Levenslicht nr. 1 | Januari 2022

Levenslicht
M A A N D B L A D VA N D E D O O P S G E Z I N D E G E M E E N T E A A L S M E E R

Jaargang 95 | nr. 1 Januari 2022

Mijmeringen onder de kerstboom

Er zijn een paar dingen waar ik me maar aan vasthoud.
Ik wil ze graag met u delen.
- Laat je niet gek maken, vandaag is het zus, morgen zo.
Ik probeer de grote lijn maar in de gaten te houden en		
gestaag in de goede richting te bewegen.
- Wees creatief, je ontkomt niet aan verandering. Ik probeer
mee te bewegen en daar vormen bij te bedenken die bij
mijn leven en omgeving passen.
- Je zorgen en vragen delen met anderen. Je staat er niet
alleen voor en samen kom je verder.
- Vertrouwen houden, de meeste mensen deugen. 		
Uiteindelijk zal gezond verstand en liefde voor elkaar en
voor de mensheid komen bovendrijven.
- Blijf er ondanks alles toch in geloven! Er is ook wat gebeurd
intussen. Er is een kind geboren, zoals elk jaar weer met kerst,
een nieuwe start, een nieuwe kans, een nieuwe wereld.
Dat geloof zal ons ook dit nieuwe jaar weer verder dragen,
soms tegen beter weten in.

Het is altijd een bijzondere tijd zo rond kerst. De feestdagen
met drukte en onregelmatigheid, maar ook met plezier,
ontmoeting - hoe beperkt dan ook - en veel sfeer.
Daarom vaak ook wat vakantie, heerlijk een paar vrije
dagen. Tijd voor klussen, een beetje opruimen,
voorbereidingen voor de feestdagen. Maar ook een tijd met
meer ruimte en aanleiding voor bezinning. En dan kan het
gebeuren dat je ’s avonds laat nog even bij een mooi
verlichte kerstboom zit te mijmeren met op de achtergrond
een lekker snorrend houtkacheltje.
Wat, houtkacheltje, ho even, dat kan helemaal niet meer.
Fijnstof, stikstof, koolstof, dat moet stoppen! Zoals we met
zoveel dingen moeten stoppen. Voor het klimaat, de natuur,
voor onze gezondheid, om de aarde leefbaar te houden!
Zulke grote woorden komen dan boven, er dreigt, er is crisis.
En we zitten ook nog midden in een andere crisis:
corona die onze gezondheid bedreigt. En niet alleen onze
gezondheid, ook ons zorgstelsel en zelfs onze sociale
samenhang. Mensen komen tegenover elkaar te staan,
de gekste ideeën doen de ronde. Wordt er nog wel
nagedacht denk je soms. Er zijn nog meer crises. Zoals de
wooncrisis, waar veel van onze jongeren heel direct mee te
maken hebben. Een armoedecrisis, de kloof in Nederland en
in de wereld wordt steeds groter. Puissant rijke mensen
doen almaar gekkere dingen; tegelijk zijn er nog altijd heel
veel arme mensen die niet kunnen rondkomen. Er zijn crises
die de sociale onrust aanwakkeren, mensen onzeker,
angstig en extremistisch maken, die ons leven op de kop
lijken te zetten. Het is één en al verandering.

Moge 2022 een jaar worden vol positieve veranderingen.
Leo Bakker

Jan Rotmans, professor transitiekunde aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam stelt het als volgt: “We leven niet in
een tijdperk van verandering maar in een verandering van
tijdperk.” Dat hebben wij weer. Laat die eens op je inwerken,
dat betekent dat we de komende 20 – 30 jaar naar een
compleet andere samenleving toe moeten, een fossielvrije
samenleving, een heel ander consumptiepatroon,
anders eten, andere grondstoffen, een circulaire economie
(wat dat dan ook mag zijn). En laten we eerlijk zijn:
we kunnen nóg zo stabiel zijn, het lijkt soms of de grond
onder onze voeten begint af te brokkelen.
En hoe ga je dan met deze mijmeringen onder de
kerstboom het nieuwe jaar in, vraag je je af. Want je kunt het
allemaal niet negeren, maar je kunt het ook niet allemaal
oplossen. En wegkijken is ook al geen optie. Ik vind dat best
heel moeilijk en wellicht velen met mij.

Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer
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Kerkdiensten
Vanwege de coronamaatregelen worden de diensten online uitgezonden en
ze zijn ook later terug te zien via het YouTube kanaal van de Gemeente.
23 jan		ds. Paul F. Thimm en br. Leo Bakker, Wereldbroederschapsdag
			(collecte ADS/Mennonite World Conference)
30 jan		ds. Maaike de Jong (collecte Leprazending)
6 feb		ds. Paul F. Thimm (collecte Leprazending)
13 feb		ds. Yko van der Goot (collecte landelijk jongerenwerk ADS)
20 feb		ds. Paul F. Thimm (collecte Jongerenwerk DGA)
27 feb		ds. Paul F. Thimm (collecte Ouderenwerk DGA)
6 mrt		ds. Paul F. Thimm, Veertigdagentijd
			(collecte DG WereldWerk/Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling)
Rondleiding kerkgebouw online
Door het coronavirus is het kerkgebouw momenteel dicht. Voor veel mensen is
het een tweede huiskamer, zo voelen ze zich er thuis. Toch zijn er veel plekken die
we misschien niet zo goed kennen. Wist u bijvoorbeeld dat onze kerk galmgaten
heeft? (Ik niet namelijk!) Daarom hebben we een nieuwe serie op YouTube, over
het gebouw. Deze filmpjes komen online in de tweede helft van januari. Natuurlijk
delen we ze ook via de mail, Facebook en de website.
Franka Riesmeijer

