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THEMA: DROMEN

Waarom gaan mensen eigenlijk naar 
het circus? Is het in de stille spanning 
dat de trapezewerker naar beneden
kukelt en dat er misschien bloed zal
vloeien als de leeuw toehapt? Er zijn
mensen die dat denken, maar is dat nu
echt zo? Waarom zou men midden in 
het leven, waarin voortdurend mensen
naar beneden vallen en waar regelmatig
bloed vloeit, naar het circus gaan? Om
getuige te zijn van nog méér ellende?   

Gaan we juìst niet naar het circus en 
de dierentuin en bepaalde vormen van
theater, omdat we een glimp van de
hemel op willen vangen? Midden in een

soms beestachtige wereld verlangen we
naar een avondje ‘paradijs’! En ‘paradijs’
(een Perzisch woord) betekent zoiets als
‘dierenpark’. De wolf en het lam grazen 
er samen, de leeuw eet stro als een rund,
en een zuigeling speelt bij het hol van 
een adder. Kortom Jesaja’s lied van ver-
langen van ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet, 
ik zie een mán, zwevend in de nok van de
hemel, want er zal geen zwaartekracht
meer zijn, er zal ook geen dood meer 
zijn, noch geweeklaag noch moeite – de
dompteur legt zijn hoofd in de muil van
de leeuw, de zeehonden ballen en de
jongleurs jongleren er, en je kunt je ogen
niet geloven van alle schittering van

robijnen en smaragden en jaspis en ga zo
maar door. Want de eerste dingen zijn er
voorbij gegaan en de bazuin wordt er
geblazen.’ Toekomstmuziek in de gloria!

Zou het niet zo kunnen zijn dat in de
dierentuin en in het circus en in de kerk
gezinspeeld wordt op een nieuwe wereld?
Midden in een gevaarlijke en grimmige
wereld gaat het er zowaar even Messiaans
aan toe: leeuw en lam zijn er samen, en
een kleine jongen hoedt ze. Ja, ook de kerk
helpt mensen aan dromen: ‘Ik zie ik zie 
wat jij niet ziet, maar vertrouw erop: het
komt!’. En dat in de lijn van de profeten. 

Lees verder op pagina 2

Ik zie ik zie wat jij niet ziet 
Door Henk Leegte en Ewoud Roos
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Vervolg van pagina 1

Ook de profeet Ezechiël zei: ‘Ik zie 
ik zie wat jullie níet zien. Jullie zien
Jeruzalem verwoest, de tempel in puin,
jullie hebben moeite met dromen en
verwachten geen herstel. Maar ik, ik 
zie het tóch anders. Ik zie Jeruzalem
herbouwd en in het hart van Jeruzalem
zie ik de tempel, in glorie herrezen om
allen die vermoeid en belast zijn weer
aan dromen te helpen. En ik zie een
beekje tevoorschijn komen, onder de
drempel van de tempel vandaan. Eerst
een klein stroompje, maar hij wordt hoe
langer hoe breder. En de Dode Zee, die
vervloekte zee waar geen plant en vis
het uithoudt, die Dode Zee wordt weer
gezond. Er zullen weer vissen zwemmen
en kikkers kwaken, en uit de vruchtbare
grond zullen bomen groeien. Ja overal
waar de beek komt, zal alles leven. En
het water voedt de vissen en de bomen,
en de vissen en de bomen voeden de
mensen met hun vlees en vruchten en
het geneeskrachtig kruid geneest ze van
alle ziekte en kwaal. Ik droom en ik zie:
het herwonnen paradijs!’

Met die droom van de tempelbeek heeft
Ezechiël, verbannen in Babylon, het zelf
uitgehouden. Die droom was zijn kracht
en troost. Die droom heeft hem staande
gehouden in tijden van wanhoop, en 
hij heeft er – ver van huis – zijn volk en
zichzelf mee in leven gehouden. En voor
de goede orde, het was géén wens-
droom, in de zin van ‘Wat zou het
heerlijk zijn als…, en intussen blijf je
zitten waar je zit en verroer je geen vin.’
Nee, het is in die zin geen wensdroom.
Het is geen droom als opium, maar een
droom als zuurstof. Ezechiël verstond 
de profetische kunst om mensen in de
droom te helpen, in de droom van de
hoop. Een hoop die leven doet. Midden
in de dorre vlakte der woestijnen
droomde hij van water en een paradijs-
tuin, èn nam hij meteen een schop om 
er tegenaan te gaan. In tijden van diepe
wanhoop riep Ezechiël op tot bekering.
Want de tempel in het verre Jeruzalem
was niet zozeer verwoest omdat er 
geen droom meer was, maar omdat 
de droom dóód was. 

‘Mensen, bekeer je, keer je om’, zei
Ezechiël, ‘ik heb een droom die léven
doet. En ik zie een tempel waar iets van
úit gaat. Een beek! En overal waar die
beek komt, komt alles tot leven: de
vissen en de mensen liggen niet langer
op apegapen vanwege de stank en de
fosfaten en de stikstof. Nee, er groeit
van alles, er is genezing, en zelfs de
Dode Zee komt er tot opstanding.’ 
En het is de Messias geweest, dat twijgje
uit de stronk van Isaï, die gezegd heeft:
‘Rivieren van levend water zullen
stromen uit het hart van wie in mij
gelooft.’ (Johannes 7, 38) 

Soms moeten wij ons uit de verwarrende
werkelijkheid even terugtrekken op het
visioen, om nieuwe moed te vinden.
‘Want houdt in Godsnaam de toekomst
open’, zegt de Bijbel helemaal aan het
slot, in het boek Openbaring. De God,
die Jezus niet verliet in het dal van de
dood, die God laat nooit los de werken
van Zijn handen. En jullie moeten dat
óók niet doen, zegt de schrijver van
dat boek Openbaring: ‘Ik zie ik zie een
nieuw Jeruzalem, neerdalende uit den
hoge. Kijk Jesaja, kijk Ezechiël, kijk
alsjeblieft allemaal even mee: er is een
rivier van water des Levens, ontsprin-
gende uit de troon van God en van 
het Lam – kijk, nu is écht alles volbracht,
want God is daar.’ En geen vangnet is
dan meer nodig onder de trapeze-
werkers, en geen hek meer voor het
leeuwennummer.

Ach, was het maar zover. Maar daarvan
dromen wij op het Kerstfeest, en daar-
aan wèrken wij zoveel we kunnen, alle
dagen nà het Kerstfeest. En intussen
blijft Artis gelukkig open, reist het circus
rond en viert de kerk van kerst. Om ons
te blijven verwonderen over de
schepping, en om ons telkens opnieuw
opbeurende dromen aan te reiken.

Dat het visioen van vrede altijd in ons
geboren mag worden.

(Bijbelteksten: Jesaja 11, 1-10, Ezechiël
47, 1-12 en Openbaring 21, 15-20)

Dromen als      
Door Franz Kalab   

Na de zomer begonnen we met Mieke 
Krebber Daniël te lezen. In hoofdstuk twee
verontrust een droom Koning Nebukadnezar.
Hij vertelt zijn tovenaars en astrologen niet 
wat hij had gedroomd, maar eist, dat zíj 
hem het vertellen én uitleggen. Kunnen ze 
het, dan worden ze beloond en anders 
gedood. Als Daniël dit hoort reageert hij
nuchter én spiritueel. Hij gaat hij naar de
koning en vraagt om uitstel van executie; hij 
zal hem de droom vertellen en uitleggen. Hij
vraagt zijn joodse vrienden om tot hun God te
bidden. God verhoort hen en schenkt Daniël
een probleemoplossend ‘nachtelijk visioen’.

