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THEMA: 
JEUGD- EN JONGERENWERK 

Jeugd- en jongerenwerk: 

Joke, Essemie en Liliane: 
“De bijbel hoort erbij”
Door Dirk Visser

“In de basis denken wij drieën hetzelfde.
De Bijbel hoort erbij. Wij zijn geen
jeugdbezigheidsfunctionarissen”, zegt
Essemie van Dunné in een gesprek van de
drie jeugd- en jongerenwerksters over
hun werk. Haar collega’s Joke van der
Heide en Liliane van der Steur reageren
instemmend. 

Aan het begin van het gezamenlijk inter-
view, waaraan Liliane vanuit Domburg
deelneemt, heeft Joke het kader aange-
geven: Het gaat over vragen als: Waarom
doe ik dit eigenlijk, maar ook: Hoe je 
er vorm geeft aan de ideeën erachter?

“We doen het met veel plezier”, zegt
Essemie. Joke vervolgt: ”Daarvan is
Liliane het levende voorbeeld.” Liliane
legt uit: “Ik geloof niet dat ik leuker
werk had kunnen vinden dan hier. Je
kunt uitgaan van je eigen gedachten en
ideeën.”

In het vervolg van dit interview wordt,
omwille van de leesbaarheid, niet elke
uitspraak meer aan één van de drie
gesprekspartners toegeschreven. Boven-
dien denken zij in grote lijnen min of
meer hetzelfde.

Door de vrijheid die we hier genieten,
kunnen we zo goed werken. Ook de
ruimte die we krijgen, is erg belangrijk.
De vrijheid motiveert wel en dat doet de
methode niet. We kijken wat er in de
wereld aan de hand is en welke kant het
opgaat. Door die vrijheid moeten we de
thema’s zelf uitwerken.

Kinderen voelen aan dat het uit jezelf
komt. Authentiek zijn is heel belangrijk.
“Als kind wist ik zelf binnen een minuut
of iemand authentiek was”, zegt Joke.
Je kunt alleen maar authentiek zijn
als je vrijheid en vertrouwen krijgt. 
Er moet geen instituut zijn dat zegt wat

Essemie

kinderen moeten meekrijgen. Daarin 
zijn wij doopsgezinden anders dan
bijvoorbeeld meer orthodoxe kerken.

“Ik geniet het meest van verhalen”, zegt
Essemie. “Dat vond ik zelf als kind al 
zo fijn.” Mooi is ook dat veel verhalen
vanzelfsprekend zijn. Er zit niet direct 
een boodschap in maar wel een diepe
kracht er achter. Dat ervaren de kinderen
als de verteller zich onthoudt van het
brengen van een boodschap. Het gaat 
om normen en waarden, maar dan altijd
om samenleven, om gevoelens en
levenskracht.

Bij de EBG hameren ze veel meer dan 
bij ons op normen en waarden en minder
op verhalen. In de trant van: God vindt
dat je zo moet leven. Met Jezus als voor-
beeld. Ook moet worden gezegd dat 

Lees verder op pagina 2
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Het is Tumtummie-avond. Spaghetti eten we. De kinderen
zijn een jaar of 12, 13, 14. 

Na het eten volgt er een bijbelverhaal met gesprek en een
bepaalde verwerking. Dit keer is het een beetje anders. Ik
leg kaartjes op tafel; kaartjes met emoties met een
bijbehorend vraag en kaartjes met foto’s. Ik vraag welk
gevoel en welk plaatje vind je horen bij de Tienertuin op
zondagochtend en de Tumtummieavonden in het kerkje
aan het Meerpad. 

De keuzes van de emoties zijn: 
Vrolijk; want iedereen is hier aardig voor elkaar
Geborgenheid; ik voel me hier thuis
Kalm; je wordt hier rustig en stil. Er is stilte, een moment
voor jezelf. Er zijn hier rustige mensen die geïnteresseerd
zijn in verhalen
Blij; je kent iedereen, je voelt je thuis en op je gemak
Gelukkig; op school ben ik niet gelukkig, ik heb er niet
altijd zin in. Hier ben ik gelukkig. Het is er ook gezellig

Bij de gekozen foto’s wordt gezegd:
Een hartje; want het gaat over liefde
De supportknop; je geeft elkaar steun door bijvoorbeeld
de bloemen aan iemand te geven

Kaartjes met emoties met een bijbehorend vraag  

“Hier ben ik  
Door Joke van der Heide

bij de EBG het samen zingen van liedjes 
ook een band schept. De blijdschap daar
zit meer in beweging en dans dan in de
boodschap; bij ons meer in het thema.

Bij ons krijgen de kinderen vertrouwen.
Wij hebben het vrij makkelijk omdat 
we onze kinderen zelf opvoeden. 
Wij geven vertrouwen aan hen zonder
dat het normen en waarden wordt.

Wij vertellen verhalen waarbij de
kinderen hun eigen leven, hun eigen
sores en blijdschap in kunnen
herkennen. Dat hangt ook af van het
clubje, hoe goed de kinderen elkaar
kennen. Het gaat allemaal over
menselijke emoties.