Agenda
Onderstaand vindt u de bijeenkomsten die gepland staan in de
komende periode. Het is momenteel niet duidelijk wat de dan geldende
coronamaatregelen zullen zijn. U wordt op de hoogte gehouden door uw
kringbestuur, via DGA-Nieuws en de website.
Di
Wo
Do
Do
Di
Wo
Do
Wo
Do

25-1			
26-1			
27-1			
3-2			
15-2			
16-2			
17-2			
23-2			
24-2			

Najaarsgemeentevergadering (via livestream)
Kring Elia
Kring Ruth
Kring Shalom
Kerkenraadsvergadering
Kring JoB
Kring Ruth
Kring Elia
Kring Shalom

19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Najaarsgemeentevergadering

De wegens het coronavirus uitgestelde najaarsgemeentevergadering 2021
wordt gehouden met een besloten livestream en vindt plaats op dinsdag
25 januari 19.30 uur. U heeft de stukken al ontvangen. Recentelijk is u het
stemformulier toegestuurd met een gefrankeerde antwoordenveloppe.
De verkiezingsuitslagen worden bekendgemaakt tijdens de vergadering.
In de begeleidende brief staat de link naar de livestream.
Voorjaarsgemeentevergadering

De voorjaarsgemeentevergadering vindt plaats op maandag 25 april.
De stukken zult u in april ontvangen, maar de datum kunt u alvast noteren.

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
Oosteinderweg 62, 1432 AM Aalsmeer,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl
IBAN NL47RABO0300121962
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BIJ DE COLLECTEN

Na jaren van verblijfsvergunning als vreemdeling, belasting
betalen en werken in Nederland, is het er dus toch nog van
gekomen dat ik er nu helemaal bij hoor. Nu mag ik ook bij
alle verkiezingen mijn stem uitbrengen (niet alleen bij de
gemeenteraadsverkiezingen).

Leprazending
De laatste zondag van januari is het Wereldlepradag en
collecteren we traditiegetrouw voor de Leprazending.
Maar ook omdat het nog zo hard nodig is! We hebben
soms het idee dat lepra een verdwijnende ziekte is en
strikt genomen klopt dat, maar elke twee minuten krijgt
ergens op de wereld nog iemand de diagnose lepra,
200.000 keer per jaar. In het jaar 2000 waren dat er nog
500.000 dus we zijn op de goede weg… ‘In 2040 lepra de
wereld uit’ is het streven van de Leprazending en van de
Leprastichting.

Vroeger moest je bij de naturalisatie je ‘oude’
nationaliteit(en) opgeven. Maar dat is veranderd. Je hoeft
niet meer je verleden, je familieoorsprong volledig los te
laten om volwaardig Nederlander te worden.
Deze mogelijkheid is voor mij belangrijk en daarom heeft
het wachten geloond.
Merkwaardig, dit proces van inburgering deed me
denken aan mijn ingroeien in de doopsgezinde
geloofsgemeenschap met belijdenis en doop.
Nee, nationaliteit is voor mij niet iets religieus.
Maar die situatie van bij een groep mogen horen,
de belofte om loyaal te zijn aan zijn normen en waarden,
de ooggetuigen die erbij zijn lijkt een beetje op ‘belijdenis
doen’ en je verbinden met anderen. Trouwens, ik was me
ook bewust dat iets beloven voor mij als doopsgezinde
niet bekrachtigd hoeft te worden met een eed en met de
naam van God erbij…dat heb ik de ambtenaren natuurlijk
uitgelegd.

Op 30 januari wordt er wereldwijd aandacht gevraagd
voor de situatie van leprapatiënten. Lepra is een
armoedeziekte, veroorzaakt door een bacterie.
De ziekte treft met name volwassenen en kinderen die in
onhygiënische omstandigheden leven en door slechte
voeding evenals ziektes een verminderde weerstand
hebben. Gelukkig is lepra goed te behandelen maar het
probleem is dat slachtoffers vaak te laat medische zorg
zoeken.
De Leprazending zorgt voor voorlichting en
bewustwording, voor behandeling en revalidatie.
Daarnaast helpen zij met vakonderwijs en bemiddeling
bij werk. Zo hoeven patiënten zich niet buitengesloten te
voelen en kunnen ze meedoen in de samenleving en hun
waardigheid weer terugkrijgen.

Het is bijzonder om nu tegen mijn vrouw na zoveel
jaren te kunnen zeggen: “Jouw God is mijn God,
jouw volk is mijn volk.” Natuurlijk blijft voor mij de
(internationale) verbondenheid met de doopsgezinde
geloofsgemeenschap toch nog belangrijker dan mijn
nationale identiteit(en) en banden.

Lepra (melaatsheid), een oeroude ziekte die in de Bijbel al
voorkwam en in 2006 door de WHO een van de vergeten
ziektes werd genoemd, kan de komende jaren de wereld
uit geholpen worden. Maar daar is veel geld voor nodig…
Laten wij daar als Gemeente ons steentje aan bijdragen
met de collecten van 30 januari en 6 februari.

Paul F. Thimm

GELOVEN MET EEN GLIMLACH

Namens Tabitha, Jolande Amorison

De Amerikaanse schrijver Mark Twain (1835-1910) richtte
zich een keer na de kerkdienst tot de zeer zelfbewuste,
misschien ook een tikkeltje zelfingenomen predikant:
“Uw preek is me erg goed bevallen. Trouwens, ik heb thuis
een boek waar al de woorden die u hebt gezegd in staan.”
“O, maar dat is toch niet mogelijk!” antwoordde de
dominee geschokt.“Jawel, dat mag u gerust van mij
aannemen!” zei Mark Twain. De nog steeds twijfelende
dominee zei: “Dat boek wil ik graag eens zien.”
De volgende dag kreeg de dominee een pakje, verstuurd
door Mark Twain. Nieuwsgierig opende hij het pakje en
vond daarin…een woordenboek!

