw handen
in de handen van Hem, die een God van
liefde en toekomst is.

Ik heb daarbij ook geleerd om goede
woorden te mogen lenen. Van de profeet
Samuël leen ik ‘Spreek, Heer, uw dienaar
luistert.’ Van koning Salomo leen ik ‘Geef,
Heer, uw dienaar een opmerkzaam hart.’ Van
Jezus leen ik: ‘Niet mijn wil, maar Uw wil
geschiede.’ En van de dominee uit mijn jeugd
leen ik zo’n fijne zin die hij iedere zondag bij
het begin van de bijbellezing bad: ‘Gij die
gezegd hebt dat het licht zou schijnen in de
duisternis, schijnt Gijzelf in onze harten.’
Ja, geleid door de woorden van zulke
bidders, kruip je dan een beetje in de huid
van hen, en zodoende verander je zelf en dan
verandert de wereld mee. Spreek, Heer, uw
dienaar luistert: laat mij echt goed luisteren
naar een ander. Geef, Heer, uw dienaar een
opmerkzaam hart: zorg dat je voelsprieten in
goede conditie zijn. Niet mijn willetje, maar
uw wil geschiede: laat me dat, waar U voor
staat, proberen zichtbaar te maken in mijn
doen en laten.

Jezus bad, en - zo staat er - de hemel opende
zich, en de Geest daalde op hem neer. De
Geest zweeft boven de chaos als een vogel,
en schept orde in die chaos. En je hoort de
stem van de Vader die je bevestigt dat je Zijn
Bidden, we hebben het vaak in onze
geliefde kind bent, naar Zijn hart, naar Zijn
kinderjaren geleerd, maar je bidden
beeld: dat je gewenst bent, dat je aanvaard
verandert wel in de loop van de jaren,
bent, én dat je geroepen bent. We zijn pas
omdat je leven zélf verandert. Voor mij
echt vrij in deze wereld als wij horen wie wij
heeft het ook te maken gekregen met
naar waarheid zijn: geliefde mensen! Dát is
‘ruimte maken’, zodat er ook wat bij kan en het meest wezenlijke van het gebed: dat we
je wat kan ontvangen, namelijk een ander
werkelijk geloven dat wij geliefd zijn, dat jij
perspectief op de stroom van gebeurtegeliefd bent.
nissen, die ons kunnen overvallen. En dat
we daar dan niet in ondergaan.
Bidden, het is dus veel meer dan je handen
vouwen. Het is een levenshouding, met open
En bidden, het is ook een beroep doen op
handen en met een open hart, een
je ‘betere ik’: ik oefen me dan – zeg maar – levenshouding die ons vrij maakt om andere
om door Gods bril te kijken. Met andere
mensen lief te hebben. Niet omdat zij dan op
ogen dus, met open ogen, warme ogen,
hun beurt van ons zullen houden, maar
vriendelijke. Een oefening wordt het dan
omdat wij onszelf zó geliefd weten door God,
om mild met elkaar om te gaan, om in
dat wij vanuit overvloed liefde kunnen
mededogen naar een ander en jezelf te
schenken aan elkaar.
kijken, om niet bozig te worden. En bidden,
het is voor mij ook een oefening in zelfEn kunnen we ook bidden, nu een oorlog in
kennis: van bidden word je bescheiden,
Oekraïne plaatsvindt? Ja, toch wel.
omdat ik inzie dat ook ik fouten maak en
‘Laat uw vrede, o God, in de harten van
mensen neerdalen, opdat zij, opdat wij ons
kwetsbaar ben. En dan wordt bidden uitopenen voor de ander. Laat de wil tot
eindelijk een ‘jezelf openstellen’ voor wat
groter is dan jij. Dan ervaar ik een liefdevol verzoening en het verlangen om in vrede met
elkaar te leven de bron zijn van denken,
Tegenover, die van mij houdt én mij tot
spreken en handelen.’ Amen!
liefde uitdaagt. Voor je naaste, voor jezelf.
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Column

Zelfzorg
Door Karen Lammers

Een pionier in wetenschappelijk onderzoek
naar de mind-body connectie, is Herbert
Benson, een cardioloog in Boston.
Aanleiding voor zijn onderzoek waren
metingen van verhoogde bloeddruk in de
behandelkamer bij zijn patiënten en het
vermoeden dat stress van het doktersbezoek daar oorzaak van was. Zijn studie
ondersteunt de positieve effecten van
meditatie op de bloeddruk en op vele
andere facetten van gezondheid. Hij
publiceerde zijn bevindingen in 1975.
Zijn werk behelst het inzicht dat stress een
verhogend effect heeft op de bloeddruk,
omdat in een dergelijke situatie de zogenaamde ‘fight or flight response’ in gang
wordt gezet. Dit is een waardevolle
response van zoogdieren ter voorbereiding
op het afwenden van gevaar. Kenmerken
zijn een verhoogde bloeddruk, hartslag
en metabolisme en een verhoogde
bloedtoevoer naar de spieren. In vroeger
tijden vocht of vluchtte je, en kwam je op
adem en keerde de rust terug als het
gevaar geweken was. Maar de aard van
stress is in de loop der tijden veranderd.
Het moderne leven kent allerlei uitdagingen die de ‘fight or flight’ response
aanwakkeren, zonder dat je die stressoren
achter je kunt laten, zoals werkverkeer,
hoge kosten van levensonderhoud, lawaai,
vervuiling van de stad, werkeloosheid, etc.
Daardoor wordt deze ‘fight or flight’
response i het lichaam voortdurend
geactiveerd en dat is uiteindelijk
ziekmakend.
Benson’s studie maakte duidelijk dat het
lichaam ook een tegenresponse kent, die
de rust herstelt. Deze response moet wel
aangezwengeld worden, maar moeilijk
is dat niet. Tijdens de onderzoekingen
werd duidelijk dat de proefpersonen
verhogingen in hun bloeddruk, wanneer
ze daarvan op de hoogte werden gesteld,
konden verlagen door een focus op
ontspannende gedachten. Deze bevindingen leidden Benson’s onderzoek naar
de oude meditatie technieken van yoga
en het Zen boeddhisme, waarvan al
langer werd verondersteld dat ze fysiek
en geestelijk welbevinden sorteerden.
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Benson bestudeerde beoefenaars van
transcendentale meditatie en observeerde
fysiek meetbare effecten van ontspanning,
zoals verlaging van de bloeddruk, hartslag en stofwisseling. Deze effecten
noemde hij de ‘relaxation response’.
Aan de hand van de beoefening van
transcendentale meditatie werden een
viertal pijlers geformuleerd die nodig zijn
om de ‘relaxation response’ in gang te
zetten. Deze zijn; een rustig plekje om
afleidende gedachten te vermijden, een
mentale stimulus om de aandacht naar
binnen te brengen (een klank, een woord
of zin, het turen naar een object of
aandacht op normale ademhaling), een
passieve houding, dat wil zeggen het
negeren van afleidende gedachten,
aandacht opnieuw richten op de stimulus,
en, een comfortabele positie ter ontspanning. Waarbij de passieve houding
misschien het meest belangrijke element
van de vier pijlers is. Vervolgens bevestigden de uitgesproken uitslagen van de
onderzoeken bij Tibetaanse monniken,
die zeer bedreven zijn in meditatie, een
krachtige ontspanningsresponse. In de
onderzoeksetting mediteerden zij en
visualiseerden zij een kosmisch en
reinigend vuur, gehuld in natte doeken
terwijl ze omgeven waren door bijnavries temperaturen. In plaats van rillend
van de kou in natte doeken gevaarlijk
onderkoeld te raken, deden zij met hun
meditatie en visualisatie de koude, natte
doeken drogen.