Kinderen hebben de behoefte om te
praten. Pas later, als ze bij Joke komen,
gaan ze nadenken over de verhalen 
die ze wel kennen. Het gaat om het
koppelen van de verhalen aan hun 
eigen leven. Of ze twaalf zijn of twee-
en-negentig: dat maakt geen moer 
uit. De verhalen gaan over de buren, 
je zus, jezelf of over de wereld. Wat je 
in de krant leest, heeft te maken met 
de bijbelse verhalen.

De kinderen lezen in de hun bekende
verhalen zoveel facetten dat ze ook hun
eigen reactie begrijpen. Het gaat over
zoveel, over gezien worden en niet
gezien worden. Liliane wijst erop dat je
niet vroeg genoeg kunt beginnen met
het vertellen van de verhalen. Joke sluit
af: “Als je de bijbelverhalen wilt leren
kennen, moet je eerst weten wat er in
de samenleving speelt.”

Vervolg van pagina 1
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    gelukkig”
    

Oude man; er zijn veel oudere mensen en die zijn blij
Meerdere mensen; er komen van allerlei mensen
Bijbel: het gaat om de verhalen, die verhalen maken
dingen duidelijk, je kunt er iets van leren en je kunt er
inspiratie uit halen. 

Ik geef hiermee een kleine inkijk van hoe het kan gaan bij
een ontmoeting met tieners. Ik werk niet vanuit een
methode maar vanuit mijn lange ervaring met het werken
met tieners. Uiteindelijk kom ik uit bij een simpele vorm;
een bijbelverhaal en daar open en vrij op reageren en
verbinding maken met je eigen verhaal. Dat is het in een
notendop. En het is altijd verrassend; al filosoferend en
theologiserend komen er de meest wonderlijke, wijze en
onverwachte reacties. En er is tijd voor meligheid,
rondrennen, verstoppertje doen en vertellen over school. 

Eens in de maand is er Tienertuin op het Meerpad en 
eens per maand op ’t Singel; een soort tienernevendienst.
Bij de afsluiting van het seizoen op het Meerpad ging het
in de dienst over de tekst in Prediker: voor alles is een tijd. 

Er was één tiener en samen schreven we à la Prediker 
over ons eigen leven: 

– Er is een tijd van werken en een tijd van rusten
– Er is een tijd voor serieus zijn en een tijd van meligheid
– Er is een tijd van wachten en een tijd om door te gaan
– Er is een tijd van werken en een tijd van vakantie
– Er is een tijd van gooien en er is een tijd om te vangen
– Er is een tijd voor alleen zijn en er is een tijd voor samen
– Er is een tijd van wakker worden en er is een tijd van slapen
– Er is een tijd van weten en er is een tijd van twijfel
– Er is een tijd van verliezen en er is een tijd van winnen
– Er is een tijd van hangen op de bank en er is een tijd voor 
   een lange fietstocht
– Er is een tijd van net te halen en er is een tijd van net 
   niet te halen
– Er is een tijd van een frietje mét en er is een tijd van 
   rauwe wortels
– Er is een tijd van vallen en er is een tijd van op te staan
– Er is een tijd van naar binnen gaan en er is een tijd van 
   naar buiten gaan

Joke van der Heide is Jongerenwerker bij Doopsgezind
Amsterdam
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“Het is leuk om te praten met Joke van
der Heide”, zegt Dijs van Dunné, die 
haar zowel in de Tienertuin als bij de
Tumtummies treft. “De eerste zondag 
ga ik vaak naar de kerk op het Meerpad
als er Tienertuin is. Dat wordt door 
Joke geleid. Zij doet dat heel goed”,
aldus de 13-jarige scholier uit Noord.

“Joke kan heel goed luisteren. Dat is fijn.
Ook weet zij altijd verbanden te leggen,
bijvoorbeeld met een stuk uit de bijbel.
Alsof zij de hele bijbel uit haar hoofd
kent. Of met verhalen van 2000 jaar 
later of duizend jaar.

Tijdens de diensten met de Tienertuin
leest Essemie, mijn moeder, vaak uit de
bijbel. Zij is sterk in het verklaren van 
een verhaal. Nadat dit in de dienst is
voorgelezen, gaan de kinderen van de
Tienertuin naar de Bolder. Daar lezen 
we nog wat en praten erover.

Joke heeft dan een plan bedacht. De
laatste keer ging het verhaal over tijd. 
De vraag was: wat betekent tijd voor je?
Daar moeten wij dan verder mee gaan.
Dat vind ik leuk om te doen. Ik betrek
zo’n vraag vaak op mijn persoonlijke
leven. Tijd om je druk te maken zodat 
je op school iets op tijd kunt inleveren?

Of juist niet druk? Dat lukt mij eigenlijk
altijd. Je moet ruim van tevoren
beginnen.

Na de Bolder komen we terug in de kerk
en vertelt een van ons wat we hebben
gedaan en wat iedereen zo’n beetje
dacht. De laatste keer was ik in mijn
eentje. Dat maakt me niets uit. Meestal
zijn we met drie of vier kinderen. 

Naast de Tienertuin hebben we ook
Tumtummies. Bij dat groepje zitten ook
kinderen van buiten de kerk. We eten
gezamenlijk. Dan lezen we een stuk uit
de bijbel waar wij dan over praten. Daar
hebben we langer de tijd voor dan bij de
Kinderkerk. Dat vind ik leuker. We praten
ook veel over andere dingen en we
lachen veel.