VAN DE GEESTELIJK WERKERS
Erbij gaan horen
- een persoonlijke associatie met het jaarthema ‘Nieuw
Doopsgezind Peil’.
Op 28 december 2021 heb ik de Nederlandse nationaliteit
toegekend gekregen. Nadat ik verschillende documenten
had laten zien op het gemeentehuis te Mijdrecht werd
er eerst een onderzoek gedaan of ik in het verleden
geen misdaden heb gepleegd. Enkele werken later werd
ik uitgenodigd om de belofte af te leggen om me als
Nederlands burger loyaal aan de wetten te houden.
Als doopsgezinde heb ik niet voor de ‘religieuze variant’
gekozen met beroep op God en met eed gebaar,
maar voor de ‘neutrale variant’. Vanwege de maatregelen
in verband met corona was er geen inburgeringceremonie
zoals anders, maar een onderonsje tussen een ambtenaar
van gemeente De Ronde Venen, mijn vrouw en ik.

VAN DE REDACTIE
Foutje
Helaas is in het vorige Levenslicht iets misgegaan. Onder
Kringwerk staat een verslagje over natuurontwikkeling
van de Bovenlanden, waar Cees Tas over kwam vertellen
bij kring Oase. Dat is niet correct: het was bij kring
Shalom. Excuses voor deze vergissing.
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Opbrengst Bazar
Een van de projecten die we mede dankzij de donatie
vanuit de Bazaropbrengst kunnen uitvoeren is het Summer
Academy teaching project. We zijn enorm blij dat we dit
project kunnen gaan opstarten en onze dank voor de
bijdrage vanuit de Bazar is dan ook groot!

Foto's gevraagd
Heeft u een mooie foto voor in Levenslicht? Ter afwisseling
tussen de teksten plaatsen we graag een of meer foto's.
Stuur ze naar levenslicht@dgaalsmeer.nl.

GEMEENTEWERK

Summer Academy teaching
De laatste jaren is tijdens de bezoeken aan de scholen
in Nepal helder geworden dat er naast materialen ook
dringend ondersteuning gewenst is om de kwaliteit
van het onderwijs te verbeteren. En dat begint bij de
leerkrachten. Daarom hebben we het project ‘Summer
Academy teaching’ in samenwerking met de Vajra
Academy (onze onderwijskundige partner in Nepal)
opgezet. De Summer Academy is de perfecte mogelijkheid
om lokale leerkrachten te scholen, hun kennis te vergroten
en vaardigheden op het gebied van didactiek en de
Engelse taal te ontwikkelen.

Kerstdienst
Ouderenpastor Ellen van Houten en ds. Paul F. Thimm
gingen voor in de opgenomen kerstdienst. Jeanette Heil
en Dick van Leeuwen hadden het hele podium voorzien
van liturgisch kerst-versierwerk rondom een kleine
kerstboom. De gebruikelijke grote kerstboom was niet in
de kerk geplaatst omdat vanwege de coronalockdown het
familiekerstfeest met kinderen geen doorgang kon vinden.
Nelleke de Graaff heeft in de kerkdienst bij het kerkje
van ome Jan en tante Alberdien het kerstverhaal aan de
kinderen verteld. Het lange afstandskwartet onder leiding
van Wilma Broere met Henk van Leeuwen, Jan Broere jr.
en Mirelle Verheijen heeft de muzikale begeleiding gedaan.
De gebruikelijke jaarlijkse foto van de kerkenraad,
traditiegetrouw genomen na de nieuwjaarsdienst,
moet worden uitgesteld tot we weer bij elkaar kunnen
komen.

Zelf meegaan?
Heb je er al eens over nagedacht om zélf mee te gaan naar
Nepal? Daadwerkelijk zélf het verschil ter plekke te kunnen
maken door de scholarships te brengen? Met eigen ogen
zien wat we met de donaties doen? Wellicht wil je zelf een
week lesgeven op een school of docenten helpen zich te
ontwikkelen in didactische vaardigheden of de Engelse
taal? Ik informeer je graag over wat de mogelijkheden zijn.
Neem gerust contact met mij op. Hartelijk dank voor de
donatie vanuit de Bazar-opbrengst namens alle leden van
de Stichting Hart4onderwijsNepal.

Willy Karssing
Hart4onderwijs Nepal: dank voor de gift!
Hartverwarmend was het nieuws dat de Bazarcommissie
Stichting Hart4onderwijs Nepal als een van de organisaties
had aangewezen die in aanmerking komen voor een
deel van de Bazaropbrengst. Als blijk van waardering en
dank voor de geweldige bijdrage wil ik graag in het kort
weergeven welk project we dankzij de bijdrage kunnen
gaan uitvoeren.

Mark van Leeuwen

Covid-19
Helaas was het afreizen naar Nepal vanwege het Covid-19
virus de afgelopen twee jaar niet mogelijk. Het land heeft
het zwaar te verduren, er zijn weinig vaccins beschikbaar
en vooral arme mensen in afgelegen gebieden zijn het
slachtoffer. Om toch iets voor onze doelgroep te kunnen
betekenen hebben we de afgelopen twee jaar op afstand
onze projecten in Nepal zo goed mogelijk proberen voort
te zetten. We zijn trots op het succes van ons bijen-,
rijst- en boekenproject. Het boekenproject is overigens
mede dankzij verschillende giften vanuit de Doopsgezinde
kerk (kringen) mogelijk gemaakt. Op onze website kunt u
meer lezen over deze succesvolle projecten.
Basiskamp
Gelukkig wordt de situatie in Nepal langzaam iets beter en
gaan heel voorzichtig hier en daar de scholen weer open.
We hopen in oktober/november 2022 weer naar Nepal te
kunnen gaan om de ondersteuning een boost geven. Via
een base-camp bij de Vajra Academy Nepal willen we een
basiskamp realiseren, zodat er in zes weken altijd iemand
van het bestuur in Nepal aanwezig is. Het doel is om vanuit
het basiskamp de projecten te begeleiden en uit te voeren.