Benson is dan ook een pleitbezorger
voor de preventieve mogelijkheden die
vormen van zelfzorg, zoals meditatie,
kunnen hebben. Hij verwoordt het zo:
“I envision a future in which medicine
is as sturdy as a three-legged stool,
balanced equally by three healing
resources: Medications, Surgery and
other medical procedures, and, Self-care
approaches. Ideally, medicine would
call upon self-care for 60 to 90 percent
of the everyday problems that patients
experience. We would draw appropriately upon the medicines and
surgeries when necessary. All three
legs are mandatory.”
Boek: Herbert Benson.
The Relaxation Response.

“Benson is dan ook een
pleitbezorger voor de
preventieve mogelijkheden
die vormen van zelfzorg,
zoals meditatie, kunnen
hebben.”

Aandacht in de zorg
Door Albertine Wendte-Voncken
Eind januari 2020 zat ik op een berg
voor een nascholing over mindfulness
en compassie in de gezondheidszorg.
Toevallig was het in het gebied waar ik als
tiener en twintiger met mijn ouders ging
skiën en deze combinatie van skiën en
nascholen trok mij wel. We zaten midden
op een berg in een chalet met dertig
artsen van verschillende specialismen en
uit verschillende delen van het land. Ik
kwam helemaal opgeladen weer terug,
vervuld van aandacht voor mijzelf en
anderen. Twee maanden later barstte de
coronacrisis los, ging het land op slot en
stond de gezondheidszorg volledig op z’n
kop. Ik had direct baat bij de opgedane
vaardigheden en kon teren op mijn
opgeladen batterij. Eind januari 2022
mochten we weer de berg op om na
twee jaar coronacrisis de batterij weer
op te laden. Het leek mij aardig om wat
ervaringen te delen en de parallel te
trekken met wat ons hier in dit idA
blaadje samen brengt.
Aandacht in de zorg gaat vaak uit naar
de patiënt. Artsen zijn in de regel geneigd
om meer compassie voor de patiënt te
hebben dan voor zichzelf, leggen zichzelf
een hoge werkdruk op en zijn wanneer
de nood hoog wordt geneigd om juist
een stapje bij te zetten. Artsen zijn vaak
erg streng voor zichzelf en hun collega’s.
Desalniettemin zien we dat artsen die
in spiritueel opzicht goed voor zichzelf
zorgen betere aandacht kunnen hebben
voor hun patiënten.

Wanneer er compassie is dan voelen
we mee met de medemens, bij empathie
leven we mee, maar wanneer er
‘empathic distress’ is dan raken we onszelf kwijt in onze pogingen het lijden
van de ander weg te nemen. Wanneer
we gaan meelijden loop je het risico er
zelf aan onderdoor te gaan. “Ben ik
mijn broeders hoeder?” vroeg Kaïn aan
God. Dit gezegde wordt nogal eens
buiten de context gebruikt als vraag in
hoeverre je verantwoordelijk bent voor
het welzijn van een ander persoon.
Wie is dan je broeder en hoe ver reikt
je verantwoordelijkheid om de ander
te hoeden? In ieder geval niet zover
dat je er zelf aan onderdoor gaat.
Een van de manieren om onderscheid te
maken tussen wanneer je teveel inlevert
van jezelf en wanneer je er gewoon bent
voor de patiënt is door regelmatig even
stil te staan bij je gevoel. Dit kan onder
andere door middel van mindfulness
of meditatie. Wat is nou mindfulness
precies? Een van de definities van mindfulness luidt: “Mindfulness bestaat uit
de vaardigheid en bereidheid om bij
elke situatie en elke ervaring aandachtig
aanwezig te zijn met open interesse,
zorgzaamheid en mildheid.” (Barbara
Doeleman-van Veldhoven). Het is geen
toestand, maar een manier om je te
verhouden tot wat er gebeurt. Door
regelmatig van een afstand te beschou-

wen wat er gebeurt reageer je niet meer
met je primaire instinct, maar welover-wogen. Zo kan je je veerkracht behouden.
Voor veel mensen is geloof ook een vorm
van zelfzorg. Vaak is er vanuit het geloof
aandacht voor de balans in het leven.
Alle geloven hebben niet voor niets een
rustdag in de week. Het geloof belijden
in een gemeenschap kan ook energie
geven. Je bent samen, staat even stil in de
drukte van de week, je zingt, je overdenkt
en bidt of mediteert. Mijn doktersassistente
neemt vijf keer op een dag een korte
onderbreking om zich even tot Mekka te
richten. Ik zie dat ze dan even een kleine
oplaadbeurt heeft gehad en daarna met
meer compassie de patiënten te woord
kan staan. En Boeddha zou ooit gezegd
hebben: “Mediteer een kwartier per dag,
behalve als je het druk hebt…. dan een
half uur.” Vanuit de diverse geloven is er
dus aandacht voor wat je ook mindfulness
zou kunnen noemen.
Ik denk dat er met de ontkerkelijking van
de samenleving een behoefte ontstaan
is aan het invullen van de balans in het
leven. Mindfulness vervult voor sommige
mensen die behoefte, waar geloof die
voor anderen vervult. Het uiteindelijke
doel is om zelf overeind te blijven door
de veerkracht te bewaren en zo compassievol te blijven naar de patiënt en die
gerichte aandacht te kunnen geven.

In de media was er de laatste jaren
aandacht voor “compassion fatigue”, een
aandoening die wordt gekenmerkt door
emotionele en fysieke uitputting, wat leidt
tot een verminderd vermogen om zich in
te leven in of medeleven te voelen met
anderen. Cijfers hoeveel zorgprofessionals
hieraan lijden variëren van 16 tot 85%.
Preventie van deze aandoening berust
voornamelijk op het behoud van veerkracht door zelfzorg en zelfcompassie.
Er moet onderscheid gemaakt worden
tussen compassie, empathie en ‘empathic
distress’. Wanneer we een medemens zien
lijden willen we het lijden verlichten.