Bij moeilijke woorden of begrippen
vragen we wat die betekenen. Meestal
wordt zo’n stuk dan wel duidelijk.
Tumtummies is eenmaal per maand op
een donderdagavond, ook in de Bolder.
Met ongeveer zeven kinderen, ook onder
leiding van Joke. Na het eten doet Joke
de afwas en spelen wij nog wat buiten.

Bij de verhalen uit de bijbel vraag ik 
me af: Wat zouden we er mee kunnen?

“Het lijkt wel alsof 
Joke van der Heide de hele 
bijbel uit haar hoofd kent”
Door Dirk Visser 

Waar gaat dat over? Is er iets dat ik nu 
in mijn eigen leven kan gebruiken? 

Enige tijd geleden liet me een beetje
kritisch uit over het jeugdprogramma 
op de Europese conferentie van doops-
gezinden, MERK, in Montbéliard in
Frankrijk. Het ging meer over elkaar 
dan over geloofszaken. Het was anders
dan verwacht, maar wel leuk. Ook de
contacten met de Franse kinderen met
wie we meestal Engels spraken of in
gebarentaal. Ik was verbaasd hoe veel
beter Nederlandse kinderen Engels
spraken dan anderen. Komend uit een
klein land passen we ons gewoon 
beter aan.

Series bekijk ik liever in het Engels. 
Bij een Nederlandse ondertiteling loopt
het niet altijd synchroon. Ik heb geen
moeite met Engels. Ik vind het nog 
steeds een leuk vak, maar ik heb wel 
de pest in dat ik maar een 6,8 sta. 
Alle andere vakken waren boven de 7.

Ik zit in de hoogste klas van een School
Voor Persoonlijk Onderwijs (SVPO).
Volgend schooljaar wordt besloten wat 
ik hierna ga doen. Het liefst bèta, naar
het atheneum. Ik wil graag iets technisch.
Dat lijkt me leuk om te doen; dus iets die

Dijs van Dunné:

Vele gezichten
In de komende tijd willen we
verschillende leden, vrienden 
en belangstellenden, zowel jong
als oud, aan het woord laten in de
rubriek: Vele gezichten. De keuze
wordt gemaakt door de redactie. 
Deze maand Dijs van Dunné.
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kant op. Technische dingen vind ik leuk,
bijvoorbeeld om het schoolsysteem te slim
af te zijn en daarin te veranderen.

Met onze klas zijn we met Nederlands,
Engels en Frans al een jaar vooruit. In die
vakken kan ik nu al eindexamen doen.
Dan kan ik me focussen op scheikunde, 
Geschiedenis en Maatschappijleer. 
Sinds twee jaar is er een SVPO-school in
Amsterdam. Het onderwijs is er klassikaal. 
Maar eerst vakantie tot 26 augustus. We
gaan wandelen in de Alpen. Vorig jaar
waren we in de Pyreneeën.

Wat sport betreft doe ik aan tennis en
roeien. Ik roei sinds een paar jaar bij 
De Koop bij de Berlagebrug. Bij
wedstrijden zit ik in een vier. Laatst heb 
ik het instructeursexamen gehaald. Ik 
geef nu kinderen les en probeer daarbij
fouten te herkennen. Tennissen doe ik 
bij Tennisclub Elzenhagen. Ik heb geen
ambitie om daarin ver te komen. Met
twee vriendinnen tennis ik elke vrijdag-
avond een uurtje. Ik kijk niet naar sport 
op tv. Eigenlijk kijk ik geen tv. Nee, ik 
ben geen Ajax-fan.

Naast tennissen en roeien zing ik. Ik heb
zangles met een goede vriendin, al sinds
een jaar of vier, vijf. Het populaire muziek-
repertoire en wat oudere muziek, zoals
van Michael Jackson. Van Nederlandse rap
ben ik niet echt onder de indruk. Of ik
naar festivals ga? Nee, dank je. Veel te
druk. Ik heb al genoeg aan mijn oortjes en
mijn telefoon. Een tijd heb ik trompet en
piano gedaan. Als je eenmaal trompet
kunt spelen, is het niet moeilijk.

De politiek volg ik niet echt. Ik weet wel
een beetje wat er speelt. Ik vind het wel
logisch dat scholieren zich zorgen maken

om het klimaat. Denk alleen maar aan 
de uitstoot van CO2. Het is logisch dat
daartegen acties en demonstraties
worden gehouden.

Nog even over de kerk. Door een goede
preek kunnen mensen geïnspireerd
worden. Essemie kan heel mooi verhalen
vertellen. De kerk is een verzamelpunt
waar mensen leuk bij elkaar komen en
ook hun kinderen. Dat vind ik fijn.

    
      

    
   

  

Dijs en zijn broer Kees

“De eerste zondag ga ik vaak naar de kerk op het
Meerpad als er Tienertuin is. Dat wordt door

Joke geleid. Zij doet dat heel goed”,
aldus de 13-jarige scholier uit Noord.