Uitreiking schoolmaterialen in december 2021 na een
noodoproep van onze contactpersonen. Op twee scholen in
Dhading hebben we dit op afstand kunnen regelen.
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Kerkkoor
Vol goede moed zijn we afgelopen september begonnen
met repeteren, helaas kwam corona wederom roet in het
eten gooien. We hebben met onze dirigent afgesproken
om in januari weer te beginnen, maar ook nu kunnen we
nog niet plannen om weer te gaan zingen.
Onze hoop is gevestigd op de komende weken of er dan
wat meer versoepeling mag komen.
Wanneer u interesse heeft om te komen zingen stuur dan
een e-mail naar kerkkoor@dgaalsmeer.nl of
bel 06 22 43 61 83 (Janina van der Laarse).
Janina van der Laarse
Amaryllis voor kerst
Ook dit jaar zijn er weer, vlak voor de kerstdagen, rond de
200 amaryllisbollen bezorgd bij de merendeels 78-plus
leden, vrienden en belangstellenden van onze Gemeente.
Vergezeld van een mooie kaart met kerstgroet. Dit met
medewerking van veel vrijwilligers waaronder weer
enkele jongeren. Ook dit jaar zorgden Co en Janina
van der Laarse voor de aanlevering en werd er logistiek
weer knap werk verzet door leden van het bestuur van
de bezoekcommissie. Een kostbaar moment in deze
coronatijd om zo weer even een contactmomentje aan
de deur of binnen te hebben. Daarvan getuigen ook
de leuke reacties, waaronder dit berichtje: “Graag wil
ik de Doopsgezinde Gemeente hartelijk danken voor
de prachtige amaryllis, met vijf bloemen. En nog meer
op komst. Door gezondheidsklachten kan ik niet meer
actief deelnemen aan activiteiten maar de band met de
Gemeente wordt in stand gehouden!”
De amaryllis kent, net als veel andere bloemen,
symbolische betekenissen. Eén ervan is dat de bloem
symbool staat voor vriendschap en genegenheid.

Hoe toepasselijk in deze bijzondere tijd! En nu maar
afwachten welke amaryllis het langst bloeit! De onze
heeft nog wat in petto. Dus ook na de kerstdagen nog iets
om van te genieten. Hartelijk dank aan iedereen die dit
mogelijk gemaakt heeft.
Namens het bestuur van de bezoekcommissie,
Jaap van Leeuwen

KRINGWERK
Adventsviering JoB
Van de zomer hadden we nog heel voorzichtig gedroomd
van een adventsviering in de nieuwe huiskamer van Dick en
Agnes, maar hoe dichterbij de decembermaand kwam,
hoe meer we onze plannen gingen aanpassen. In het
kader van ‘doen wat wel kan’, vierde kring JoB dus voor het
tweede achtereenvolgende jaar de adventsviering via Zoom.
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Er was bij iedereen een zakje met wat lekkers en een
kaarsje afgegeven, er was een opening, een gedicht,
we brandden een kaarsje (zie foto), we zongen een lied
en vervolgens deden we het ‘Nieuw JoB’s adventspeil’
(vrij vertaald naar het jaarthema) ‘Vertellispot-spel’.
We missen elkaar live, maar het was toch heel leuk en fijn
elkaar weer te zien en te horen. We kijken uit naar wat het
nieuwe jaar ons brengen gaat.
Groeten van alle JoB-bers,
René Hansen en Marnel de Haan
Adventsavond Shalom
Donderdag 9 december was onze Adventsavond,
helaas niet in de Bindingzaal. De kerstcommissie
bestaande uit Anja, Jolanda, Loes, Nelleke en Jaap had
iets leuks bedacht. We kregen thuis een kersttasje met
opdracht. Verder zat er iets te drinken bij, iets lekkers,
een lichtje, een kleurplaat, een amaryllisbol en nog meer.
Ook nog een kaart om te schrijven, die Jaap later bij de
Voedselbank zou afleveren om bij de uitdeelpakketten
gevoegd te worden. De bedoeling was dat we vanaf
20.00 uur een appje zouden sturen met de boodschap
wat je dierbaar is in deze kerstperiode. We startten
met het lied ‘Geef Licht’ van Stef Bos. Toen kwamen de
voorwerpen en gedachtes die met Kerstmis niet mogen
ontbreken. Voor de een is dat een lied, de ander een
verhaal, een kerststal, een engel, geborduurd kleed van
je moeder, kerstmannen of speciaal recept. Helaas een
herinnering aan een familiebijeenkomst die niet door
kan gaan. Het werd een bijzondere en soms zelfs heel
ontroerende avond. Toch een beetje blij dat we op deze
manier Advent met elkaar konden vieren.

Adventsviering Ruth
Helaas konden we ook dit jaar geen Adventsviering in
de kerk houden. De afgelopen tijd hebben we elkaar
nauwelijks gezien of gesproken. Het bestuur wilde
op een andere manier toch de verbinding met elkaar
voelbaar maken. We hebben net als vorig jaar een tasje
rondgebracht met een lichtje en een liturgie met een
cyclaampje. We hopen elkaar dit jaar wat vaker te zien,
ons programma schuift elke keer een beetje op. Wie weet
mag er straks weer meer en gaan we gewoon verder waar
we gebleven zijn.