Albertine aan het werk als huisarts.
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De reis naar binnen
Door Karen Lammers
De yogis die duizenden jaren geleden
in hun grotten informatie doorkregen.
De scherpzinnige en creatieve filosofen
die in de loop der tijden nadachten over
het ontstaan van de kosmos, het Ene en
het wezen van de ziel. Een fysieke en
spirituele zoektocht is ze, yoga, een
levenspad, en de wetenschap werpt
door haar vorderingen nieuw licht
vanuit haar perspectief en ondersteunt
oude inzichten.

in dat anderhalve uur precies gebeurde,
viel me toen moeilijk in woorden te vatten, maar de poses (asana’s) in combinatie
met de ademhaling bewerkstelligden iets
wezenlijks, ingrijpend op een niveau dat
ik niet kon duiden. Vanaf die tijd ben ik
een fervent yoga beoefenaar.

Eén van de grote Indiase yogi, B.K.S.
Iyengar, zegt het ongeveer zo (mijn
vertaling): “yoga, zoals het werd begrepen door haar wijzen, werd ontwikkeld
Het is een continuüm van denken een
om te voldoen aan deze menselijke noden
voelen, van waarnemen en openstellen,
(te weten lichamelijke en geestelijke
onbevooroordeeld, dat met slingerende
gezondheid, begrip en wijsheid, vrede
bewegingen heen en weer schommelt
en vrijheid) in een uitgebreid, naadloos
over het spectrum van kennis en intuïtie. in elkaar overvloeiend geheel. Haar doel
Uiteindelijk is het een verlangen van alle
is het om de integriteit van eenheid te
tijden om meer te weten te komen over
bereiken - eenheid met onszelf en daaruit
onze bron, over ons wezen, over het
voortvloeiend ook eenheid met alles
wezen der dingen. Het bewandelen van
dat buiten ons ligt. […] Yoga maakt het
het pad is wellicht belangrijker dan het
mogelijk om een gevoel van heelheid in
aankomen bij het gestelde doel.
het leven te vinden waar je niet voelt
alsof je constant probeert de fragmenten
De reis naar binnen zou tegelijkertijd de
van gebroken stukken bij elkaar te
reis naar buiten, naar het Ene, naar God
passen, de innerlijke vrede vindt die
zijn. Vele denkers hebben deze gedachte terwijl je niet verstoord en opgewonden
gehad, dat alle wezens en dingen op deze wordt door de eindeloze stress en strijd
planeet een goddelijke vonk in zich dravan het leven. Yoga maakt het mogelijk
gen, niet alleen bezielde wezens maar
om een nieuw soort vrijheid te vinden (te
ook planten en rotsen, en dat de mens,
weten; gelijkmoedigheid en uiteindelijk
zijn ziel, uiteindelijk naar het Licht wil
dat er een innerlijke serene kern van
terugkeren. Daar hebben de antieke
iemands wezen is die nooit verbinding
filosofen bijzonder diepgaande en intelverliest met het onveranderlijke, eeuwige
ligente gedachten over geformuleerd.
oneindige) waarvan je niet eens kon
bevroeden dat ze bestond.”
Dit stukje gaat over de reis naar binnen
en in het bijzonder over meditatie. VijfEn: “Spirituele verwezenlijking is het doel
tien jaar geleden stapte ik sceptisch mijn
dat aanwezig is in ieder die zoekt naar
eerste yogales binnen, op een zondagonze goddelijke kern. Om het innerlijke
ochtend in Baltimore. Samen met een
wezen te openbaren, onderzochten de
vriendin, die me daartoe had uitgenowijzen verschillende lagen of omhulsels
digd. Yoga zei me toen niet zoveel, maar van bestaan, de vijf kosas, beginnende
ik wilde er wel kennis van nemen. Wat er met het perifere fysieke, voortgaand
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door geest/mind en intellect/intelligence, en
uiteindelijk het binnenste, die van de ziel.
Deze lagen moeten geïntegreerd en in harmonie met elkaar zijn om heelheid te bereiken. Deze omhulsels zijn als het ware als de
schillen van een ui, maar het onderscheid
tussen de lagen is in essentie hypothetisch.
Onderling is er vermenging in elkaar en
alle lagen staan met elkaar in verbinding.”
Waarbij het fysieke, anatomische lichaam de
andere vier subtiele lichamen of kosas
omvat; het energetische lichaam, mentale
lichaam, intellectuele lichaam en het
zielslichaam. Deze kosas zijn vervlochten
met elkaar, in verbinding staand met elkaar,
en onderlinge harmonie is quintessens.
In mijn ervaring begon er een stromen van
energie, een bewustwording, een leerproces
van opmerken, van voelen, een zoektocht
naar betekenis. In mijn ervaring vinden er
steeds subtiele veranderingen en verdiepingen van de oefening plaats.
De ademhaling en beweging brengen een
focus. Meditatie was voor mij een volgende
stap. De fysieke inspanning van yoga had
aanvankelijk louter mijn voorkeur. Een
sterke, cardio-vasculaire oefening was dat
wat me voldoening gaf, en soms nog steeds
geeft. Totdat ik met een pijnlijke nek naar
een ashtanga yogaklas toog met het idee
dat een flinke inspanning en aanzwengelen
van de doorbloeding een remedie zouden
zijn. Het gevolg was een langdurige
blessure. Deze gebeurtenis luidde het begin
van het meditatieve pad voor mij in. Ik
begon met ‘restorative’ yoga en yin yoga
en met meditatie. Ik begon in te zien hoezeer mijn misplaatste manier van denken,
voortvloeiend uit een onderdompeling in
een academisch verwachtingspatroon van
aldoor het uiterste van jezelf vergen waarin