Eerst prijst Daniël God voor het visioen. Dan
vertelt hij de koning diens droom en wat 
deze betekent. Nebukadnezar was verrast en
noemde de joodse God ver-heven boven alle
goden. Eind goed, al goed? Helaas niet.
Nebukadnezar vindt zich veel te belangrijk 
en hij miskent zijn droomkans. Hij ziet enkel
zichzelf en niet wat hij anderen en de
volkerengemeen-schap aandoet. Hij moet 
nog diep door het stof, psychisch en letterlijk. 

Sinds millennia mengt God zich met dromen 
in het doen en laten van mensen. Om een
droom huwt Jozef Maria en verhuist naar
Egypte. En Paulus trekt door Macedonië.
Modern gesproken probeert het onbewuste
ons bij te sturen, om ons voor domheden
te behoeden en anderen voor ons. Zoals
Abimelech, die Sarah wilde trouwen, waarvan
hij enkel wist dat zij Abrahams zuster was, 
maar niet, dat zij ook zijn echtgenote was.
Gelukkig droomde hij en werd op tijd 
wakker. (Genesis 20) 

De sprookjesachtige dromen van Jozef 
plaatsten hem centraal in zijn familie 
(Genesis 37). Hij was jong en verwend. Zijn
broers werden dermate jaloers op vaders
lieveling, dat ze hem als slaaf verkochten. 
Weg dromer. Soms kun je beter voorzichtig 
zijn aan wie je jouw dromen toevertrouwt. 
De zin van de dromen van Jozef werd pas 
vele jaren later duidelijk: ‘dat een groot volk 
in leven blijft’ (Genesis 50,20). Jozef begreep
wat Nebukadnezar ontging. Modern gesproken
kijkt het onbewuste soms ver vooruit, minder
om de carrière van de dromer, maar meer
omwille van het leven en het collectief. 
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Sigmund Freud (1856 – 1939) was de eerste
die het onbewuste wetenschappelijk onder-
zocht. In 1899 verscheen zijn ‘Droomduiding’.
Een strip illustreerde hoe een droom het
alledaagse verbindt met het ongewone.
Dromen volgen zelden alledaags vernuft. 
Ze lijken meer op sprookjes, mythen,
legenden en horror-films. Vandaar Freuds
interesse voor oude culturen. 

Voor Carl Gustav Jung (1875 – 1961) waren
dromen zuivere natuurproducten. Hoe
actueel ook, zij het anders bedoeld. In de
kliniek ontdekte hij dat mensen ook motieven
dromen van eeuwen geleden. Zij konden 
wat ze droomden onmogelijk kennen uit
eigen leven, opleiding en cultuur. Daarom
verruimde Jung Freuds concept van het
individueel onbewuste naar het collectief
onbewuste. Freuds ‘vrije associatie’, wild
fantaseren over je droom, leidt terug naar 
het complex. Daarentegen kan Jungs
‘amplificatie’, gedisciplineerde analyse en
associatie dicht bij de droommotieven, de
constructieve potentiaal van een droom
ontsluiten. 

   kans voor individu en gemeenschap
     

Dromen bieden symbolen aan en
symbolen zijn meerduidig. Daarom helpen
droomuitleg-boeken weinig. Zoals al bij
Nebukadnezar is er ook nu geen tover-
Appje, geen waar-zeggerswebsite die je
op een clickje de betekenis van jouw
droom, die enkel jij kent, zal ontrafelen.
Wel zijn er dromen die velen delen, zoals
het handtasje kwijt zijn, de portemonnee
of sleutels. 

Dromen kunnen kort zijn als een flits of
lang als een tv-serie. Bekende in een
droom verwijzen zelden naar bekenden,
tenzij je er actueel ruzie mee hebt of
verliefd op bent. Ze staan voor een facet
of kwaliteit van jezelf. Heel soms droomt
iemand voor een ander. Veel dromen
vergeten we met het ontwaken. Enkele
dromen herinneren we ons levendig, een
leven lang. Je eerste dromen die je had 
als kind kunnen iets zeggen over jouw
levensweg en -taak. Jij voelt zelf of een
droom belangrijk is voor jou. Met dromen
die zich herhalen, zij het in variaties,
vraagt het onbewuste nadrukkelijk
aandacht voor iets.

Soms weet je intuïtief wat een droom
betekent. Heel soms wil je een droom
beter begrijpen en er moeite voor doen.
In de tweede levenshelft komen dromen
voor, die aandacht vragen voor kwali-
teiten die door carrière, moederschap,
maatschappelijk engagement enz.
ondergesneeuwd zijn. Nu willen ze

opbloeien, zo dat je nog meer ‘wordt 
wie je in wezen bent’. Mogelijk ontdek je
tegenstrijdigheden tussen rollen die je
speelt en wat jou beweegt. Waarvoor
kiezen? Aandacht en interesse trekken
geleidelijk aan naar binnen toe; je voelt je
meer jezelf, meer compleet. Soms helpen
dromen daarbij. Met enkele dromen ben ik
na jaren nog niet klaar, zoals met mezelf. 

Dromen compenseren, vullen aan wat in 
de dagelijkse werkelijkheid ontbreekt. Stel,
iemand met een altijd verzorgd uiterlijk
raakt in stress en let er minder op. Mogelijk
droomt zij hoe zij zich opmaakt voor de
spiegel en kleren past. Het onbewuste
herinnert haar eraan hoe zij zich goed voelt
en ontspant. Dromen complementeren,
spiegelen, confronteren. Stel, iemand vindt
zich een top gentleman, maar is het niet.
Mogelijk ziet hij zich in een droom een
dame afsnauwen of erger. ‘Dit ben ik niet,’
schrikt hij wakker. ‘Ben je wel,’ zegt het
onbewuste en nodigt hem uit te
veranderen. 

Er zijn talloze manieren om te proberen 
de betekenis van een droom te achter-
halen. Ik heb veel gehad aan Jungiaanse
benaderingen: Ik schrijf mijn droom
zorgvuldig op in de tegenwoordige tijd. 
Soms teken of schilder ik een droom of 
een motief daaruit, of bereken het. 
Lijkt mijn droom op een Grieks drama?
–  Wat staat er in lexica en literatuur over, 
   feitelijk, groeit en ontplooit zich de 
   zoektocht zich naar een hoogtepunt 
   (peripetie, climax);
–  Het besluit duidt een oplossing aan, 
   of een catastrofe (lysis). 
–  Ik onderzoek personages en symbolen 
   uit mijn droom die mijn interesse 
   wekken; de inleiding stelt de acteurs 
   voor, de plaats en de tijd (expositie).
–  Het wordt ingewikkeld, het probleem,  
   de uitdaging toont zich (complicatie) sym-
   bolisch, cultureel? waar kom ik het motief
   tegen in mythe, sprookje, legende? 
De zoektocht is spannend als de exegese
van een Bijbeltekst, en informatief over 
wat in mij gebeurt. Vaak blijft een sluitend
antwoord uit, maar ik blijf in contact met
mijn diepere lagen en in beweging. 
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Droom of visioen* 
Door Mieke Krebber

door de Syrische koning Antiochus IV
Epiphanes. Motief van de verhalen: God
redt, ook uit de onmogelijkste situaties.
Dan volgen vanaf hoodstuk 7 een aantal
visioenen over de strijd tussen afschrik-
wekkende beesten. Daniël begrijpt niet
wat de visioenen betekenen. Een stem
zegt: begrijp, dat het visioen verwijst naar
de tijd van het einde. En verderop: in die
tijd zal je volk worden gered. Deze dingen
blijven verborgen tot de eindtijd. De
eindtijd is dan het einde van de wrede
heerschappij van Antiochus IV.  