Ineke van der Stroom-Heeringa

Janina van der Laarse

In Memoriam zuster Martha de Ridder-Joren
Bovenaan de rouwkaart van zr. de Ridder-Joren staat: “Er is altijd wel ergens wat licht.”
Dat is een zin die haar levenshouding weergeeft. We lazen daarom in de afscheidsdienst de
woorden uit het Johannes-evangelie 1:1-5 eindigend met de woorden: “In het Woord (van God)
was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de
duisternis heeft het (licht) niet in haar macht gekregen.”
Martha werd geboren op 23 september 1935. Op 26 november 2021 overleed zij.
Martha was iemand die ondanks alles wat ze meegemaakt heeft bijna altijd licht bleef zien en
dankbaar kon zijn in haar leven. Ze groeide op in een warm gezin met een klein kwekersbedrijf
aan het verste uiteinde van de Uiterweg, achter de IJzeren Brug. Na de oorlog leerde ze Cees de Ridder kennen.
Beiden lieten ze zich in 1959 dopen en werden lid van de Doopsgezinde Gemeente hier. In hetzelfde jaar op
23 december trouwden ze. Ze waren heel verschillend in hoe ze in het leven stonden en dat was niet altijd
gemakkelijk. Toen Cees heel ziek werd verzorgde ze hem tot hij op 53-jarige leeftijd overleed. Dit was een zware
tijd voor het hele gezin. Toch kon Martha een nieuwe start maken in haar nieuwe huis met tijd voor haar kinderen
en kleinkinderen, tijd ook voor allerlei clubs, voor het koor Vivace en voor reizen met het Mennokoor naar de
Verenigde Staten en Canada. Bij de Doopsgezinde Gemeente was ze al vanaf haar kinderjaren betrokken. Eerst
bij de Westhill zondagsschool, daarna met jeugdkampen, als boekhouder in de kerkenraad en in de kring Oase.
Martha had in de laatste jaren steeds meer steun en verzorging nodig. Dat was voor haar en haar familie een
moeilijke tijd. Ze moest haar huis aan de Uiterweg achterlaten. Onze gedachten zijn bij haar familie die zo kort na
elkaar Marit en Martha hebben verloren.
Paul F. Thimm
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Midden in de winternacht

Kerkenraadsvergadering 14 december 2021
Daar de kerk nog steeds gesloten is heeft deze
vergadering via ZOOM plaatsgevonden.
Veel tijd werd besteed aan hoe de Kerkenraadsleden en
de Geestelijk Werkers de coronatijd ervaren. Allen blijken
het goed te maken, maar de contacten met familieleden
en leden van de DGA worden door iedereen erg gemist.
Er werd intensief gediscussieerd over de vraag of er in de
nabije toekomst wel of niet fysieke bijeenkomsten in onze
de kerk zouden moeten plaatsvinden.
Mede op basis van de onduidelijke ontwikkeling van het
omikronvirus werd, met pijn in het hart, besloten om de
kerk in elk geval tot 14 januari gesloten te houden.
De diensten worden tot die tijd gelivestreamed. Alleen
in verband met een afscheidsdienst kan hierop een
uitzondering worden gemaakt.

MIDDEN
Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Een zondagsschoollied. Een lied dat tot de verbeelding
spreekt. Waar je als kind bij kon wegdromen.
Dat je vrolijk en blij maakt. Vogels, schapen, herders, vrede,
fluiten, citers, bellen en een trom.
En… Christus is geboren. Het kindeke Jezus.
Luidkeels meezingen, er was een trom, triangel en
misschien ook wel een fluit. Een lied waarin je alles in
plaatjes ziet, dromen. Je blij maakt, maar waarom precies
dat wist je als zondagsschoolkind (nog) niet.
Het gevoel van verlangen, verwondering, verwachting.
Daar was nog geen naam voor.
Voor een kind gewoon een goed gevoel.

Neeltje Peters

MIDDEN

GEMENGDE BERICHTEN

Midden in de winternacht ging de hemel open.
Midden in onze tijd. In deze pandemie waarin we leven
kunnen we het nauwelijks meer geloven.
En toch, wat blijft er van de wereld over als we niet meer
geloven in het goede.
Als we niet meer de durf hebben, de durf hebben om te
veranderen. Niet het donker maar het licht zoeken.

Stichting SAM zoekt vrijwilligers
De redactie van Levenslicht ontving het volgende bericht.
Stichting SAM Aalsmeer onderneemt activiteiten als
rolstoelwandelen en duo-/en rolstoelfietsen.
Dat gebeurt in de maanden maart t/m oktober in en rond
de gemeente Aalsmeer. Voor SAMen fietsen zijn ruim
20 vrijwilligers actief die samen met hun gasten heerlijke
fietstochten maken, met elektrische trapondersteuning.
De gasten melden zich aan vanuit de zorgcentra maar
ook thuiswonenden die niet meer zelfstandig kunnen
fietsen willen graag meefietsen. Ook wandelen is
populair: elke dinsdagmddag gaan ca. 15 vrijwilligers op
pad met kwetsbare ouderen in een rolstoel. De wekelijkse
ritjes worden zeer gewaardeerd.
Stichting SAM zoekt nu voor zowel het duofietsen als het
rolstoelwandelen een coördinator.
Ook wandelaars/vrijwilligers zijn van harte welkom.
Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met
Jan Kwak, via tel. 06 53 92 80 43 of per mail:
info@stichtingsam.eu. Voor meer informatie:
www.stichtingsam.eu.