Op woensdag 21 augustus jl. 
waren vele zusters en broeders van
onze gemeente aanwezig bij de
afscheidsdienst van Cocky de Graaf
in de kapel van huize Oldeslo in
Den Haag. 

Ruim vier jaar geleden was Cocky
naar Den Haag verhuisd, na vele
jaren in Amsterdam gewoond te
hebben. Cocky was overal te vinden
en overal voor in. Als moeder, als
vriendin, als doopsgezinde zuster 
in Amsterdam en Den Haag, maar
ook in het landelijke en zelfs
wereldwijde werk. 

Als vreedzaam vechter voor de
vrede. Of zoals we zongen in het
door haarzelf uitgekozen lied
‘Straal lieflijk licht’: ‘Ik leefde fel,
ging aan mijn angst voorbij. In
eigenzinnigheid verschool ik mij.’
Ja, naar eigen inzicht vulde zij haar
geloof in. Woorden die haar daarbij
inspireerden vond zij in psalm 46, in
een hertaling van Huub Oosterhuis
en Michel van der Plas: ‘God onze
toevlucht en kracht. De aarde
verandert, Hij niet. Bergen vallen in
zee, zeeën razen en tieren. Maar 
Hij is een vast burcht, een stad op
rotsen gevestigd. (…) Hij gaat iets
doen, Hij heeft de stormwind
bevolen alle wapentuig bijeen te
waaien van waar ook ter wereld –
gigantische afvalbelten. Hij steekt
er de brand in: vreugdevuur, hoog
laait het op, diep dooft het uit.
Einde oorlog. God onze toevlucht
en kracht!’ Waarna wij haar

lievelingslied, lied 839 uit het
nieuwe liedboek, zongen: 
‘Ik gaf aan verschopten een stem, 
een nieuw gezicht. Ik danste het
lied van gerechtigheid.’

Zoon René en dochter Marijn van
haar grote liefde Willem Wijnands
spraken indrukwekkende
persoonlijke herin-neringen uit.
Collega Anneke van der Zijpp
omvatte dat in een troostrijke
dienst, waarin Cocky nog zo leefde,
ook al is zij gestorven.

Ook hier in Amsterdam zullen wij
Cocky missen. Maar haar persoon is
vervlochten in wie wij zijn. Zij heeft
de wereld verrijkt door haar inzet
voor haar medemens. En zij mag
voortleven in de vrede die zij zo
nastreefde en die ook wij mogen
zoeken en vinden.

ds Ewoud Roos 

Op 19 juli jl namen we in een volle aula op
Westgaarde afscheid van onze geliefde zr.
Wilhelmina Hubertina Vriend-Koch, die 100
jaar is geworden. Miep was een betrokken
en trouwe zuster van de gemeente. Ze werd
op 19 november 1939 gedoopt, en kreeg als
tekst mee uit Mt. 25.23: ‘Ga in in de vreugde
uws Heren’, woorden die voor haar een leven
lang van betekenis zijn geweest.

Ze was tot voor kort eigenlijk heel gezond,
en zo lang het mogelijk was kwam ze graag
naar de Singelkerk. Miep heeft veel gedaan
voor de gemeente: Open Huis (25 jaar lang),
de Bejaardensociëteit (20 jaar), ze bracht met
Kerst de kerstattenties rond, ging als vrijwil-
liger mee op de ouderenreis naar Fredeshiem
en later als deelnemer, en ze kosterde
jarenlang in het Menno Simonshuis. “Zelfs
het kleinste licht doet de duisternis wijken”
zei Miep en dat probeerde ze te leven. Licht
brengen door het te zijn. Miep had ook
goede vriendinnen in de gemeente, waarmee
ze gezellige dingen deed.

Ze dacht na over de grote vragen van het
leven maar verlangde niet naar antwoorden.
Bijbelverhalen boden haar troost en inspi-
ratie, maar te veel getheoretiseer over God
vond ze al gauw ‘dikdoenerij’, en daar hield
ze niet van. Haar geloofsvertrouwen was
haar genoeg, en dan maar leven en eropuit!.
“Want je kunt de meeste dingen niet
voorzien, en de meeste niet voorkomen”.

Miep kwam uit een groot gezin en verloor
op vrij jonge leeftijd haar vader; haar moeder
wed ook niet oud. Later verloor ze twee
schoondochters, één alweer lang geleden en
de andere vorig jaar. Maar altijd pakte Miep
de draad van het leven weer op en
probeerde ze er iets van te maken: door er
verzorgd uit te zien – tot op hoge leeftijd
naaide ze haar eigen kleren - en haar huis
gezellig te maken. En ze bleef oog houden
voor de mooie kanten van het leven.
Ook kon ze zich steeds weer opnieuw
verbinden met mensen, en écht contact
aangaan. We zullen haar missen; haar
nagedachtenis zij tot zegen. 

ds Henk Leegte

Cocky de Graaf  
10 mei 1940 – 15 augustus 2019

Miep Vriend-Koch  
(1919-2019)

In Memoriam
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Biblelicious
Door Wander Jorritsma

Eens in de maand komen wij samen bij de Singelkerk. Onze 
groep heet ‘Biblelicious’: een samenvoeging van de woorden
‘Bible’ en ‘Delicious’. De harde kern bestaat uit zes studenten 
uit het Zon’shofje, jeugdwerker Joke van der Heide en predikant
Henk Leegte. We komen uit alle hoeken van het land en hebben
verschillende geloofsovertuigingen. Zelf ben ik met een streng
atheïstische hand in Giethoorn opgevoed. 