Aandachtige kinderen
geen plaats was voor een stap terug doen,
hier averechts had gewerkt. Hoe ik mezelf
had geschaad door mezelf niet in acht te
nemen. Hoe moeilijk het was om de cirkel
van het willen voldoen aan die absurde
verwachtingen te doorbreken en hoe moeilijk het was om afstand te nemen van de op
dat moment te zware ashtanga yoga waar
ik zo veel van hield. Dat ik terug moest
gaan naar een basis van langzame en uiterst
milde beweging, geleid door ademhaling.
Voldoende te hebben aan een ‘guided’
meditatie waarin visualisatie een helend en
krachtig effect sorteert. Aan mediteren,
gewoon zitten met ogen dicht en de ademtocht die je neusvleugels beroert te volgen
en de gedachten die zich aandienen te laten
voor wat ze zijn – voor dat moment althans.
Het enige wat telt is het nu, en het enige
wat telt is de toewijding.
Meditatie is voor mij een manier om stil te
worden, om innerlijke ruimte te creëren.
Het is de aard van de geest om gedachten
aan te dragen. Meditatie is een oefening
om niet in te gaan op opkomende gedachten. Telkens als er een gedachte opkomt,
besluit je die even te laten voor wat ze is.
Een mooie vergelijking is die van het
visualiseren van het beeld van een grasveld
waar je op de rug ligt, desnoods met een
grassprietje tussen de lippen, terwijl je kijkt
naar de blauwe lucht waarin wolken, hoog
aan de hemel langsdrijven. Het is nu zaak
telkens wanneer er een wolk overdrijft het
af te doen met ‘daar gaat een wolk’, zonder
verdere aandacht te geven aan vorm of
grootte of het waarom. Zo is het met de
gedachten, je laat ze even voor wat ze zijn.
Na de meditatie is er immers genoeg tijd
om verder over al die gedachten na te
denken. De effecten van meditatie die ik
ervaar zijn een ondervinden van een
bijzonder diepe laag van rust.

Door Albertine Wendte-Voncken

Kinderen hebben op een andere manier
aandacht voor dingen. Vanaf dat ze heel
klein zijn laten ze je de wereld door hun
ogen zien. Als ze groter zijn kunnen ze
zomaar ineens stilstaan op een drukke
plek om vol verwondering te kijken naar
een rups die loopt, een dode vogel of
een bijzondere kleur van een boomblad.
Soms, als het me lukt om in hun aandacht voor de wereld mee te gaan en me
niet te laten leiden door het boodschappenlijstje dat ik in mijn hoofd aan het
maken was, dan ontstaan er mooie
momenten waarin ik hun verwondering
spiegel en weer even meevoel. Dan ben
ik even helemaal in het hier en nu. Er
circuleert een filmpje van een beroemde
violist die in de gang van een druk
metrostation staat te spelen. Honderden
forensen spoeden zich langs hem op weg
naar de plek waar ze naartoe moeten.
De enige die stilstaat en de muziek
wérkelijk hoort is een kind.
Die andere vorm van aandacht brengt
een eigen uitdaging met zich mee: ze
maken zoveel interessante dingen mee
en hebben zoveel indrukken de hele dag

door dat het weleens moeilijk kan zijn
om alles te filteren en te verwerken.
Dan kan het goed zijn om de aandacht
te leren kanaliseren. In de kinderboekwinkel waar ik terecht kwam met de
vraag om “een boek met het thema
Aandacht”, kwamen we uiteindelijk uit
in de boekenkast met zelfhulpkinderboeken. Ik was er met een van mijn
twaalfjarige zoons naartoe gegaan en
samen bladerden we door de boeken.
Het boek waar mijn oog op viel was
“Stilzitten als een Kikker” van Eline Snel.
Het had een duidelijke structuur, prettige
layout met een rustig lettertype, lichtgrijze afbeeldingen en een zachtgroene
accentkleur voor de hoofdstukken.
Het leek mij een ideaal boek over mindfulness voor kinderen: rustig, kalm en
aandachtig.
Ondertussen trok mijn zoon naar een
heel ander boek: “Superkrachten voor
je Hoofd” door Wouter de Jong. Felle
kleuren, schreeuwende koppen en
illustraties door Hein de Kort waardoor
het boek mij deed denken aan populaire
Lees verder op pagina 8

Elke dag, elke oefening is weer anders en
heeft haar eigen uitdagingen. Het belangrijkste is de mat uit te rollen en te beginnen.
Boek: B.K.S. Iyengar. Light on Life.
The yoga journey to wholeness,
inner peace, and ultimate freedom.
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Vervolg van pagina 8

kinderboeken zoals de Waanzinnige
Boomhut. Voor mijn volwassen brein
voelde deze waterval aan prikkels
allerminst mindful aan, maar voor zijn
tienerbrein was dit juist een goede
aandachtstrekker. Ik besloot ze allebei
mee te nemen.
Eline Snel heeft een onderwijslijn
ontwikkeld voor mindfulness op scholen
en dit boek was daaruit voortgevloeid.
Het is geschreven gericht op de ouder/
opvoeder en de hoofdstukken en
het taalgebruik zijn ook gericht op
volwassenen. Het is een prettig leesbaar
boek met een logische indeling, bevat
goede uitleg en concrete handvatten,
mooie oefeningen die je via een
download luistert. Wouter de Jong
heeft ook zijn sporen verdiend in de
volwassen mindfulness met de Mindgym
boeken. Dit boek is duidelijk gericht op
kinderen. Het boek bevat 15 hoofdstukken met in elk hoofdstuk één
superkracht, bijvoorbeeld aandacht,
boosheid of vriendelijkheid. Het is met
veel humor geschreven en bevat veel
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informatie, maar ook opdrachten en
diploma’s die de kinderen kunnen
gebruiken. De toegankelijke taal en layout maakten dat de kinderen meteen
in de oefeningen doken en ook meteen
vrij associeerden op voor welke broer
welke oefening het meest van
toepassing was. Dus als je je als ouder
wil inlezen raad ik “Stilzitten als een
Kikker” aan en als je kind er liever zélf
in wil duiken zou ik “Superkrachten
voor je Hoofd” kopen bij je lokale
boekwinkel.
Tenslotte nam ik nog een boekje mee,
genaamd Slaapklets, door Michal
Janssen, een werkboekje waarin je
met je kind de dag kan doornemen
met elke avond een paar kleine
oefeningen die je in kan vullen. Voor
mijn jongste die vaak voor het slapen
gaan nog zo’n ontzettend vol hoofd
heeft misschien wel een hele goede
oefening, hoewel hij vanavond in slaap
is gevallen op het ritmische, zachte
getik van mijn vingers op het toetsenbord van mijn laptop.

Kijk op de week. Wat gebeurt er doordeweeks in de Singelkerk?

René van Royen
Door Marion Slotboom, enthousiaste cursist Latijn leren lezen met:

Waarom juist in de Singelkerk? Hoe
ben je hier beland? Ik zat eerst in een
ruimte in de Universiteitsbibliotheek
aan de overkant. Maar mijn fiets zette
ik hier altijd vast. De goede sfeer hier
was me al opgevallen. Dan zag ik de
posters voor concertjes en raakte ik in
gesprek met Marcel, met de vraag of
ik ook niet af en toe een pianoconcertje
kon geven. En dat kon. Later vertelde
Helma over de mogelijkheden om
een ruimte te huren. Zodoende ben
ik overgestoken en geef ik nu twee
dagen in de week hier les.