In profetische boeken als Jeremia, Ezechiël,
Hosea komen beelden voor die Daniël in
zijn boek heeft gebruikt. 

In het Nieuwe Testament wordt regelmatig
verwezen naar het boek Daniël, zoals in
‘De komst van de mensenzoon’ (Mt. 24 en
25). Met als eindconclusie: ‘… hun staat
een eeuwige bestraffing te wachten, de
rechtvaardigen daarentegen het eeuwige
leven.’ (Mt. 25.46). De eindtijd wordt in het
Nieuwe Testament een aanduiding voor

Een droom
In het boek Daniël (Dan. 2) wordt verhaald
dat Daniël een droom van  koning
Nebukadnezar kan verklaren. In zijn
droom zag Nebukadnezar een beeld met
een hoofd van goud, zijn borst en armen
van zilver, zijn buik en lendenen van
brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten
deels van ijzer deels van leem. Er raakte
een steen los en die verbrijzelde de
voeten. Het ijzer, brons, zilver en goud
verpulverde en verwaaide als kaf. Daniël
legt aan de koning uit dat de droom een
voorspelling is van de afloop van diens
koningschap. Was het een droom van
Nebukadnezar waarin de twijfels aan zijn
macht uit zijn onderbewuste gestalte
kregen in een droom, die hij eigenlijk 
zelf niet wilde begrijpen, of moet je zijn
droom zien als een visioen, hem gegeven
in een droom? Daniël legt de droom uit 
er daardoor wordt het een visioen, een
kijkje in de toekomst.

Het beeld met het gouden hoofd is in de
loop der eeuwen op diverse manieren
uitgelegd. Het hoofd zou verwijzen naar
het Babylonische rijk, de romp naar het
Perzische rijk, de buik naar het Hellenis-
tische rijk, de benen naar het Romeinse
rijk en de voeten naar de eindtijd. De
onderdelen van het beeld worden soms
naar de eigen tijd vertaald, zodat de
benen worden geïnterpreteerd als het
Rome van de Paus en het verdeelde
Europa. De steen wordt dan geïnterpre-
teerd als Christus, de koning van de eind-
tijd. Ik denk niet dat de schrijver van het
boek Daniël een dergelijke uitleg van de
droom van Nebukadnezar voor ogen had.  

Redding: houdt moed 
Dan volgen de verhalen over de wonder-
lijke redding van Daniél in de leeuwenkuil
en van zijn vrienden uit de vurige oven
door de God van deze Judeese mannen 
als bewijs dat hun God de enige God is.
Deze verhalen zijn waarschijnlijk geschre-
ven omstreeks 165 v.Chr. tijdens de
opstand van de Makkabeeën, toen het
Joodse volk hevig onderdrukt werd 

het einde der tijden, verbonden met 
de nieuwe wereld en de nieuwe aarde
en het laatste oordeel waarbij God 
de rechtvaar-digen zal belonen en de
onrechtvaardigen zal bestraffen. Het
altaarstuk van de gebroeder Van Eyck
‘Het Lam Gods’ wordt beschouwd als
het hoogtepunt van de Vlaamse
Primitieven. 
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Visioen van een vredige samenleving  
Jesaja heeft een visioen (Jes. 65): 
15 Zie, ik schep een nieuwe hemel en 
     een nieuwe aarde
22 … mijn uitverkorenen zullen zelf 
     genieten van het werk van hun 
     handen.
23 Zij zullen zich niet tevergeefs 
     afmatten en geen kinderen baren 
     voor een verschrikkelijk lot.
25 Wolf en lam zullen samen weiden
     een leeuw en een rund eten beide 
     stro …Niemand doet kwaad, 
     niemand sticht onheil op heel mijn 
     heilig berg – zegt de Heer.

In het boek Jesaja lezen we in deze
Kersttijd graag hoofdstuk 53
2   Als een loot schoot hij op onder Gods
     ogen, als een wortel die uitloopt in 
     dorre grond:
En Jes. 7.14: … zij zal een zoon baren 
en hem Immanuël noemen.  
En Jes. 60 ‘Het nieuwe Jeruzalem’
6   Een vloed van kamelen zal je land 
     overspoelen. Jongekamelen uit 
     Midjan en Efa. Uit Seba komen ze in 
     groten getale, beladen met wierook 
     en goud.

*Visioen: innerlijk gezicht van
profetische of mystieke aard dat als iets
bovennatuurlijks, in een toestand van
extase, trance of droom, ervaren wordt. 
Droom: beelden, gedachten en
gevoelens die onvrijwillig in de slaap
worden beleefd.

Altaarstuk van 
gebr. Van Eijk (1432)

Vannacht is mijn opa gestorven. Hij ligt
aan zijn eigen kant van het bed. Zijn ogen
dicht, zijn handen gevouwen boven het
dekbed. Zijn mond lacht een beetje, alsof
hij het leuk vond om dood te gaan. Hij ziet
er niet erg dood uit, een beetje alsof hij
slaapt. En toch. Ik weet opeens wat ik echt
zie: Hij droomt niet meer. 

Thomas logeert bij open en oma wanneer
zijn opa plotseling in zijn slaap overlijdt. 
In dit boekje uit 2019 vertelt Thomas, die
tien jaar oud is, over de eerste dagen na
het overlijden van zijn opa. Het begint 
met een kleurig plaatje van Thomas en
opa aan de eettafel. Het volgende plaatje
is alles grijs, want opa is zojuist overleden.
Op de volgende bladzijde is een kleurig
plaatje met een droom die opa vroeger
verteld had aan Thomas. Door het hele
boekje worden de grijze plaatjes over de
rouwtijd afgewisseld met de gekleurde
plaatjes van opa’s dromen. Terugkomend
thema is het rode petje van Thomas op 
de grijze plaatjes en de rode sjaal van
opa die hij in zijn dromen draagt.
Het boekje is  geschreven door Dolf
Verroen (geb. 1928), die nog steeds op
hoogbejaarde leeftijd  kinderboeken
schrijft. Hij werd bekroond met een
Zilveren Griffel. Het is geïllustreerd door
Charlotte Dematons, die we kennen van
Nederland en Alfabet. Het had wat mij
betreft ook wel een Zilveren Penseel
mogen krijgen. Niet alleen zijn de
illustraties van de dromen heel anders 
dan die van de rouwtijd, op de tekening
waar Thomas het meest verdrietig is heeft
Dematons met dikke zwarte krassen
Thomas’ verdriet geïllustreerd. De tekst 

en tekeningen hangen prachtig samen.
Verroen en Dematons hadden eerder 
een geslaagde samenwerking met het
kinderboekenweekgeschenk van 2016 en
hebben dat voortgezet met dit boekje.