Naast theedrinken en elkaar bijpraten over onze levens, lezen 
wij delen uit de bijbel. Ergens in het hoofd van Henk zit een
immense bibliotheek verstopt, van waar hij de verhalen en 
haar context op kampvuurachtige wijze vertelt. Joke weet 
het thema terug te brengen tot ons door persoonlijke vragen 
met onuitputtelijke interesse te stellen. Het boek Esther werd 
verbonden aan feminisme en de MeToo-beweging, wat leidde 
tot het delen van persoonlijke ervaringen. Kaïn en Abel 
veranderde in een rollenspel van jaloezie en vergeving. 
Jona en de walvis leidde tot een discussie over zingeving. 

Door de jaren heen heb ik gemerkt dat ik bepaalde voor-
oordelen van huis uit meegekregen had tegenover geloof. 
Voor de bijbelgroep begon had ik de angst dat Joke en Henk 
wellicht homofoob zouden zijn of het onderwerp zouden
vermijden. Niets bleek minder waar te zijn. Dit werd het
afgelopen jaar opnieuw ontkracht door het protest tegen
de Nashvilleverklaring. 

Ik kan me herinneren dat we voor de eerste bijeenkomst spraken
over of ze ons het geloof zouden opdringen. We kwamen er
direct achter dat dit niet het geval was. Het doel van Joke en
Henk is om ons na te laten denken. Wie zijn we? Wie zouden we
willen zijn? Wat is ons doel in het leven? De laatste ontmoeting
vorig jaar eindigde in een open gesprek waarbij iedereen deze
vragen beantwoordde. Niemand van ons zal dit gesprek ooit
vergeten. We waren voor een moment los van de wereld en haar
verwachtingen en spraken oprecht vanuit het hart. Sinds die
ontmoeting zijn mijn antwoorden, net als ikzelf, gedeeltelijk
veranderd. Laat ik de vragen opnieuw beantwoorden. 

Ik ben Wander Hoite Jorritsma, vernoemd naar mijn pake: 
Hoite Spijkstra. Hij zou zeggen dat ik een lieve en slimme jongen
ben. Ik ben filosoof en vanaf september student Kunstmatige
Intelligentie. 

Pake wijdt zijn hele leven aan het helpen van diegenen die 
het minder getroffen hebben dan hij. Vroeger was hij een 
gepassioneerde leraar en wethouder. Hij heeft ontwikkelings-
hulporganisaties opgezet in onder andere Armenië en Ghana.
Tegenwoordig begeleidt hij uitvaarten, voornamelijk in het 
Fries. Toevallig lijkt de persoon die ik wil zijn veel op mijn pake.
Ik heb het geluk gehad van hem te leren en hopelijk mag ik 
dat nog lang blijven doen. Het is mijn doel om door middel van
Kunstmatige Intelligentie mensen te kunnen helpen. In welke
vorm zich dat zal uiten moet nog blijken, gelukkig volgen er 
nog vele ontmoetingen in de Singelkerk om dat uit te werken.

Column
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Vacature 
student-beheerder Rijpenhofje
Eind oktober/begin november 2019 komt er een plekje vrij
voor een student-beheerder in het geweldige Rijpenhofje
in Amsterdam!

Het Rijpenhofje is een woongemeenschap met 3 student-
beheerders en 18 bewoners (55-84 jaar). 
Een student-beheerder woont en werkt in het hofje. 
Het werk bestaat uit verschillende hand- en span-diensten;
van tuinieren en het organiseren van borrels, filmavonden,
tot (allerlei) problemen oplossen bij de mensen thuis.
Wij zijn opzoek naar iemand die:
– Sociaal en communicatief is ingesteld.
– Nog minimaal 2 jaar voltijd studeert.
– Genoeg tijd heeft om verschillende avonden 
   en ochtenden op het hof te zij.
– 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 uiterlijk 7 september 2019 een motivatiebrief 
met daarin iets over jezelf, wat je aanspreekt aan de
functie en wat je zou kunnen betekenen voor het
Rijpenhofje naar: beheerdersrijpenhofje@gmail.com.
Vergeet niet in de brief je telefoonnummer te vermelden
en hoeveel jaar je nog studeert. Heb je 
nog vragen? Dan kun je altijd bellen naar 020-6221972
(vraag naar Marnix of Tjenne).

Aslan
Sinds begin augustus
woont in de Singelkerk
ons nieuwste wapen
tegen de muizen: Aslan
(‘leeuw’ in het Turks).
Aslan is een 12 jaar
oude kater die bij ons
is gekomen via de
poezenboot en hij heeft inmiddels zijn eerste muis
gevangen. Over zijn 
afkomst is niet veel bekend maar dat hij niet erg aan
mensen is gewend is wel duidelijk. Hij is hierdoor nog 
zeer schuchter en vertoeft graag in een doos in de voor-
raadkast onder de trap. Hoewel hij daar als het rustig is
steeds vaker uit komt en voorzichtig contact maakt laat 
hij zich nog niet veel zien. Het zal wellicht dus nog even
duren voordat bezoekers zelf kennis kunnen maken 
met onze muizenvanger! 