René van Royen, gedurende 40 jaar
docent Oude Geschiedenis aan de
UvA. René geeft nu cursussen Latijn
leren lezen, en colleges Oude
Geschiedenis.
Hoe kwam je hierop, René?
Ik heb altijd met veel plezier lesgegeven
En toen ik vanwege mijn leeftijd tegen
m’n zin met pensioen moest, ben ik op
zoek gegaan naar een andere invulling.
Dat duurde een tijdje, maar in deze
vorm geef ik alweer een jaar of tien les.
In die tijd heb ik mijn eigen lesmethode
ontwikkeld en lesboeken geschreven.
Latijn onderwijzen en leren is een
interactief proces. Serieus rekening
houden met de leerlingen zelf. Ik leer
er zelf ook van, dus het gaat me nooit
vervelen, zeker als ik zie hoe de
cursisten zo soepel door de stof gaan
en met zoveel plezier.

Wat voor cursisten heb je op het oog
en waar moeten ze aan voldoen?
Iedereen tussen de 12 en de 90 die
belangstelling heeft voor Latijn of voor
de Oude Wereld. Sommigen doen
allebei, zowel Latijn als de college Oude
geschiedenis. En geen eisen vooraf.
Na de eerste paar lessen zie ik het wel
en de cursist meestal ook. Daarom zijn
die ook gratis. Een prettige manier om
te kijken of het iets voor je is.

Je kunt aan tafel aanschuiven, maar
ook via Zoom meedoen. Sommige
cursisten zitten in Groningen,
Oosterbeek, Deventer… Zo blijven ze
jaren in de groep. Na grofweg een jaar
kun je beginnen met het lezen van
Latijnse teksten en ze gaan vertalen.
We lezen Vergilius, Ovidius, Livius en
Joris en de draak, een heel leuk verhaal.
En dan zit ik eigenlijk alleen maar
te genieten van alle mooie vertaalvondsten die langskomen. Verder
hoef ik weinig te doen. En de sfeer in
de groep is heel belangrijk. Je moet
geduld hebben, niet gaan duwen.
De colleges Oude geschiedenis heb ik
opgezet met een sociologische blik.
We behandelen ook hoofdstukken uit
de bijbel zoals Koningen. De achtergrond is: mensen met hun geloof en
hun geschiedenis. Hoe handhaven ze
zich, hoe oriënteren ze zich. De sterke
en de zwakke kanten van een geloof…
In Koningen kan ik ook een behoorlijk
precieze tijdlijn zichtbaar maken, daar
ben ik wel trots op.
Het mooie van leren is dat je hoofd er
beter van wordt, zeker als je ouder
bent. Het moet een beetje moeilijk
zijn en nieuw. Dan ga je er mentaal
op vooruit. Het geeft je plezier, het is
zinvol en je krijgt er energie van.

Je zit zelfs in de predikantenkamer,
het spirituele hart zogezegd. Hoe
beleef je dat? Alweer de sfeer, die
ken ik en die is me heel vertrouwd als
jongetje dat opgroeide in een dorpspastorie in Zeeland, Friesland… Die
Nederlandse Protestantse cultuur..

René, je hebt een prachtig verhaal
toen je baan aan de UvA op de tocht
stond in de jaren ’90.
Ja, ik bedacht een tegenzet en ben
college gaan geven over Asterix en de
Geschiedenis. Dat liep storm, overvolle
zalen. Het heeft zelfs de TV gehaald en
uitgever Bert Bakker vroeg me of ik
daar een boek over wilde schrijven. Dat
heb ik samen met m’n vrouw gedaan:
Asterix en de Waarheid. Heeft zelfs
internationale bekendheid gekregen.
En mijn baan kon ik houden.

Laatste vraag en niet onbelangrijk
voor mensen die belangstelling
hebben. Je cursussen vind ik heel
vriendelijk geprijsd.
Ze moeten toegankelijk zijn voor
iedereen. Zo hou ik er plezier in en
zo hou ik op mijn manier Latijn en
Oude Geschiedenis in de lucht.
Voor verdere informatie:
zie de website van René van Royen.
https: // www.latijnlezen.nl
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Uit de kerkenraad

Uit de kerkenraad – 10 februari
Collectie Fontein
Voorafgaand aan de vergadering heeft de kerkenraad
de tentoonstelling over de collectie Fontein in het Allard
Piersonmuseum bezocht. Na sluitingstijd hebben twee
conservators ons rondgeleid en nadere informatie gegeven
over deze waardevolle en bijzondere collectie boeken
en geschriften. Leerzaam en informatief omdat er dit
voorjaar besluiten genomen worden m.b.t. dit bezit.
Nadere informatie over deze collectie ligt in de Singelkerk.

Jeugdwerk
Het inhoudelijke thema van deze maand was het jeugdwerk in onze gemeente. Liliane van der Steur heeft namens
de medewerkers en vrijwilligers een presentatie gegeven
over de visie, opzet en organisatie. De vergadering was
onder de indruk van de inzet en van het mooie doordachte
en stimulerend programma-aanbod. Het voert te ver
om hier nader op in te gaan, daarvoor verwijs ik u graag
naar onze website www.doopsgezindamsterdam.nl/
doopsgezind-amsterdam/jeugd

Muziek in de Singelkerk en de
Meerpadkerk
#pianoles #orgelles #zang #ander instrument?
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.
Sinds januari ben ik begonnen met pianoles in de
Meerpadkerk in Noord, waar ik op de dinsdagen lesgeef.
Ook geef ik piano- en orgelles in de Singelkerk. Er staan in
beide kerken prachtige instrumenten en wat zou het mooi
zijn als de leden en betrokkenen 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 (klein)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

Viering doopjubilea
Eens in de twee jaar wordt het dooplustrum van onze
leden gevierd, maar vanwege de pandemie moest dit
twee keer overgeslagen worden. Dit jaar wordt de draad
weer opgepakt. Op dinsdag 5 april is er vanaf 19.30 uur
in de Singelkerk een bijeenkomst voor alle doopjubilarissen
van de jaren 2021 en 2022. Onze voorgangers Henk
Leegte en Ewoud Roos zullen de bijeenkomst leiden.
De jubilarissen (allen die in 2021 of 2022, 5, 10, 15, 20 tot zelfs 60 en 65 jaar geleden zijn gedoopt) krijgen
daarvoor een uitnodiging.

Menno Simonshuis
Met de vorige idA is als gemeente afscheid genomen van
het Menno Simonshuis. Een nummer om de bewaren!
Met de medewerkers die de diensten mogelijk hebben
gemaakt is een afscheidskoffie gehouden.