Onze oudste twee kinderen, Daan &
Thomas, zijn een tweeling. Daarom weet
ik dat Thomas tweeling betekent in het
Aramees, een oude taal die aan het begin
van de jaartelling gesproken werd.
Waarschijnlijk is de naam Thomas ook als
verwijzing daarnaar gekozen: Opa en
Thomas hebben een bijzondere band:
twee eigenheden die toch ook onlos-
makelijk met elkaar verbonden zijn.

Droomopa
Door Albertine Wendte-Voncken



Lenie, herinner je nog je eerste eigen
poëzie?
”Jazeker, herinner ik me die; ik heb
eigenlijk altijd met woorden gespeeld, en
ik kon al vroeg lezen en schrijven. Dat
schrijven leerde ik van oom Ben, een broer
van mijn moeder die min of meer werkloos
bij ons thuis rondhing. Dat spelen met
woorden hielp me heen door moeilijke
tijden. We verhuisden in 1944 naar Koog
aan de Zaan, ik ging mee, en zei ‘s nachts
in mijn bedje de namen van de straten
waar ik vandaan kwam. Alle verdwenen
mensen, hen te noemen, dat durfde ik 
niet aan. De straten wel.
En ik maakte en zong alsmaar liedjes. 
In Koog aan de Zaan zat ik op de Libertaire
School, een navolger van de ideeën van
Kees Boeke. Daar werd ik zowaar ontdekt
door een meester, die mij naar de volks-
muziekschool stuurde. Maar die ook, heel
bijzonder, mijn gedichten en liedjes liet
drukken, en met de opbrengst meehielp
mij naar de middelbare school te krijgen.” 

En daarna … 
“Er kwam natuurlijk een leven met Henk
en met kinderen en werk. Maar begin jaren
negentig kreeg ik twee dingen: kanker en
een computer. Over die ziektetijd schreef 
ik liedjes, gedichten. Ik gaf ze aan mijn
chirurg, die ze weer aan zijn patiënten gaf.
Hij was er blij mee, en de patiënten ook.
Een wonderlijke impuls was ook dat ik op
een dichtavond in onze Singelkerk een
eerste prijs won. Een pen was het, ik heb
hem nog.

Bij mijn werk was het in die tijd ook een
uitdaging begrijpelijke woorden te vinden
voor ingewikkelde zaken. Zo gaf ik les
aan bejaardenverzorgsters, die weinig op
hadden met leerboeken. Daar keken ze
zogezegd naar als een rups naar een rode
kool! Maar ik had daar wel gevoel voor.
Na dat alles hebben Henk en ik de eerste
dichtbundel verzorgd: Transparant. Ruim
20 jaar terug. 
Later hebben we zo’n dichtavond nog
eens gedaan. Winnen deed ik niet, maar
Huub Oosterhuis, die in de jury zat, gaf
mij zijn boeket. “U schrijft zo mooi, echte
gebruikspoëzie” zei hij. Ik was confuus en
blij tegelijk, een stimulans was het zeker!“

Het lijkt een obligate vraag, maar toch:
hoe schrijf jij een gedicht?
“Niet zo georganiseerd hoor, zo van, je
gaat achter de computer zitten en binnen
een uur heb je een gedicht. Ik ben ook
niet zo van de sonnetten en kwatrijnen.
Nee, vaak vallen mij zomaar woorden of
beelden in, bijvoorbeeld bij de afwas. Die
werk ik dan uit. Maar ik moet er dan wel
lege ruimte voor hebben. En ik ben vaak
nog eindeloos aan het schrappen en
bijschaven, tot je zegt: niets meer aan
doen.”

Heb je zelf een favoriete dichter?
“Ja zeker. In elk geval Paul van Ostaijen
en Gerrit Achterberg. En onze
‘doopsgezinde’ dichter Jean Pierre Rawie.
Ik ken ook best veel uit gedichten mijn
hoofd!” 

En ze citeert hardop:
…Aan het roer stond het hart - maan en
bossen scheepten zich in… 
“Van wie is dat ook alweer?”
We weten het geen van beiden. Later 
zoek ik het op. Het is van Achterberg.

Even een zijweg Lenie, in de doopsgezinde
context. Wat vind je van het Nieuwe
Liedboek, van 2013?
“Tja, inhoudelijk vind ik er echt wel mooie
liederen instaan, ook de nieuwere. Al heb
ik geen enkele moeite met ouderwetse
teksten, die houden toch hun kracht. 
Wel vind ik het erg vol en breed geworden.
Ruim 1.000 liederen uit de meest
verschillende hoeken! Je zit je nu de
versuffing te bladeren. En de letters zijn
ook nogal klein, als je slechter gaat zien,
zoals ik. Maar vooruit, lk leef er nu maar
mee; overigens vind ik wel dat onze kerk
het na corona weer goed maakt. Je ziet
toch ook weer een een aantal jonge
koppies. 

Over dromen gesproken – heb jij die nog
steeds?
“Als ik eerlijk ben: niet echt. En dat is niet
alleen de leeftijd. Ik leef het leven nu.” 

Je poëzie is altijd bescheiden uitgegeven,
in eigen beheer, zoals dat heet. Droomde
je wel eens van een uitgever en voorlezen
op festivals?
“Vroeger had ik dat misschien wel leuk
gevonden, maar ik ben er nooit zo achter-
heen gegaan. Ik had ook wel méér te doen.
En nu moet ik er niet aan denken!

Binnenkort verschijnt een nieuwe bundel.
Wat kun je ons daarvan vertellen?
“Hij komt, met de titel “Winter”. Henk is
nog bezig met de tekeningen. Vlak die niet
uit, het is daarmee juist zo’n mooie
eenheid. Daar zijn we allebei blij mee. 

Eén van mijn kinderen verzorgt de
eindopmaak, en het drukken.
We doen het dus inderdaad in eigen

IN GESPREK MET LENIE OORTWIJN

Over dromen en dichten 
Door Thijs van Hoogstraten
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Lenie Oortwijn-Hildisheim is van 1939. Velen van ons kennen haar bijzonder
levensverhaal, waarin het afscheid van haar Joodse vader in de oorlogstijd intens
meeklinkt. Dat is altijd met haar meegereisd. Lenie heeft in de jaren daarna ook veel
meegemaakt en doorstaan. Haar gedichten getuigen daarvan, maar ook van een
positieve optimistische geest. Die gedichten heeft ze daarbij steeds bescheiden 
op de wereld gezet. Zie bijvoorbeeld Transparant (2000), Kleinmenselijk (2007), 
Kijk maar (2012) en Vers 3 (2017).  Fijnzinnig geschreven, mooie illustraties van
echtgenoot Henk.Binnenkort komt er weer één aan: Winter.
Vandaag gaat het daar over: dromen en dichten. We zitten samen aan de royale
eetkamertafel, met koffie en zelfgebakken gemberkoek.
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Voorbeeld
Als één van ons wordt weggenomen

Blijft de ander ontworteld achter
Al zal er liefde zijn, steun, levend water.
Net voor de winter sneden we stekken,
ze staan voor het raam in glazen potjes,

en na weken van ontreddering
duwt een steel ene witte wortel uit

die groeit, zich vertakt, een netwerk vormt
en de plant te drinken geeft.