Blijf dit mooie verwachtingsvolle lied zingen,
blijf het verhaal vertellen
van de geboorte van Jezus.
Ieder pasgeboren kind
is een wonder,
dat het leven steeds opnieuw begint.
Dat we opnieuw mogen beginnen.
Een lichtje… een lichtpuntje.
Leny van Alphen (Elia)

VAN DE KERKENRAAD
Ellen van Houten
Onze ouderenpastor Ellen van Houten-Oranje is
begonnen met het opbouwen van haar werkuren na haar
ziekteverlof. Maar na haar boosterprik kreeg zij koorts
die hoog opliep. De huisarts dacht aanvankelijk aan een
bijwerking. De ontstekingswaarden waren hoog en dat
duidde op een bacteriële infectie. Toen de koorts niet
afnam is zij opgenomen in het ziekenhuis voor een infuus
met antibiotica. De CT-scan wees een longontsteking uit
die zich mogelijk al aan het ontwikkelen was voor het
zetten van de booster.

Kerktafel, prikbord, folderrek
Op de kerktafel, het prikbord en in het folderrek vindt
u de gemeentebladen van onze buurgemeenten, een
exemplaar van Doopsgezind nl, folders en actuele
nieuwsbrieven van diverse organisaties, berichten over
cursussen en gemeenteactiviteiten bij ons, maar ook
elders. Er ligt regelmatig informatie over de projecten die
we financieel steunen.

Ellen is weer thuis en voelt zich een stuk beter maar is nog
niet de oude. Dat heeft tijd nodig.
Wij wensen Ellen van harte beterschap!
Willy Karssing
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Rijstpapierplant

KRONIEK

In onze kerktuin
staat een bijzondere
plant. Hij houdt het
midden tussen een
struik en kleine boom.
Het mooist aan de
plant zijn de steeds
groter wordende
handvormige bladeren
die bij elk nieuw blad
weer groter worden
tot wel 1 meter.
Je zou eronder kunnen
schuilen bij felle regen
of dito zonneschijn.
De plant heeft
de mooie Latijnse naam Tetrapanax papyrifer;
Rijstpapierplant. De bladeren voelen fluweelzacht aan,
maar het bijzondere zit in de kern. Letterlijk. In de stam zit
een witte pulp, een soort merg zoals ook de vlierstruik dat
heeft. Van dit merg werd vroeger in China,
waar de plant vandaan komt, heel dun papier geschild en
geperst. Rijstpapier was ook onderdeel van het pakketje
waar wraps, als de loempia, in verpakt werden. De plant
is familie van de klimop. Als u in de zomer goed kijkt kunt
u dat zien. Helaas vallen ieder jaar de bladeren af maar
zoals u weet houdt dit een herhaling in voor een volgend
seizoen. De plant staat achter het hek zo’n twee meter
naar achteren.

Geboren
Op 19 december 2021 is Noa Lize Maarse
geboren, dochter van Nicky Maarse en Lonneke
Maarsen, kleindochter van Els Nap en Frans
Maarse.
Op 27 december 2021 is geboren Berend Abe
Riemer Lingsma, broertje van Otto en Walter,
kleinkind van Barbara en Kees Eveleens–Clark.
Overleden
Op 18 december 2021 is overleden zr. Bertha
Anna Bernhardine (Bertje) Bouwhuis-Achterberg,
weduwe van Jacobus Bouwhuis, in de leeftijd van
92 jaar.
Op 28 december 2021 is overleden zr. Helena
(Lenie) Woelinga-Rodbard, in de leeftijd van
102 jaar.
Op 29 december 2021 is overleden mevrouw
Aaltje (Aly) Meijerhof-Praamstra, weduwe van
Jan Jacob Meijerhof, in de leeftijd van 98 jaar.