Gemeentedag op 12 juni a.s.
Dit jaar zal er weer een gezamenlijke Gemeentedag
gehouden worden op het terrein van Elfregi aan de
Nieuwe Meer. Hopelijk met mooi weer zodat een hagepreek (dienst in de openlucht) gehouden kan worden
en er veel spelmogelijkheden voor de kinderen mogelijk
zijn. Meer informatie volgt later, maar de datum
12 juni a.s. kunt u alvast noteren.

Romance het Menno Simonszhuis
Door Joop Lavooij
In het stuk van Peter en Gerda Froese worden Kees Dalmeijer
en ondergetekende genoemd als receptionist, niet alleen in de
avonduren maar ook de hele zaterdag en zondag. Wij hebben
zeer goede herinneringen aan die tijd, vooral omdat Kees en
ik onze toekomstige echtgenotes (Sally en Betty) daar ontmoet
hebben. Sally en Betty waren trainees in het programma van
Intermenno en woonden en werkten voor een jaar (augustus
1970- juli 1971) in het Menno Simonszhuis. Ook na hun
traineetijd hebben zij daar nog een tijdje gewerkt.
Kees en ik hebben daar toen een prachtige tijd gehad. We
hebben daar leren biljarten, bridgen en de fijne kneepjes van
het klaverjassen. Het sociale leven in het huis was geweldig.
De meeste bewoners waren in een goede conditie. Zoals hun
verpleeghuisarts mij later zei: in de jaren 70 moesten toekomstige
bewoners aantonen dat zij (bij wijze van spreken) over het bed
heen konden springen, nu moeten zij aantonen dat zij er
zonder (veel) hulp niet uit kunnen komen. Er is veel veranderd
in de afgelopen 50 jaar, maar de warme herinneringen blijven.

Muziek in de diensten
Muziek hoort erbij; is voor velen van u zelf onmisbaar.
Er is daarom besloten om in ieder geval één keer per
maand solisten in de dienst uit te nodigen. In de
komende maand zal dat zijn op 27 maart (zang).
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Mennothee
Iedereen is weer van harte welkom op de Mennothee:
8 maart van 14.00 uur tot ca. 16.00 uur in de Singelkerk.

In memoriam
Adriana Johanna Meijer
19 december 1926 – 23 januari 2022
Op 1 februari jl. hebben wij in een dienst op begraafplaats de Nieuwe Ooster afscheid genomen van zr Ad
Meijer. 95 jaar oud is zr Meijer geworden. 92 jaar van

Dopers Gesprek
Op dinsdag 8 maart spreken politiek journalisten Thijs Broer en
Peter Kee over hun boek Code Rood. Het verhaal achter het
coronabeleid.
Vanaf het moment dat het coronavirus in Nederland om zich heen
greep volgden zij de politieke hoofdrolspelers in de coronacrisis
op de voet. Hoe gingen de politiek leiders om met de dilemma’s
waarmee ze werden geconfronteerd? Hoe werden cruciale
beslissingen genomen?
Na afloop zal het boek te koop zijn, gesigneerd door de auteurs.

haar lange leven woonde zij op de Churchilllaan, eerst
als (enig) kind van haar ouders en later (ongetrouwd)
haar ouders verzorgend. Hoe bijzonder is het dat
iemand zo lang op eenzelfde adres heeft gewoond.
Op latere leeftijd ontwikkelde zich een hechte vriendschap met het gezin van Miltenburg. Zij leerden elkaar
kennen tijdens een reis op een vrachtschip, waar
Ad Meijer een ‘hut als passagier’ had. Ad hield van
jongs af aan van de zee, haar vader was kapitein
op de koopvaardij. Zij genoot van schepen, van het
reizen over verre zeeën en van het over het water

Doopsgezinde Singelkerk
Ingang Herengracht 431 te Amsterdam (nabij het Koningsplein)
dinsdag 8 maart – 20.15 uur - 22.00 uur
Meld je aan via formulier op de website:
www.doopsgezindamsterdam.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Met je aanmelding rekenen we op je komst!

turen naar de einder. Op de annonce stonden
woorden van haarzelf: ‘Als een schip verdwijnt achter
de horizon, is zij niet weg. We zien haar alleen niet
meer.’ En tijdens de afscheidsdienst lazen wij uit psalm
139: ‘Gij legt Uw hand op mij, en ga ik weg tot aan
het uiterste van de zee, ook daar zal Uw hand mij
geleiden, Uw hand mij omvatten.’

Amsterdam, creatieve stad 1600-1900
Tentoonstelling in Allard Pierson

De hele familie van Miltenburg (drie generaties,
met drie dochters en zes kleinkinderen) was bij de
begrafenis aanwezig. Zij namen in dankbaarheid èn
verdriet afscheid van ‘een vriendin, extra familielid

Manuscripten en brieven van Spinoza, Vondel en Multatuli,
verbluffend gedetailleerde prenten, eeuwenoude atlassen en
kookboeken...
In vier zalen en tijdvakken presenteert het Allard Pierson een
overzicht van de Amsterdamse cultuurgeschiedenis. In de 18de
eeuw is de aandacht gericht op het stedelijke culturele leven.
In dit kader zijn in vijf vitrines enkele prachtige boeken uit de
boekerij van Pieter Fontein (1708-1788), doopsgezind predikant
bij Lam en Toren van 1739 tot 1749, tentoongesteld. Fontein
legateerde zijn klassieke letteren aan de doopsgezinde gemeente
in Amsterdam. Deze boekerij berust als bruikleen in de Universiteitsbibliotheek. De tentoonstelling is nog tot half april te zien.
Er is door de UB een boekje samengesteld Een monument voor
de Doopsgezinden. De bibliotheek van Pieter Fontein (1708-1788).
(Amsterdam, Allard Pierson, 2021) 36p en ill.
Het boekje is te verkrijgen in de Singelkerk.
Zie voor meer gegevens: ttps://allardpierson.nl/bezoek/
amsterdam-creatieve-stad/

en reserve oma’. Zij waren er voor Ad, tot het laatst
toe, en Ad Meijer was er voor hen, de jaren door.
Zr Meijer is in de zondagse dienst van 10 oktober
1999 – op haar zelfgeschreven belijdenis – gedoopt in
de Singelkerk. Berthy van Miltenburg en Wil Landman
waren daarbij haar doopgetuigen.
Wij danken Ad Meijer dat zij mens onder mensen is
geweest. En wij zongen haar tot slot toe uit dat ons
zo bekende lied: ‘De tranen, die ik heb geweend,
zijn door Gods wind gedroogd; ik denk niet meer aan
wat voorheen vergeefs ik heb gepoogd. Maar met
vernieuwde levensmoed neem ik een vast besluit: ik
voel de winden Gods vandaag en zeil de haven uit!’
Ewoud Roos

I N DIT AMSTERDAM MA ART 2022 – 11

Piano uit Menno Simonshuis
De piano is altijd gebruikt tijdens de
diensten in het Menno Simonshuis.
Vanwege het beëindigen van de diensten
daar, is de piano overbodig geworden.