Sommigen zijn te zwak, te moedeloos,
zij verdrogen langzaam in het water
en zullen naar de composthoop gaan

maar wie wortels maakt, wordt geplant.
Hij zal bloeien in de zomer.

Tekening Henk Oortwijn

Godliedje 1
Als kind zocht ik in kerken 

naar een vader
Iemand die sterk was en mij helpen

kon met leven,
mij fietsen leren met zijn hand 

ferm in mijn nek. 

Misschien ben ik wel steeds 
dat kind gebleven

het is met fietsen nooit zoveel
geworden

en ik zou mijn kinderen zo graag 
mijn Vader tonen.

Soms plotseling door tekst 
of lied geraakt

voel ik de warmte van een mouw 
vlak langs de mijne

- “Vader?”- 
hij gaat zoals mijn vader ging.

Aan het roer dien avond 
stond het hart

Aan het roer dien avond 
stond het hart 

en scheepte maan en bossen 
bij zich in.

en zeilend over spiegeling
van al wat het geleden had

voer het met wind en 
schemering 

om boeg en tuig voorbij de 
laatste stad.

Gerrit Achterberg, 1931

beheer. Vroeger verkochten we via de
Wereldwinkel na de dienst. Maar dat is
nu voorbij. De opbrengst gaat naar
Dopersduin in Schoorl, voor het
bouwfonds en het vrijplaatsenfonds. In
de vakantieweken is her daar altijd een
bijzondere gemeenschap.

Eén gedicht alvast daaruit …?
“Ja, ik wist je vraag. Ik heb het voor je
klaargelegd “ 
En ik lees het voor:

Het is even stil.  Tenslotte…
We komen te praten over hoe te wonen
op onze leeftijd, hoe daarmee om te
gaan, hoe je spullen op te ruimen. “Niet
teveel wegdoen, hoor” zegt Lenie nog,
als ik naar mijn fiets stap. “Het is toch je
leven”. Dank je Lenie. Ja, maar het zijn
ook de woorden die blijven. 
We zien uit naar je bundel!

En vooruit, nog één gedicht dan. Het
eerste uit Transparant (2000):

Naschrift
De bundelWinter van Lenie Oortwijn
verschijnt in de loop van januari 2023. 
Hij kost waarschijnlijk vijf euro (€ 5) 
plus eventuele portokosten.
Bestellen (en betalen) kan bij Lenie 
zelf: op h.oortwijn@hetnet.nl
U kunt zich ook opgeven bij de ambtelijk
secretaris: secretaris@vdga.nl

En vond ik nog dat gedicht van Gerrit
Achterberg (1909-1963). Misschien ook
een droombeeld? Want daar moest 
het toch over gaan in deze idA. 

Over dromen gesproken,
heb jij die nog steeds?

“Als ik eerlijk ben: niet echt. 
En dat is niet alleen de leeftijd.

Ik leef het leven nu.”
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De redactie van idA vroeg me in ca 600 woorden iets te vertellen
over de recente reis van Doopsgezind Amsterdam naar Suriname.
Speciaal kreeg ik de vraag mee: Was het een ‘droomreis’? 

Ik wist eigenlijk niet helemaal waar ik met deze reis aan begon.
Het was nooit eerder in me opgekomen naar Suriname te gaan.
Zo relatief bekend en tegelijk voor mij ook zo’n niet-vanzelf-
sprekende vakantiebestemming. Maar wat een interessant en
gastvrij land! Rimke had in Amsterdam tevoren al enthousiast 
heel veel verteld over deze reis. En wat een rijkdom dat we ons
onderweg in Suriname aantroffen met wel drie gidsen: naast
Rimke, ook onze predikant Henk Leegte die verbazend veel bleek
te weten over de wisselwerking tussen Nederland en Suriname en
die in Paramaribo zelfs een ontvangst bij de ambassadeur wist te
organiseren. En dan, tenslotte ook nog de bekwame plaatselijke
gids, die een vrijwel onuitputtelijke bron bleek van uitleg over 
de geschiedenis, de natuur, de economie en de huidige sociaal-
politieke situatie. Vooral ook zijn openheid en diepgang verraste
en imponeerde. 

Om vijf uur ’s ochtends vertrokken we van Schiphol. Aangekomen
op Zanderij reisden we verder met een gezamenlijke bus naar het
eerste hotel. Vanuit dit hotel maakten we verschillende tochten.
We trokken zowel enkele keren Paramaribo in als ook gingen we
meerdaags naar verder gelegen plaatsen. Gaandeweg bleek het
gezelschap een extra dimensie toe te voegen aan deze reis. Samen
op weg, tochtgenoot zijn, dat mag dan een kernpunt zijn van
iedere christelijke gemeenschap, nu werd dat op bijzondere wijze
realiteit. De kennismaking en onderlinge verbondenheid kregen
soms onverwacht verdieping op de bankjes in de ranke schepen,

De Surinamereis
Door Chris Maas

tijdens een wandeltocht door het regenwoud, aan het ontbijt, of
bij een bezoek aan een kerkelijk project. Ja, onderweg is er tijd;
meer tijd dan in Amsterdam. Men hoorde en vertelde levens-
verhalen; men steunde elkaar bij ondervonden reisongemak.
Inmiddels weer thuis, is die versterkte band er nog steeds. Fijn!

Voor mij was één van de hoogtepunten het logeren bij de
inheemsen in het Galibi Natuurreservaat aan de monding van 
de Marowijne. Het is een uithoek van Suriname, grenzend aan
Frans-Guyana en vrijwel uitsluitend over water te bereiken. 
En dat laatste is bewust beleid van het plaatselijke opperhoofd
dat een te grote toegankelijkheid van zijn gebied als fnuikend
ziet voor het behoud van de cultuur van zijn volk. Een autoweg 
naar de meest nabijgelegen stad Albina houdt hij dan ook 
tegen; dat kinderen voor het secundair onderwijs een dagelijkse
boottocht van ruim een uur moeten maken neemt hij voor lief.
Wel is, als gevolg van zijn keuze, de natuur bij Galibi nog steeds
vrijwel ongerept. Ook strand en kust zijn stil en mooi. Hier leggen
zeldzame, grote zeeschildpadden nog hun eieren – ten bewijze
van de kwaliteit van het milieu. Ons onderdak in Galibi was sober,
maar heel schoon en netjes. We zijn daar hartelijk en gastvrij
ontvangen. Eigenlijk had ik er nog wat langer willen blijven.

Een ander hoogtepunt voor mij waren de boottochten naar de
hogere en meer afgelegen gebieden van Suriname. Het was
steeds weer aangenaam op het water te zijn, waarbij vaak opviel
hoe rustig het vaarverkeer is en hoe fraai de natuur langs de
rivier en op de meren. Fascinerend waren de dolfijnen, de grote
aantallen pelikanen, ibissen en lepelaars, de grote roofvogels, de
verschillende soorten reigers, de individuele vlinders op doortocht
over het water, de kleine kaaimannen langs de oevers. De aanblik
van de schoonheid van de natuur op en rond het water was een
genot en maakte ons bescheiden. Dit zullen we zeker niet snel
vergeten. Dus ja, het was een droomreis! 

foto's Chris Maas
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Het Singelkoor kent een lange traditie en
heeft vele jaren zijn muzikale bijdrage
geleverd aan onze kerkdiensten in de
Singelkerk, en soms ook andere doops-
gezinde plekken en gemeenten. Het koor
verleent ongeveer vijf keer per jaar haar
medewerking aan de diensten. 