Gert Karssing

In Memoriam zuster Bertha Anna Bernhardine Bouwhuis-Achterberg
Op 18 december jl. is in de leeftijd van 92 jaar in alle rust gestorven zr. Bertha Anna
Bernhardine Bouwhuis-Achterberg. We kenden haar als Bertje.
Bertje werd op 30 maart 1929 in Stadt Reine geboren. Op 2 juli 1954 trouwde zij met Jacobus
Bouwhuis. Rijk was Bertje met haar drie dochters, de kleinkinderen en hún kinderen. Bertje was
een sterke, belangstellende en dappere vrouw, dankbaar voor het leven en wat haar daarin
toegevallen was, ook al kreeg ze fysiek veel te verduren. Ze was een doorzetter en altijd weer
vond ze de kracht om creatief te zoeken naar mogelijkheden naar wat wél kon. Bertje had een
sterk rechtvaardigheidsgevoel en kon met passie spreken over dat wat onrechtvaardig was in haar ogen. Tot op
hoge leeftijd was het haar gegeven om zelfstandig te blijven en bood de scootmobiel uitkomst om vanaf het einde
van de Uiterweg betrokken te blijven bij het leven van de Gemeente. Op 9 april 1995 werd Bertje gedoopt op
haar belijdenis. Ze was trouw in het bezoeken van de zondagmorgendiensten en zusterkring Oase. Ze bezocht de
ouderenbijeenkomsten, de Inloop en de Zinvol Ouder Worden ochtenden. Van onze vakantieweken heeft ze volop
genoten. Ondanks dat actíeve deelname het laatste jaar moeizaam werd, bleef ze betrokken door de diensten
en de bijeenkomsten op papier mee te beleven. Kortgeleden verhuisde Bertje naar een mooie kamer aan ‘haar’
Ringvaart in het Zorgcentrum. Jammer genoeg werd ze snel daarna ziek en heeft de familie eerder dan gedacht
afscheid van haar genomen. Bertje hield van een persoonlijk uitgesproken gebed. ‘s Avonds bad ze trouw voor haar
familie, haar kinderen en kleinkinderen. De waarde van het bidden had ze van haar moeder meegekregen. Als de
vliegtuigen in de oorlog overvlogen en ze bang waren, riep haar moeder de kinderen bijeen en bad ze voor hen.
Dat had rust gegeven. Die rust was er nog altijd en in die rust is ze ingeslapen.
Geborgen mogen we Bertje weten in de liefde van de Eeuwige. Moge ze rusten in vrede.
Ellen van Houten
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In Memoriam zuster Helena Woelinga-Rodbard
102 jaar is Lenie geworden. Ze heeft dat als een geschenk en opdracht ervaren.
Zij werd geboren op 11 mei 1919. In Apeldoorn is ze opgegroeid en had daar een fijne
kindertijd en jeugd. Lenie was een leergierig mens. Tot op hoge leeftijd was ze geïnteresseerd
in de wereld en de kerk, in de wetenschap en geloof – open en kritisch.
Als Bijbeltekst voor haar afscheidsdienst had ze de tekst uit de Jacobusbrief 1:22-26 gekozen die
begint met ‘Weest daders van het woord en niet alleen hoorders’.
Geloof betekende voor haar niet alleen aandachtig luisteren en praten – ze was een trouwe
bezoeker van de kerkdiensten zolang dat kon en een deelneemster van de kring Uithoorn
en andere kringen van onze Gemeente. Maar blijkbaar betekende geloven voor haar ook
de handen uit de mouwen steken en ethisch handelen. God was voor haar een bron van positieve krachten –
liefde, gerechtigheid, dienstbaarheid. Daarom zette ze zich in voor allerlei organisaties en werkgroepen binnen
en buiten onze Doopsgezinde broederschap: voor vrede, ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheid, Amnesty
International en veel meer. Lenie heeft Frans gestudeerd. Na WO II deed ze een buitenland-semester aan de
Zwitserse universiteit van Genève. Daar kwam ze door haar gastgezin in contact met vertegenwoordigers uit
verschillende kerken die een jaar later in Amsterdam de Wereldraad van Kerken zouden oprichten.
Terug in Amsterdam ging ze bij ds. Frits Kuiper op catechisatie. Ook hierdoor ging voor Lenie - die uit een nietkerkelijk gezin kwam – een wereld open. Op 14 november 1948 deed ze belijdenis en liet ze zich dopen en werd
lid van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam. In deze stad leerde ze in een studentengespreksgroep Haeijo
Woelinga kennen. Op 11-11-1950 om 11.00 uur zijn ze in Apeldoorn getrouwd. Daarna werd in de Vermaning
van Apeldoorn hun huwelijk ingezegend. Lenie was op verschillende plaatsen docente Frans. Ze zette zich als
domineesvrouw in voor het zondagsschool- en zusterkringwerk op Ameland, in Breda en in Amsterdam (vanuit
Amstelveen). Hoewel Lenie het oudste lid van onze Gemeente was, was je je hier nooit zo van bewust als je met
haar praatte. Lenie stierf op 28 december 2021. We zullen haar met haar warme en met de Gemeente en de wereld
zo betrokken persoonlijkheid erg missen.
We wensen haar familie veel sterkte.
Paul F. Thimm

BEDANKT
Graag willen wij alle mensen van harte bedanken voor
alle kaarten, mailtjes, appjes en persoonlijke felicitaties
bij ons 40-jarig huwelijksfeest. We hebben het in kleine
kring gevierd, een echt groot feest was niet mogelijk in
de huidige omstandigheden, maar al die gelukwensen
maken het toch heel bijzonder.

Afscheid nemen
Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering

Anneke en Jan Brouwer

is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde

Heel hartelijk dank voor alle blijken van meeleven bij
het overlijden van mijn zus Marit en kort daarna moeder
Martha.

Afscheid nemen
is met dankbare handen weemoedig meedragen
al wat waard is niet te vergeten…

We hebben ons bij de uitvaart van onze (schoon)
moeder bijzonder gesteund gevoeld door de liefdevolle
begeleiding van dominee Paul Thimm en Willy Karssing
namens de Kerkenraad.

Is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten.

Door de aangestoken Gemeentekaars en het kleed op de
tafel in de Open Hofkerk voelden we ons ook daar thuis.
Een groet met heel ons hart van Erica de Ridder en
Quinten Bunschoten.

(Dietrich Bonhoeffer)
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We waren blij verrast door de vele felicitaties die wij
hebben ontvangen ter gelegenheid van ons 70-jarig
huwelijk. Zo was het in deze rare tijd toch nog een beetje
feest. Heel hartelijk bedankt daarvoor.

Neeltje Peters kwam de mooie rozen brengen vergezeld
van een kaart met bemoedigende woorden van Jopie
Hilverda. Inmiddels loop ik met één kruk buiten.
Co van der Laarse

Jopie en Wim Kniep

We waren heel blij met de belangstelling voor ons
50-jarig huwelijk in december.

Wat zijn we verwend met zoveel felicitaties bij ons
50-jarig huwelijk op 16 december jl. Mede door de leuke
kaartenactie van onze zonen. Hartelijk dank en in het
bijzonder voor de felicitaties namens de Gemeente via
de kaart met mooie woorden van zr. Anneke BrouwerPoldervaart. We konden door corona geen feestje geven,
maar een feestelijker tijd hadden we ons niet kunnen
wensen! Ook tijdens het aansluitende weekend in Almen
waar het allemaal begon!

Ineke en Henri van der Stroom
Zondag 9 januari kwam Jacco Piet mij een bosje tulpen
brengen met een lief kaartje erbij van Jacqueline
Tas-Baardse. Dit alles uit naam van de Doopsgezinde
Gemeente. De tulpen zijn echt een lichtpuntje voor mij.
Heel erg bedankt!