Heeft u interesse? Neemt u dan gerust
contact op met koster@vdga.nl of
tel. 020 623 45 88
Gratis op te halen; een bescheiden
bijdrage aan Doopsgezind Amsterdam
wordt op prijs gesteld.

PKA verkiezingsdebat op 7 maart
Voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam organiseert
de PKA een debat over de toekomst van de stad. In dit debat
staan de politieke en persoonlijk waarden en de moreel-ethische
keuzes van de kandidaten centraal. Andere thema’s zijn de
groeiende kloof tussen arm en rijk, wonen, duurzaamheid,
veiligheid en drugs.

Datum: Maandag 7 maart
Start debat: 19.45 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Plaats: De Nieuwe Kerk op de Dam
Gesprekleiders: Vincenza La Porta en Wilfred Scholten
Opgeven via: info@protestantsamsterdam.nl

Deelnemers: Rutger Groot Wassink (GroenLinks), Diederik
Boomsma (CDA), Yassmine el Ksaihi (D66), Gerjan van den
Heuvel (CU), Sofyan Mbarki (PvdA), Juliet Boersen (Volt),
Daan Wijnants (VVD) en Daniel van Duijn (jongerenpartij LEF) .

Gedicht van de maand
Gekozen door Peggy van der Leeuw
Peggy: Ik herinner me nog goed het moment dat ik in mezelf de
volgende gedachte aantrof: het leven is net één grote taart, waarvan
ieder maar een heel klein puntje krijgt. Maar in dat ene puntje zitten
wel alle smaken van de hele taart. Het was een rustgevende gedachte.
Toen ik dit gedicht van Abel Herzberg vond, moest ik daar weer aan
terugdenken, maar o, wat verwoordt hij het mooi: niet met behulp
van mijn aardse taart, maar van het onuitsprekelijke, aanwezig in
ieder woord, in iedere communicatie, met behulp van het ondeelbare,
aanwezig in ieder deel, met behulp van het leven zelf, aanwezig in
iedere liefdeskus. En hoewel niet in dit gedicht, vast ook met behulp
van het goddelijke, aanwezig in elke uitingsvorm, hoe klein ook.
Er zijn van die momenten, dat woorden me zo kunnen raken. Zo liep
ik een paar weken geleden onder de Oudemanhuispoort door, vervuld
van herinneringen uit de tijd dat ik daar als beginnend studente
regelmatig onderdoor liep, toen me voor het eerst opviel, dat bovenin
de poort gebeiteld staat: ‘ Als hetzelfde anders wordt gezegd, is het
anders gezegd’. Of toen ik met de trein naar Rotterdam ging en ik
boven de trap naar donkere sporen beneden, geschreven zag staan:
‘Afstand scheidt de lichamen, niet de geesten.’ Geluksmomenten zijn
dat voor mij. Zoals het lezen van Herzbergs woorden.
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Er is in ieder woord
een woord
dat tot het onuitsprekelijke behoort;
Er is in ieder deel
een deel
van het ondeelbaar geheel
gelijk in elke kus.
hoe kort,
het hele leven meegegeven wordt.
Abel Herzberg

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

Gemeente in beweging

Lenteconcert van Roon Staal in de Meerpadkerk
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.

van zijn oom Ede, ‘I Have A Dream’ van Abba en
‘Sailing’ van Gavin Sutherland als ook eigen werken
waaronder ‘Promise’, ‘By Her Side’, ‘Als Je Mij Zoekt’,
‘The Garden Of Light’ en het tedere ‘Rust In
Bewustzijn’.

Roon Staal weet zijn publiek steeds weer te raken met zijn
indrukwekkende en harmonieuze zang en pianospel.

Een concert voor iedereen die toe is aan een
onvergetelijke ervaring. Kaarten voor het concert in
Amsterdam zijn te bestellen via www.roonstaal.com
of 06-15 40 31 25.

Tijdens de Lente Tour van Staal passeren enkele bekende
covers de revue van Art Garfunkel en Paul Simon zoals
‘Bridge Over Troubled Water’, ‘Help Me Through The Night’

Matthäus Passion in de Singelkerk
Het Bach Ensemble Amsterdam – koor en orkest – voert
gepassioneerd én stijlbewust de muziek van Bach en
tijdgenoten uit. De leden doen eigenlijk allemaal niets
liever dan hun drukke dagelijks leven opzijzetten om
Bach te spelen. De inspirerende leiding is in handen van
professionele musici, werkzaam bij o.a. de Nederlandse
Bachvereniging. Zij hebben hun passie voor de muziek
en uitvoeringspraktijk succesvol op de leden van het
ensemble overgebracht.

Solisten
Evangelist – Stephan Adriaens
Christus – Joep van Geffen
Sopraan – Elvire Beekhuizen
Alt – Elsbeth Gerritsen / Rosina Fabius
Tenor – David Lee
Bas – Michiel Meijer
Gamba – Anna Lachegyi

Datum: 13 maart
Op 13 maart 2022 voert het Bach Ensemble de
Matthäus Passion van Bach uit in de Singelkerk.
Bij deze uitvoering wordt een bijzonder orgel gebruikt:
een orgelpositief. Dat is het grootst nog vervoerbare
type orgel. Voorafgaand aan het concert inleiding
door de bouwer van het orgelpositief, Paul Kobald.
Ensemble olv Paulien Kostense.

Plaats: Singelkerk
Tijd: 14.00 uur, inleiding; 14.30 uur concert

Kaarten reserveren via: www.bachensembleamsterdam.nl/agenda.
Leden van de gemeente kunnen kaarten kopen voor het kortingstarief van 27,50. Met een kortingskaart kunt u zich bij de kaartverkoop voorafgaand aan het concert melden bij Ronald.
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Gemeentereis
Paramaribo,
De Waterkant.
De huizen kijken op
de Surinamerivier en
staan op de Unesco
werelderfgoedlijst.

Het team

Essemie van Dunné
voorganger, jongerenen opbouwwerker
in Noord
t 06 48 35 07 25
e.vandunne@vdga.nl

Doopsgezind Amsterdam gaat naar Suriname
15 oktober – 31 oktober 2022.