Er wordt op drie zaterdagen per maand
gerepeteerd, van 10.30 tot 12.30, in de
Singelkerk, onder bezielende leiding van
dirigent Gerard van Zeijl.

Op dit moment tellen we 15 leden. 
Maar het koor is ook op zoek naar
nieuwe leden, vooral bassen, tenoren en
alten zouden een welkome aanvulling
zijn. Als je belangstelling hebt, kom
gerust eens meezingen op een repetitie.
Je bent van harte welkom.  Er heerst altijd
een goede sfeer en natuurlijk is zingen
ook gewoon heel fijn voor je humeur en
je gezondheid.

Het is niet nodig veel van muziek te
weten. Ook als je geen noten kunt lezen,
hoeft dat geen beletsel te zijn.

Meer inlichtingen bij onze ambtelijk
secretaris Liesbeth Groeneveld,
secretaris@vdga.nl, of bij de dirigent
Gerard van Zeijl, g.zeijl1@chello.nl

Het Singelkoor

Zoals al vele jaren gebruikelijk vieren wij weer
met alle gemeenteleden gezamenlijk een
Adventsmiddag in de Singelkerk. Dit jaar is 
deze viering op donderdag 15 december 2022

De organisatie is weer in handen van 
Ds Ewoud Roos. We zitten in een wijde 
kring onder de kerstboom in de kerkzaal.
En als vanouds is er muziek, we zingen 
samen, lezen verhalen en gedichten.

Aanvang: 14.00 uur
Einde: 16.00 uur

Iedereen is van harte welkom! Inlichtingen
bij Nieske van der Zijpp (tel. 06-22 38 96 45).

Adventsmiddag in de Singelkerk     

foto Pieter de Graaff
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De Mennothee is de opvolger van het
Mennomaal, dat zich jarenlang in een 
warme belangstelling mocht verheugen. 

Begonnen door Mieke Wierda in de jaren tachtig 
in het gemeentegebouw aan de Karperweg. Op
een gegeven moment verzorgde Mieke Krebber
daar het hoofdgerecht – andijviestamppot,
kapucijners met spek of rijst met een prutje –
terwijl Thijs van Hoogstraten en Nieske van der
Zijpp het voorafje, de drankjes en het amusement
verzorgden. Meestal was er vla of appelmoes toe.
Er werden bloemen gekocht bij de stal op de hoek
van de Amstelveense weg. Gerard Bouwman en
Tjeerd Linnenkamp assisteerden bij het tafeldekken
en de afwas. In 2006 kwam Ina Drukker erbij. En we
genoten van wat Ina ons als voormalig kooklerares
voorschotelde. Toen de Karperweg werd afgestoten
werd het Mennomaal naar het Singel verplaatst.

Aan het Singel kwamen er voor het Mennomaal
nieuwe bezoekers bij. Telkens werden we door Ina
Drukker en Mieke Krebber van heerlijke maaltijden
voorzien. Ineke Reinhold hield er inleidingen over
schilders en bijbelse thema’s en nodigde mensen uit
om muziek of gedichten te laten horen. Als zij met
vakantie was werd Ewoud Roos ingeschakeld; hij las
gedichten voor. Mieke Hoogvliet zorgde voor een
aangeklede tafel met bloemen en servetten. Grietje
Gerringa inde de bijdragen. En je hoefde je niet
aan te melden. Vaak aten we er met 25 personen!

Mennothee

Na de coronacrisis werd besloten de maaltijd te
vervangen door een thee op de tweede dinsdag-
middag van de maand. Door de verplaatsing naar
de middag waren sommige gasten regelmatig
verhinderd. Het ziet ernaar uit dat in de huidige
vorm de bijeenkomst te weinig deelnemers trekt.
In december zullen de organisatoren van ‘Menno-
thee’ en ‘Adventsmiddag’ samen de middag ver-
zorgen op donderdag 15 december om 14.00 uur. 
Na overleg van Ina Drukker, Mieke Hoogvliet,
Mieke Krebber en Ineke Reinhold, is besloten dat
donderdag 15 december 2022 de laatste Menno-
thee zal zijn. 

Wij betreuren het zeer dat we deze beslissing
moeten nemen. Ook voor ons was het een dag
om naar uit te kijken en alle trouwe bezoekers
weer te spreken.

Ina Drukker, Mieke Hoogvliet, Mieke Krebber 
en Ineke Reinhold. 

KERSTSUITE VAN DICK KLOMP

‘En! Natus est Emanuel!
Graag wil ik jullie lezers van idA bekend maken met 
mijn nieuwste orgelwerk, de Kerstsuite

‘En! Natus est Emanuel!

Vanaf heden, op de eerste Adventszondag, is deze te 
beluisteren op Youtube: https://youtu.be/VZJiioFBx4A
Heb je belangstelling voor de bladmuziek 
van dit stuk dan kun je die vinden op
https://www.dickklomp.nl/downloads

Fijne Kerstdagen! Dick Klomp
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Afgelopen week werd een uitzending
van Tegenlicht gewijd aan de ideeën van
milieufilosoof Glenn Albrecht. Om de
klimaatuitdagingen van onze tijd in
goede banen te kunnen leiden, stelt hij
dat we het zelfzuchtige tijdperk van het
Anthropoceen verlaten en het tijdperk
van het Symbioceen ingaan. Een nieuw
tijdperk waarin we samen met de natuur
leven in plaats van dat we ons erboven
stellen en moeder Aarde uitputten. 
Want het leven is verbondenheid. 

Albrecht haalde een sprekend voorbeeld
aan van die verbondenheid, namelijk 
hoe de darmflora en gastheer samen-
leven. De bacteriën zijn welbeschouwd
lichaamsvreemd maar onlosmakelijk
verbonden met ons lichaam, in die zin
dat de microflora van essentieel belang 
is voor ons wezen en voor onze gezond-
heid. 

Geïnspireerd door dit voorbeeld wil ik 
op deze plek wijlen Massimo Campieri,
internist in Bologna, in wiens groep ik
een aantal jaren onderzoek heb mogen
doen, eren. Hij was visionair en combi-
neerde een scherpe klinische blik met
een intellectuele vrijzinnigheid en
creativiteit. Het was voor mij een droom
die zich realiseerde, onderzoek doen 
en een poosje in Italië, in het bijzonder
in Bologna, leven. In die tijd was de
gastheer uitgangspunt bij de bestude-
ring van het ontstaan van chronische
ontstekingsziekten van de darm. 

Campieri had het idee opgevat dat een
verstoring van de microflora, dat wil
zeggen een disbalans tussen de
verschillende bacteriestammen in de
flora, een rol zou kunnen spelen bij het
ontstaan en in stand houden van de
ontsteking en dat het herstellen van de
balans door middel van probiotische
bacteriën een therapie zou kunnen 
zijn. Zijn publicatie in 1999 beschreef
deze verschuiving van aandacht van
darmwand naar microflora en in 2000
beschreven hij en zijn groep dat met een

dergelijke therapie een terugval naar
ontsteking voorkomen had kunnen
worden in de bestudeerde groep
patiënten. Zijn ideeën en publicaties
staan mijns inziens aan het begin van
een omwenteling in het denken en aan
de vogelvlucht die het bestuderen van
de microflora en het daaruit
voortkomende inzicht van het belang
van de microflora voor de gezondheid
later heeft genomen. 