Kerkenraad
m.i.v. 1 september maakt Nicolaesz Vlaming deel uit 
van de kerkenraad.
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Gemeente in beweging

Mennomaal
Op dinsdag 10 september is iedereen welkom op 
het Mennomaal. Singelkerk, Singel 452. tel. 623 45 88.
Ontvangst met drankje vanaf 17.30 uur
Begin maaltijd: 18.00 uur. Tussen hoofdgerecht en toetje: 
Geweldloos communiceren*.
Opgeven wel nodig bij een speciaal dieet of vegetarisch. 
Kosten: � 5 per maaltijd. Opgave en informatie via 
Ina Drukker (642 34 64) of Mieke Krebber (673 19 26).

*In het komend seizoen is het thema van de ADS 
  ‘Van waar komt mijn hulp?’ (Ps. 121). De Gemeenschap 
  voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB) brengt een 
  map uit waarin het thema wordt uitgewerkt om te 
  behandelen in gesprekskringen. Een van de onderwerpen 
  uit die map is: Geweldloos communiceren. 

OrgelExtra na de dienst
29 september 2019: Sonatina uit Cantate 106, de 
‘Actus Tragicus’ van Johann Sebastian Bach  (1685-1750).
Een aria-achtig stuk met een ostinate begeleiding.
Het arrangement voor orgel is van Maurizio Machella 
(ca 3min.).

Vredesweek 2019

De Vredesweek 2019 wordt gehouden van 
21 t/m 29 september.
Het thema is: Vrede verbindt over grenzen.
Informatie over activiteiten in de Vredesweek 
op https://vredesweek.nl

Boeken rond de bijbel
Een leeskring die boeken rond de bijbel bespreekt. 
Dit jaar is gekozen voor het boek van Carel ter Linden,
Wandelen over het water; Bijbelse beelden en hun geheim.

Deze gespreksgroep komt bijeen op de derde dinsdag 
van de maand, van 15.00 tot ca. 16.30 uur.
Eerste keer op dinsdag 17 september.
Iedereen van harte welkom.
Coördinatie: Mieke Krebber, m.krebber@chello.nl 
of 020-6731926. 

Pauline Broekema en The Amsterdam 
Consort in ‘De dochter van Meijer’

Schrijfster en oud-NOS-journaliste
Pauline Broekema gaat vanaf dit najaar
als verteller met vier musici het land 
door met het muziekproject ‘De dochter
van Meijer’, dat is gebaseerd op haar
boek Het einde der zee (besproken 
in idA van mei 2019).

Meijer Nieweg, de vader van Sara (1941), wordt met de 
eerste trein uit Westerbork naar een concentratiekamp in 
het Oosten vervoerd waar hij wordt vermoord. Moeder Mies
en Sara duiken onder, om veiligheidsredenen gescheiden 
van elkaar. Zij overleven de oorlog.
‘De dochter van Meijer’ gaat over bezetting en bevrijding.
Over eindeloze jaren in onderduik. Over angst, heimwee,
rouw en veerkracht. Over schoften en meelopers, maar ook
over stille helden, mensen die hun leven riskeerden om er
voor anderen te zijn. Pauline Broekema is als geen ander in
staat het onnoembare te schilderen in verhalen. De musici
omarmen de geschiedenis van de familie Meijer met werken
van componisten die destijds werdn beluisterd, waaronder
composities van Kirchner, Lefèbvre, Ravel, Schullhof en
Dvo!ák.

Zaterdag 12 oktober, 14.00 uur, in de Noorderkerk. 
Zo mogelijk reserveren via www.artconnectspeople.com/
nl/de-dochter-van-meijer. 



Raad van Kerken Amsterdam 
viert culturele diversiteit met 
korenfestival
‘Halleluja Amsterdam’ 
is het thema van het Korenfestival dat de Raad van
Kerken Amsterdam zaterdag 
28 september van 14.00 tot 16.30 uur organiseert in 
de Oude Lutherse Kerk aan het Spui in Amsterdam. 
Aan het festival nemen koren deel die afkomstig zijn 
uit kerken die bij de Raad aangesloten zijn. Vanuit 
hun culturele traditie brengen de koren liederen 
ten gehore die zij met het thema verbinden. Het is 
de tweede keer dat de Raad van Kerken Amsterdam, 
die dit jaar 50 jaar bestaat, een korenfestival 
organiseert en zo op een muzikale manier haar
diversiteit viert. 

De deelnemende koren zijn afkomstig uit de 
Ethiopisch-Orthodoxe Kerk, de Evangelische
Broedergemeente, de Koptisch-Orthodoxe Kerk, 
de Protestantse Keizersgrachtgemeente, de 
Rooms-Katholieke parochie de Krijtberg, Vrijburg
(Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten) en 
de Waalse Kerk. 

Kijk voor meer informatie op www.rvkamsterdam.nl 
of neem contact op met de organisatie via
raadvankerkenamsterdam@gmail.com. 