Loes en Jaap van Leeuwen-Joore

Ina Buis-Wies

Hartelijk dank voor de belangstelling die er was voor
ons 50-jarig huwelijk. Het is echt niet ongemerkt
voorbijgegaan, door o.a. de kaarten die we mochten
ontvangen.
Coos en Aaltje Buis
Verrast was ik zondag 2 januari om tijdens de dienst te
horen dat de bloemen uit de dienst voor mij waren. Ik
heb een nieuwe heup gekregen maar die ingreep viel
gelukkig erg mee.

In memoriam mevrouw Aaltje Meijerhof-Praamstra
Op 29 december is na een kort ziekbed overleden mevrouw Aaltje Meijerhof-Praamstra, die wij
hebben gekend als Aly.
Aly werd op 16 maart 1923 in Groningen geboren. Ze trouwde met Jan Jacob Meijerhof en
ze kregen vier kinderen en vijf kleinkinderen. Aly was opgeleid tot onderwijzeres en moest
toen zij trouwde haar baan opgeven. Dat heeft haar veel verdriet gedaan. Toen de kinderen
zelfstandig werden is ze weer voor de klas gaan staan. Lesgeven was haar lust en haar leven.
Ze vond het de mooiste baan van de wereld.
Na hun beider pensionering heeft ze samen met Jan veel met de toercaravan gereisd, maar ze
genoot ook van hun vaste plek in de Achterhoek.
In 1993 overleed Jan en enkele jaren later verhuisde Aly van Almere naar Aalsmeer waar haar drie zonen al
woonden. Aly had een brede maatschappelijke belangstelling en maakte makkelijk contact. Ze las veel en eenmaal
ingeburgerd in Aalsmeer nam ze deel aan de rondetafelgesprekken voor ouderen.
Van huis uit was Aly gereformeerd maar op een gegeven moment is ze met onze Gemeente in contact gekomen.
Ze werd lid van de middagzusterkring en bezocht de ouderenbijeenkomsten. Ze genoot van deze bijeenkomsten
en vertelde er enthousiast haar kinderen over. Ze voelde zich welkom en thuis.
De laatste jaren nam haar zicht af en werd ze nagenoeg blind. Gelukkig kon ze met heel veel zorg in haar eigen
appartement blijven wonen waar ze dankbaar voor was. In de laatste dagen van haar leven werd Aly met veel
liefde omringd door haar familie en kon ze vredig inslapen. Op 6 januari namen we afscheid in het crematorium in
Haarlem waar we Prediker 3 lazen waarin staat dat er voor alles in het leven een juiste tijd, een juist moment is. Aly
heeft van heel veel momenten in haar leven intens genoten. Dat haar nagedachtenis tot zegen moge zijn.
Wim van Leeuwen
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LICHTPUNTJES
Hoe meer we elkaar helpen
Hoe meer we er voor elkaar zijn
Hoe meer we om elkaar geven
Hoe meer we met elkaar delen
Hoe mooier de zon schijnt in ieders leven
				

Geniet van elke nieuwe dag
Van grote en van kleine dingen
En al schijnt de zon wat minder
Tel ook dan je zegeningen
Ad Heijmans

Schrijver onbekend

Creatieve cursus.
Cursus rond de 12 heilige nachten
In de weken tussen kerst en Driekoningen is het een tijd
van terugkijken, vooruitkijken en naar binnen kijken.
Samen met Astrid van Zelst, van ‘Kleur is Kracht’, hebben
we een zevendelige creatieve cursus gedaan, die ging over
deze periode. We hebben gedicht, geschreven,
onze dromen opgetekend, collages gemaakt en meer.
Er is veel van te delen, maar nu deel ik graag een Pantoem
van Liesbeth. Een Pantoem is een gedicht met een
specifiek schema van zinnen die je herhaalt.

Tolstoj uitgesteld
In januari en februari hadden we een gesprekscursus
gepland rondom Tolstoj met Sieuwert Haverhoek.
Omdat de cursus vooral ging over ontmoeting en
verdieping leek het uitvoeren via Zoom ons onmogelijk,
een goed gesprek voeren we toch liever face to face,
concludeerden Sieuwert en ik. Daarom kijken we ernaar uit
om dit in het voorjaar op te pakken. We wachten nog even
de ontwikkelingen af en prikken daarna een nieuwe datum.
Franka Riesmeijer

Mijn beschermengel is bij mij
Altijd al geweest
Met haar steun
Met haar liefde
Altijd al geweest
Iedereen heeft er een
Met haar liefde
Over de hele wereld
Iedereen heeft er een
Vraag haar om hulp
Over de hele wereld
Ze luistert
Vraag haar om hulp
Ze heeft het beste met je voor
Ze luistert
Mijn beschermengel is bij mij

Zondagsschool
Voor de kerst kregen weer bijna zestig kinderen een tasje.
Nelleke en Franka hebben geprobeerd en geprobeerd om
er een hele kerstboom in te proppen, maar dat lukte helaas
niet. Daarom kwamen we met een oplossing:
we leveren een groot groen vel en kerstlichtjes en we
laten de creatieve kinderen het zelf oplossen. Dit is hen
goed gelukt bleek uit de foto’s! Er zaten ook andere
knutselwerken in, verhalen, kleurplaten en liedjes.
Elke tas bevatte ook kaarten, hele saaie: helemaal leeg aan
de voor- en achterkant op een adres en een postzegel na.
De kinderen konden deze zelf versieren en schrijven en
opsturen naar Zorgcentrum Aelsmeer en Zorgcentrum
’t Kloosterhof. Zo blijven we met elkaar verbonden.
Nelleke & Franka
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Creatieve kinderen op zondagsschool
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