In de tijd dat ik immunologisch onder-
zoek doe, ben ik getuige geweest van
de voortgang in kennis en verschuivin-
gen in het denken. In de jaren 70 en 
80 werd met de ontdekking van het
bestaan van ontstekingsmediatoren 
een tot dan toe onbekende schakel 
van communicatie gevonden tussen
immuuncellen en weefsels. Sommige
mediatoren brengen een cascade van
activatie op gang (de ene cel activeert
de andere), andere vormen een 
stimulus voor cellen om zich te
verplaatsen, bijvoorbeeld van bloedvat
naar weefsel. Een dergelijke chemokine,
interleukine-8, werd iets voor het 
begin van mijn loopbaan, in 1989,
geïdentificeerd. De jaren 90 waren de
jaren van inzicht in de verfijndheid 
van het afweersysteem. Met het

identificeren van receptoren die
basisstructuren in micro-organismen
herkennen, werd bekend dat het
zogenaamde aangeboren afweer-
systeem juist heel specifiek werkt,
terwijl men voorheen had gedacht 
dat dit een rudimentair, niet specifiek
systeem was. Voorts werden er
verschillende subgroepen van witte
bloedcellen onderscheiden, die een
aanzwengelende, temperende of
regulerende functie hebben, en het
onderzoeksthema werd hoe deze
gepolariseerde cellen elkaar in even-
wicht houden en welke uitwerking een
onevenwichtigheid tussen deze cellen
heeft. Er werden receptoren op cellen
gevonden waarmee ze als het ware
‘weten’ in welk lichaamscompartiment
ze thuishoren, de zogenaamde homing-
receptoren. Daarna kwam het
onderzoek naar de microbiota op gang.
Het samenspel van microflora en
gastheer en het effect van de
samenstelling van de microflora op
gezondheid is nu een groot
onderzoeksthema. 

Zo bracht mijn droom me naar Bologna
en heb ik het geluk gehad met
creatieve denkers te werken die hun
dromen gestalte gaven.

Column

Uitgekomen dromen
Door Karen Lammers 



1 2 – I N  D I T  AM ST E R DAM  D E C EMB E R 2 0 2 2  |  J A N UA R I 2 0 2 3

Deze kerkenraadsvergadering is anders
dan anders verlopen. Omdat de kerken-
raad nieuwe leden heeft is deze keer
meer het accent gelegd op aanvullende
informatie en aspecten waar de kerken-
raad mee te maken heeft zoals de ADS,
de kosterij en het begrotingsproces.

Vanuit de ADS hebben we bezoek 
gehad van directeur Machteld Stam. 
Het belang van ADS voor de gemeente
is onder meer aan de orde gekomen,
alsmede de werkzaamheden van ADS 
en de Ledenraad. De verbinding tussen

ADS (Algemene Doopgezinde Sociëteit)
en Doopsgezind Amsterdam stamt uit
begin 19e eeuw; toen werd de ADS
opgericht door onder meer Doopsgezind
Amsterdam, Zaandam en Haarlem, als
overkoepelend orgaan. Afgesproken is
dat ADS jaarlijks bij de kerkenraad zal
langskomen om bij te praten.

Ook gaf Helma Verkleij een presentatie
over de verschillende werkzaamheden
van de kosterij. Ze sprak onder meer over
wat er allemaal komt kijken bij de
diensten, zaalverhuur en verhuur van de

woningen. Ook wordt er door Helma
gewerkt aan een energiebezuinigings-
plan. Kortom: een indru-wekkend palet
van diensten en werkzaamheden. 

Verder zijn de taken voor de drukke
kerstperiode verdeeld en wordt er hard
gewerkt aan de voorbereidingen van 
het komende jaar. Dan zullen we ook
(weer) graag een beroep op u doen als
vrijwilliger. 

We hopen u te zien deze bijzondere
kerstmaand.

Uit de kerkenraad

Dinsdag 24 januari 2023, 20.15 uur
Doopsgezinde Singelkerk, Amsterdam

Op dinsdag 24 januari spreekt Ingrid Thijssen,
voorzitter VNO/NCW, over “Brede maatschappelijke
welvaart”, de inzet die zij gekozen heeft met de
Nederlandse werkgeversvereniging. Daarmee richt
VNO/NCW zich nadrukkelijk op het bevorderen van
de spreiding van macht, geld en kennis en het
daarmee tegengaan van polarisatie en de kloof
tussen arm en rijk. 

Ingrid Thijssen is vanaf 2020 voorzitter van onder-
nemingsorganisatie VNO-NCW, daarvoor was ze
bestuurder van Alliander en directeur van NS
Reizigers. Zij heeft zich in haar rollen nadrukkelijk
sterk gemaakt voor een evenwichtige belangen-
behartiging voor medewerkers, en heeft als CAO
onderhandelaar bij NS  ingezet op sociale
vernieuwing.

In het Dopers Gesprek zal zij de achtergronden 
van de VNO visie op “Brede maatschappelijke
welvaart” nader toelichten, en ook wat haar 
daarin persoonlijk heeft gedreven.

Aanmelden via
doopsgezindamsterdam.nl/events/dopersgesprek 
of tel. 6246573. 
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar; 
met je aanmelding rekenen wij op je komst.

Uit de kerkenraad van 10 november 2022

DOPERSGESPREK 

Ingrid Thijssen
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BACH ENSEMBLE AMSTERDAM: 

Nieuwjaarsconcert

Woensdag 14 december 2022, 20.00 uur
Doopsgezinde Singelkerk, Amsterdam

De beroemde bioloog Frans de Waal geeft voor de 

VrijeAcademie een lezing over het boek Anders, met een

eindgesprek met Dick Swaab. In zijn nieuwe boek Anders,

gender door de ogen van een primatoloog buigt 

Frans de Waal zich over sekse en ‘gender’ bij de mens en 

andere primaten. 

Hoe verschillend zijn mannen en vrouwen? Is dat verschil

natuurlijk of aangeleerd? Leren mensapen ook hun 

sekserollen of is dit een uniek menselijk verschijnsel?

De zaal is vol maar u kunt u nog inschrijven voor de online 

lezing via www.vrijeacademie.nl/…/lezing-van-primatoloog…

CONCERT: 

Wishful Singing

Zondag 8 januari 2023, 15.00 - 16.15 uur
Doopsgezinde Singelkerk, Amsterdam

Start het nieuwe jaar goed met dit traditionele
Nieuwjaarsconcert van Bach Ensemble Amsterdam!

Tickets:
https://www.klassiekemuziek.nl/e/16601/bach-
ensemble-amsterdam-nieuwjaarsconcert-amsterdam

Het Bach Ensemble Amsterdam staat onder leiding
van Paulien Kostense (orkest) en Michiel Meijer
(koor). Het ensemble heeft als doel barokmuziek 
op authentieke wijze uit te voeren.