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

Door onze contacten en relaties in Suriname zullen
we 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, maar het ‘oude
Suriname’ is er nog. een bezoek aan dat prachtige
land willen we daarom niet langer uitstellen.

De reis is op veler verzoek twee dagen ingekort
en is nu 17 dagen , inclusief reisdagen. De prijs
is €2.905,–. Een financiële tegemoetkoming is
mogelijk. Neemt u daarvoor gerust contact op
met Henk Leegte.
Het reisprogramma ligt in de Singelkerk en is
ook op te vragen bij Rimke.vanderVeer@VDGA.nl
Op 20 maart is er om 12.00 uur een informatiebijeenkomst in de Singelkerk.

Menno’s Global Village
Afgelopen jaren hebben veel jongvol-wassenen via
Menno’s Global Village een reis gemaakt of elkaar
in internationaal verband ontmoet. Het kennismaken met andere doopsgezinden, andere culturen
en andere contexten stonden hierbij steeds centraal.
Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de
stichting Menno’s Global Village is een ‘reizende’
expositie ontwikkeld die door het land trekt en
verschillende Doopsgezinde kerken in Nederland
aandoet.
Van negen jongerenreizen is een spraakmakende
foto op een banner afgedrukt met daarbij een kort
verhaal van een reisdeelnemer. Daarmee wordt een
indruk gegeven van wat mensen ervaren hebben
tijdens hun reis. Denk bijvoorbeeld aan iemand die
een vluchtelingenkamp in Iraaks-Koerdistan bezocht
of een groep Nederlanders die twee weken met
lokale bevolking door Nepal wandelde.
Op zondag 6 februari is de expositie tijdens de
open tijd in de dienst aangeboden door voorzitter
Margot Bootsma.
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De expositie is tot medio maart te bewonderen
(maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
13.00 en voor en na de kerkdiensten op zondag),
daarna reist hij af naar de Doopsgezinde kerk
in Den Haag.

Agenda
Maart 2022
(kerkdiensten: zie achterkant)
• Di 1 mrt

Bijbelkring A. Henk Leegte

Singelkerk

13.00-14.30

• Di 1 mrt

Bijbelkring B. Henk Leegte

Singelkerk

15.00-16.30

• Za 5 mrt

Koorrepetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Ma 7 mrt

PKA verkiezingsdebat

Nieuwe Kerk

(19.00) 19.45

• Di 8 mrt

MennoThee

Singelkerk

14.00 –16.30

• Di 8 mrt

Dopers Gesprek

Singelkerk

20.15-22.00

• Za 12 mrt

Koorrepetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 13 mrt

Matthäuspassion

Singelkerk

14.00, 14.30

• Di 13 mrt

Kring: Matt. 24.45 e.v. en 25

Singelkerk

15.00 uur

• Do 17 mrt

Concert R. Staal

Meerpadkerk

20.00 uur

• Za 19 mrt

Koorrepetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Zo 20 mrt

Informatie Surinamereis

Singelkerk

12.00 uur

• Do 31 mrt

Bijbelaars o.l.v. Ewoud Roos

Singelkerk

11.00 uur

• Za 2 apr

Koorrepetitie

Singelkerk

10.30 uur

• Za 16 apr

Klimaatwandeling RvKA

Amsterdam-Oost

Kopij voor het volgende
nummer vóór 11 maart 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
t kerk (020) 623 45 88
t secretariaat (020) 624 65 73
t boekhouding (020) 627 70 72
gironummer
NL11INGB0000141442 (VDGA)
website www.vdga.nl
website van de ADS: www.ads.nl

Toelichting bij een aantal collectebestemmingen
Pionieren met beschut werk:
Amsterdam Underground (6 maart)

Stichting Stay Tuned (20 maart)

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.

De Stichting StayTuned is opgericht in april
2021.Deze Stichting onderschrijft het
volgende: Wij streven naar een orgelcultuur
met een gezonde toekomst die wordt
geschraagd door de aanwas van jonge
enthousiaste organisten.
• Wij willen kostbaar monumentaal erfgoed
in stand én in gebruik houden: orgels
moeten ook op de middellange tot lange
termijn goed bespeeld blijven worden
door professionals en goede amateurs.
• Wij willen het proces van vergrijzing van
het orgelconcertpubliek een wending
geven door jong publiek te inspireren.
• Wij streven naar talentontwikkeling van
orgelspelende jongeren/tieners.

Voor meer informatie:
www.deregenboog.org/nieuws/
pionieren-met-beschut-werkamsterdam-underground

Voor meer informatie:
staytunednu.weebly.com/stichting.html

COLOFON
idA, in dit Amsterdam
Maandblad voor geloof
en gemeenteleven van
Doopsgezind Amsterdam.
Redactie
Essemie van Dunné
Sjoukje Halbertsma
Joke van der Heide
Karen Lammers
Liliane van der Steur
Wim de Vries Lentsch
Mieke Krebber (eindredacteur)
Ontwerp en realisatie
Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl
T (033) 462 46 93

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

Singelkerk

Meerpad

Centrum 10.30 uur

Noord 10.15 uur

6 maart

Ds H. Leegte

E.M.L. van Dunné
Kinderkerk en Tienertuin

13 maart

Ds E.C. Roos
Kom-in-de kring en
Kinderkerk

20 maart

Ds H. Leegte

27 maart

E.M.L. van Dunné

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
van de Stichting Doopsgezind WereldWerk.
NL27TRIO0786880333 t.n.v. de Stichting
Doopsgezind WereldWerk te Deventer

Ds H. Leegte

E.M.L. van Dunné

Collecte t.b.v. Doopsgezind Amsterdam.
NL11INGB 0000 1414 42 t.n.v. Verenigde
Doopsgezinde gemeente Amsterdam

Ds T. de Boer

Ds J.E. Klanderman

Stichting Kruispost
NL22ABNA0437295370 St. Vrienden Kruispost

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

M. Klomp-Gerringa

Stay Tuned NL57TRIO0320204839
t.n.v. Arjan Schippers.
Collecte t.b.v. projecten van de Doopsgezinde
Zending NL91TRIO0338520058 t.n.v.
De Doopsgezinde Zending.

Palmpasen

14 april

Collectebestemming

Ds H. Leegte

Witte Donderdag
Avondmaal

15 april

Ds H. Leegte

Goede Vrijdag

17 april
Pasen

1 mei

Muziek tijdens de dienst:
• 27 maart: muzikaal talent uit de gemeente
• 17 april: gastmusici: Wilco Kamminga (trombone) & Pieter Mark Kamminga (pauken)
• 24 april: Bach ensemble met cantate 67
Vanwege mogelijke veranderingen i.v.m. coronarestricties raden wij u aan
om onze website in de gaten te houden voor de meest actuele informatie.
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