Luther Museum 
Het Luther Museum
Amsterdam is gevestigd in
gebouw Wittenberg aan 
de Nieuwe Keizersgracht.
Het pand uit 1772 is
genoemd naar de plaats
waar Maarten Luther in
1517 zijn stellingen over 
de hervorming van 
de toenmalige kerk 
verkondigde. Dat leidde 
tot de Reformatie.
Het pand is gebouwd als
het Evangelisch-Luthers
Diaconie Oude Mannen- 

en Vrouwenhuis. Het speelde een grote rol bij de opvang 
van armen, ouderen en wezen.
Nieuwe Keizersgracht 570; geopend op donderdag t/m 
zondag van 11 tot 17 uur.
Meer informatie: http://www.luthermuseum.nl
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Anne Zernike-lezing met 
uniek bewegend beeld

In samenwerking met 
de VVAO (Vereniging
voor Vrouwen met een
Academische Opleiding)
organiseert Doopsgezind
Amsterdam een lezing
over Anne Mankes-
Zernike, de eerste
vrouwelijke predikant
van Nederland. Zij was
één van de oprichters
van de VVAO
Amsterdam en is

gedoopt in de Singelkerk, waar zij ook proefpreken heeft
gehouden. De Singelkerk vormt daarmee het perfecte decor
voor deze bijeenkomst. De voordracht wordt gegeven door
Froukje Pitstra. Zij is gepromoveerd op Zernike en heeft 
een uitgebreid boek geschreven over haar werk en leven.
Bovendien heeft zij ook interessante familiefoto’s om te
laten zien.

Vrijdag 20 september
De lezing begint om 20:00 uur; inloop vanaf 19:30 uur.
Deze lezing is gratis toegankelijk maar aanmelding gewenst!
Graag een berichtje met uw naam en het aantal personen
naar secretaris@vdga.nl.

H4H Kerkenpad in Hoorn

Op 12 september met H4H een bezoek aan Hoorn. 
O.a. het Westfries Museum en het historische schip
De Halve Maan. Vertrek om 9.00 uur van het Marriott Hotel,
Stadhouderskade 12. Deelname � 45.-, overmaken op
NL44ABNA0547623550 t.n.v. English Reformed Church
o.v.v. Kerkenpad – voor 27 augustus. Er liggen folders op de
preekpunten. Daar ons blad pas op 1 september verschijnt
is voor de leden van de Doopsgezinde gemeente wellicht
de mogelijkheid zich nog na 27 augustus aan te melden
via sallyannstone7@gmail.com.



Opbrengst collecten in euro’s
   

2019 (kwartaal 1+2) 2018 (kwartaal 1+2)
   Gemeente        Projecten Gemeente Projecten
   
–  Singelkerk 3.777,64 4.253,78 3.034,88 3.452,10
–  Menno Simonshuis 254,80 317,00 194,10 313,30
–  Noord Meerpad 403,27 459,56 393,11 391,02.
Totaal 4.435,71 5.030,44 3622,09 4.156,42

   Eigen gemeente + projecten 9.466,15 7.778,51

Opbrengsten collecten t.b.v. projecten 2e kwartaal 2019
–  Stichting Stuwkracht 10 124,85
–  Doctors Malawi 273,22
–  Paraguay t.b.v. Hospital Mennonita KM 81 639,75
–  St. Menno Simons Monumenten Friesland 78,55
–  Stichting Kruispost Amsterdam 413,12
–  Broederschapscollecte t.b.v. Indonesische Broederschappen 264,19
–  Broederschapscollecte  gemeenteopbouw 117,08
–  Broederschapscollecte Doopsgezinde Zending 329,34
–  St. Vrienden van Oudezijds 100  Amsterdam 225,79
–  Broederschapscollecte Inloophuis Almere 25,50
–  Rampen wereldwijd coll. 30/6 153,30
   Totaal 2.644,69 

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

Joke van der Heide
jongerenwerk
t 06 17 96 43 71
j.vanderheide@vdga.nl

Henk Leegte
predikant 
t 06 45 62 62 70 
h.leegte@vdga.nl

Ewoud Roos 
predikant
t 06 48 88 35 97 
e.roos@vdga.nl

Liliane van der Steur 
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44 
l.vandersteur@vdga.nl

Het team
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•  1 september – Broederschapscollecte t.b.v. 
   begeleiding van het landelijk jongerenwerk 
   van DCG (Doopsgezind Centrum voor 
   Gemeenteopbouw  
Rekeningnummer: NL19ABNA0243493886 t.n.v. 
Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam, inzake
jongerenwerk    

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

•  15 september (vredesweek) – Broederschaps-
   collecte t.b.v. vredeswerk van de Stichting 
   Doopsgezind WereldWerk
Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 
t.n.v. Doopsgezind WerelWerk Deventer

Collectebestemmingen september

•  22 september (vredesweek) – Broederschaps-
   collecte t.b.v. vredeswerk van de Stichting 
   Doopsgezind WereldWerk 
Rekeningnummer: NL27TRIO0786880333 t.n.v. 
St. Doopsgezind WereldWerk te Deventer  