Gemeente in beweging



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

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

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

Ewoud Roos 
predikant 
t 06 34 11 50 00
e.roos@vdga.nl

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

Het team
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Een intens lied van verlangen in de adventstijd.
De tekst ziet terug naar de 12e eeuw, Veni,
veni, Emmanuel, uit de zogenaamde “o-
antifonen”, die werden gezongen in de
vespers, in de zeven dagen voor kerstmis .
Immanuel - dat betekent: God-met-ons. 
De melodie zou zijn uit de 15e eeuw, maar is
vastgelegd door Thomas Helmore, een Engelse
componist (ca 1850) die sterk terugviel op het
Gregoriaans. 

De Nederlandse vertaling van Willem Barnard
staat in het oude Liedboek (1973). Later heeft
hij nog een vertaling, volgens hem verbeterd,

gemaakt die in het nieuwe Liedboek (2013)
terecht is gekomen (lied 466). Ook daarin 
gaat het om het aanroepen van Christus. 
O wijsheid daal als vruchtbare taal, hoor je
daarin. Maar ik word meer geraakt door 
die eerdere versie, lied 125,
O kom, o kom, Imma–a-a-nuel 

Muziek en tekst nemen je mee naar vervlogen 
tijden, naar donkere kloostergewelven. 
Maar ook nu nog zijn ze uitdrukking van dat
eeuwige verlangen, en van de verwachting, 
die met deze adventstijd is verbonden. 
Hij is nabij, Imma-a-a-nuel. 

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

O kom, o kom, Immanuel

Jaartal van overlijden 
van W. Barnard bijgeschreven 
door mijn moeder (MK). 

Lied van de maand: 

Lied 125 in Liedboek voor de kerken (1973)
Keuze van Thijs van Hoogstraten



Redactie

Joke van der Heide
Thijs van Hoogstraten
Karen Lammers
Liliane van der Steur
Wim de Vries Lentsch
Mieke Krebber (eindredacteur)

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

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

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 11 januari 2023
sturen aan Mieke Krebber 
Mail: m.krebber@chello.nl 
Adres: Dulcie Septemberpad 73,
1093 NK Amsterdam 
(telefoon 020-6731926).

De redactie behoudt zich 
het recht voor artikelen in te 
korten of niet op te nemen.

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

December 2022 en januari 2023 
(kerkdiensten: zie achterkant)
   

•  Ma 12 dec Wishful Singing Singelkerk 20.00 uur

•  Do 15 dec Adventsmiddag en Mennothee    Singelkerk 14.00 uur

•  Do 22 dec Kring M. Krebber: Daniël Singelkerk 15.00 uur

•  Zo 8 jan Bach concert Singelkerk 15.00 uur

•  Di 17 jan Kring M. Krebber: nog onbekend Singelkerk 15.00 uur

•  Di 24 jan Dopers Gesprek Singelkerk 20.15 uur

De data van samenkomst van de kringen eind december en begin januari worden 
door de leiding van de kring aan de deelnemers medegedeeld.

Als u niet in de dienst

aanwezig kon zijn en

toch iets wilt bijdragen

aan het project kunt u

dat via het aangegeven

bankrekeningnummer

doen of via de Givt-app. 

TOELICHTING BIJ DE COLLECTE:

Amsterdam Underground Tour
Wandel mee en zie de binnenstad eens van een heel andere kant.
Fascinerend, soms grimmig maar beslist niet saai!

De stadsgidsen van Amsterdam Underground hebben een zwervend
bestaan gekend en willen hun verhalen en ervaringen met je delen. 
Zij nemen je mee op ontdekkingstocht langs bootjes, steegjes en portieken.
Ze leggen uit hoe je aan geld, drank en dope komt als je dakloos en
verslaafd bent. Een bestaan waarin je niemand kunt vertrouwen en 
waarin het recht van de sterkste geldt.Laat je verrassen door boeiende,
persoonlijke verhalen die je niet snel zult vergeten en waarin ook 
humor niet ontbreekt!

Waardigheid en zelfrespect

De Amsterdam Underground tour is voor de deelnemers een
ontdekkingstocht, maar voor de gidsen het sluitstuk van een 
persoonlijke queeste. Het werk als gids helpt hen om ervaringen 
te verwerken. Bovendien steunen ze (oud)lotgenoten door het 
stigma op dakloosheid kleiner te maken. 

Meer informatie: www.amsterdamunderground.org



    

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

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord

   

Menno Simonshuis – Noord-Hollandstraat 17a – t (020) 517 10 10Amsterdam Buitenveldert
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                               Singelkerk                        Meerpad                        Collectebestemming                     
                                  Centrum 10.30 uur                    Noord 10.15 uur                                                                                           

4 december         Ds H. Leegte                              E.M.L. van Dunné**              Amsterdam Underground Tour. 
                                                                                                                                     NL26 TRIO 0379424770 t.n.v. Amsterdam 
                                                                                                                                     Underground Coöperatie U.A. 

11 december        Ds E.C. Roos*                            Adventsknutsel,                    Collecte t.b.v. projecten van de stichting 
Derde advent                                                               ouder- en kindkoor               Doopsgezind Wereld Werk..                
                                                                                                                                     NL27TRIO0786880333  t.n.v. de Stichting 
                                                                                                                                     Doopsgezind WereldWerk te Deventer. 

18 december       Liliane van der Steur               Ds H. Leegte                          Collecte t.b.v. Doopsgezind Amsterdam. 
Vierde advent           Kinderkerstfeest                    10.30 uur                             NL16 INGB 0000 7800 00 t.n.v. Verenigde
                                  voor het hele gezin                  Adventsknutsel,                    Doopsgezinde gemeente Amsterdam.      
                                                                                     ouder- en kindkoor
16.00 uur                   Ds H. Leegte
                                  H4H adventsviering 
                                  samen met de Engelse   
                                  Kerk op het Begijnhof,  
                                  de Oude Lutherse Kerk   
                                  en de R.K. Krijtbergkerk          

24 december      Ds H. Leegte                              E.M.L. van Dunné                  Collecte t.b.v. Doopsgezind Amsterdam. 
kerstavond                                                                   21.00 uur                                NL16 INGB 0000 7800 00 t.n.v. Verenigde 
22.00 uur                                                                      Kerstavonddienst                  Doopsgezinde gemeente Amsterdam. 
                                                                                     zang en verhaal

25 december       Ds H. Leegte                              E.M.L. van Dunné                  Collecte t.b.v. Doopsgezind Amsterdam.
Eerste kerstdag                                                           Kerstdienst met kerst-         NL16 INGB 0000 7800 00 t.n.v. Verenigde 
                                                                                     spel, alle kinderen                 Doopsgezinde gemeente Amsterdam. 

                                                                                 mogen meedoen

1 januari               Geen dienst                               Geen dienst
                                  
8 januari              Ds H. Leegte                                                                             Nog niet bekend
                                  Cantatedienst: Sie werden 
                                  aus Saba alle kommen’ 
                                  (BWV 65), J.S. Bach.

15 januari             Ds E.C Roos                               E.M.L. van Dunné                  Nog niet bekend

22 januari            Ds H. Leegte*                                                                           Nog niet bekend

29 januari           Ds E.C. Roos                                                                              Nog niet bekend

5 februari             Ds E.C. Roos                              E.M.L. van Dunné                  Nog niet bekend

*Kom-in-de-kring en Kinderkerk
**Kinderkerk en Tienertuin

    

       

   – t 06 53 77 06 01

A  

 

   

         