•  29 september – 5e zondag: Rampen wereldwijd 
in september te bepalen

•  6 oktober – Oudezijds 100
Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen
samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100.
In de binnenstad van Amsterdam proberen zij in
leven en werken het evangelie van Jezus Christus
present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet
hulp door inloop, maatschappelijke opvang,
begeleid wonen, medisch maatschappelijke werk 
en medische zorg voor onverzekerden. De woon-
gemeenschap functioneert hierin als groot gezin 
en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.
Rekeningnummer: NL80INGB0000056295 t.n.v.
St. Vrienden van Oudezijds 100, Amsterdam

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

De collecte in de blauwe/zwarte zak is altijd voor de eigen gemeente.
De collecte in de rode zak is voor:  
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Redactie

Essemie van Dunné
Sjoukje Halbertsma
Joke van der Heide
Karen Lammers
Wim de Vries Lentsch
Mieke Krebber (eindredacteur)
Interviews: Dirk Visser

Ontwerp en realisatie
Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl
T (033) 462 46 93

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

C O L O F O N
idA, in dit Amsterdam
Maandblad voor geloof
en gemeenteleven van
Doopsgezind Amsterdam.

Kopij voor het volgende 
nummer vóór 10 september 2019
sturen aan Mieke Krebber 
Mail: m.krebber@chello.nl 
Adres: Europaplein 89, 1078 GZ
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 

Agenda

September 2019 
(kerkdiensten: zie achterkant)

• Ma 2 sept Bijbelgr. Rijpenhof; Henk L. en Joke Rijpenhof 20.00 uur

• Di 3 sept Tussenstop; meditatie Singelkerk 17.30 uur

• Za 7 sept Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

• Ma 9 sept Zon’shoffers; Henk L. en Joke v.d. H. Singelkerk 20.00 uur

• Di 10 sept Tussenstop; meditatie Singelkerk 17.30 uur

• Di 10 sept Mennomaal; geweldloos communiceren Singelkerk 18.00 uur

• Di 10 sept Bijbelkring Kris o.l.v. Henk Leegte Singelkerk 20.00 uur

• Wo 11 sept Vredesgroep Singelkerk 20.00 uur

• Do 12 sept Tumtummies; 11plus Meerpad 18.00 uur

• Di 17 sept Boeken rond de Bijbel: Bijbelse beelden Singelkerk 15.00 uur

• Di 17 sept Tussenstop; meditatie Singelkerk 17.30 uur

• Vr 20 sept Open kring M. Simons; Ewoud Roos Men. Simonsh. 14.30 uur

• Vr 20 sept Lezing over Anna Zernike; F. Pitstra Singelkerk 20.00 uur

• Za 21 sept Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

• Di 24 sept Tussenstop; meditatie Singelkerk 17.30 uur 

• Di 24 sept 020 11 16plus Singelkerk 18.00 uur

• Wo 25 sept Rondomgroep; geloofsbezinning Singelkerk 20.15 uur

• Do 26 sept Bijbelaars o.l.v. Henk Leegte Singelkerk 10.30 uur

• Za 28 sept Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

• Di 1 okt Bijbelkring; Ewoud Roos Singelkerk 13.30 uur

• Di 1 okt Tussenstop; meditatie Singelkerk 17.30 uur

• Za 5 okt Bazar in Den Ilp/Landsmeer

• Za 12 okt P. Broekema: ‘De dochter van Meijer’ Noorderkerk 14.00 uur

Uw ledenbijdrage en uw belastingaangifte
De fiscus maakt schenken aan een goed doel aantrekkelijker door 
volledige aftrek van uw gift van uw inkomen op uw aangifte, wanneer 
u schenkt door een periodieke schenking. De periodieke schenking
kan eenvoudig als schriftelijke overeenkomst worden afgesloten.
Meer informatie bij Ineke Voncken: 0625017241, ineke.voncken@planet.nl



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

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord

Menno Simonshuis – Noord-Hollandstraat 17a – t (020) 517 10 10Amsterdam Buitenveldert

K E R K D I E N S T E N

Singelkerk Meerpad Menno Simonshuis      
Centrum 10.30 uur Noord 10.15 uur Buitenveldert 10.00 uur       

1 september            Ds H. Leegte E.M.L. van Dunné** Ds E.C. Roos in Fredeshiem

8 september            Ds A-M. Visser* Geen dienst 

15 september           Ds E.C. Roos Ds H. Leegte*

22 september          Ds E.C. Roos* Ds H. Leegte

29 september         Ds H. Leegte Vijfde zondag

6 oktober Ds E.C. Roos E.M.L. van Dunné**

                                        *Kinderkerk en Kom-in-de-kring   **Kinderkerk en Tienertuin
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Gekozen door 
Soms zijn er momenten waarop je opeens
verbanden ziet in het grotere verhaal. 
De vogel van John Bell zorgde bij mij 
voor zo'n moment. Zij trekt een lijn door 
drie bekende bijbelse verhalen met een
onmiskenbare, verbeeldende samenvatting:
zij is een vredesduif. Of, zoals het Engelse
origineel eigenlijk mooier verwoordt: 
an enemy of apathy. 

Wie levert 
voor de volgende

idA een lied of
gedicht in?

Zij zit als een vogel, lied 701 (Tussentijds 183)

Lied van de maand


