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Cocktail

Het oude jaar is voorbij en het nieuwe is net begonnen. 
Dat geldt voor 2022 en dit jaar, maar ook voor heel veel 
andere dingen. Neem bijvoorbeeld de cursus die je 
hebt afgerond in 2022 en de nieuwe die je gaat volgen 
in 2023. Of de winterjas die je nu echt voor de laatste 
keer aan de kapstok hebt gehangen en die vervangen 
gaat worden door een nieuwe van de kringloopwinkel 
of in de uitverkoop in januari. Of belangrijker zaken, 
die kunnen ook zorgen voor deze mijmering. Maar 
als je bijvoorbeeld een dierbare verliest komt er geen 
nieuwe voor in de plaats. Dat is wat ons gebeurde in 
de laatste maanden van het jaar. Dan besef je dat hier 
geen oud naar nieuw mogelijk is. Wat een verdrietige en 
wonderlijke gebeurtenis was het om onze mater familias 
te moeten missen. Het voelde en voelt als een gat in ons 
hart. Veel mensen zeiden: “Wat fijn dat ze zo kort ziek 
was”, “Gelukkig geen lange lijdensweg”, en dat is ook 
zo. Bovendien gaat de vergelijking met het oude en het 
nieuwe jaar toch ook hier wel op en dat geeft troost. Het 
oude is namelijk niet verdwenen; het oude, dat zijn de 
herinneringen aan haar, dat wat voorbij is, en het nieuwe, 
dat is de toekomst. De herinneringen en tastbare dingen 
zoals een erfstuk, foto’s waar zij op staat, die vormen 
als het ware het oude jaar. Alles wat nog komt, alles 
wat je hoopt, wat je verwacht, waar je je op verheugt…
de toekomst, dát is het nieuwe jaar. Een cocktail van 
gevoelens en gedachten die opspelen aan het begin van 
2023. En zo kwam ik op het volgende: 

Wat heb je nu zelf voor invloed op al deze verwachtingen, 
op de toekomst? Ik hoor de laatste tijd iets vaker ‘Dat 
het allemaal toch niks uitmaakt’ of ‘Ze doen maar, ik 
heb er geen last van’ maar ook: ‘Ik durf niet te denken 
aan wat er allemaal gaat gebeuren’, of: ‘Ik ga maar niet 
meer op vakantie’ of: ‘Te duur’, enz. Eén ding hebben 
al deze uitspraken gemeen: ze zijn wat negatief en een 
beetje berustend, zo van: ‘Ik heb er geen invloed op’. En 
dat denk ik dus niet. We hebben WEL invloed op onze 
toekomst, op wat ons gebeuren gaat in het nieuwe jaar, 
en daarna. Al zijn het meestal kleine beetjes invloed, 
we mogen en moeten ons daarvan bewust zijn en doen 
wat we kunnen om de wereld om ons heen steeds een 
beetje beter te maken. Ds. Paul zei het laatst nog in de 
dienst: die mogelijkheden hebben we, alleen gebruiken 
we ze misschien veel te weinig... en met somberen en 
niks doen komen we niet veel verder. Ik zeg: Weg met het 
doemdenken! Sleep iedereen om je heen inclusief jezelf 

voorzichtig maar standvastig mee in wat kan en niet in 
wat niet kan. En dan is er nog iets: je hoeft dit niet alleen 
te doen. Er is ook nog ons geloof in en met Jezus Christus. 
We laten ons inspireren door Hem, door zijn doen en 
laten van een paar duizend jaar geleden, en ook door 
de oude verhalen van vóór die tijd! Dat is op zich al het 
bewijs dat er steeds weer toekomst is! Oud en nieuw is zo 
een cocktail geworden. 

Proost en een gelukkig Nieuwjaar!

Paulien Walch
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Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 17 februari mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl 
Het volgende nummer verschijnt rond 
4 maart.

Levenslicht
Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27. 
dhr. L. de Graaff, 
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
Vrijdag vrij 

www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en 
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:
mw. J. van der Zee (eindredactie),
tel. 06 31 78 63 78. 

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, Fresiastraat 3,
2431 XC Noorden, tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant: 
ds. P.F. Thimm,
Wipmolen 60, 3642 AE Mijdrecht,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
Maandag vrij 

Ouderenpastor:
mw. E.C. van Houten-Oranje,
Florijnstraat 58, 1827 GL Alkmaar,
tel. 06 14 14 43 44.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Zondagsschool/Jeugdwerk
zondagsschool@dgaalsmeer.nl

Zin-Inn:
zr. F.A. Riesmeijer,
Gedempte Sloot 44, 1431 CR Aalsmeer,
tel. 06 48 63 04 97.
f.riesmeijer@dgaalsmeer.nl
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Voorzitter:
br. B. Middelkoop, 
Cyclamenstraat 51,1431 RZ Aalsmeer,
tel. 06 20 61 33 66.
voorzitter@dgaalsmeer.nl 

Secretaris:
zr. W. Karssing-van Leeuwen,
Oosteinderweg 215, 1432 AS Aalsmeer,
tel: 06 12 35 66 07.
secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:
dhr. J. Venema,
Oosteinderweg 349, 1432 AX Aalsmeer,
tel. 06 51 74 29 59.
penningmeester@dgaalsmeer.nl

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

IBAN NL47RABO0300121962

Kerkdiensten

22 jan  viering Wereldbroederschapsdag in Haarlem 
   (geen dienst in Aalsmeer)
29 jan  ds. Christine Schlette (collecte Leprazending)
  5 feb  ds. Paul F. Thimm met de commissie Duurzaamheid, 
   Groene Kerkdienst (collecte Leprazending) Zondagsschool
12 feb  mw. Franka Riesmeijer (collecte Jongerenwerk ADS)
19 feb  ds. Paul F. Thimm m.m.v. het DG Kerkkoor 
   (collecte Jeannette Noëlhuis)
26 feb  mw. Ellen van Houten, 1e dienst in de 40-dagentijd 
   (collecte Jongerenwerk DGA)
  5 mrt   ds. Paul F. Thimm (collecte Project 40-dagentijd) Zondagsschool

Aanvang om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

Indien u op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, 
kunt u contact opnemen met br. Gerbrand Groeneveld, Baanvak 30, 
1431 LK Aalsmeer, tel. 06 50 80 53 79. Na overleg kan er een haal- en 
brengschema worden opgesteld.

Agenda

Di    24 jan  Bijbelgesprekskring 20.00 uur
Wo  25 jan  Zinvol Ouder Worden, thema: Over God 10.00 uur
Wo  25 jan  Kring Elia 20.00 uur
Do   26 jan  Kring Shalom 20.00 uur
Ma  30 jan  Kring Zorgcentrum  15.00 uur
Wo    1 feb  Maaltijdgroep 18.00 uur
Do     2 feb  interontmoeting voor ouderen 11.00-15.00 uur
Di      7 feb  Bijbelgesprekskring 20.00 uur
Do     9 feb  Kring Ruth 20.00 uur
Zo   12 feb  Inloop op de zondagmiddag 15.00 uur
Ma  13 feb     Zin-Inn: cursus Sacrale dans                                 14.00 uur
Wo  15 feb  Kring JoB 20.00 uur
Do   16 feb  Kring Oase 14.30 uur
Do   16 feb  Kring Shalom 20.00 uur
Di     21 feb Bijbelgesprekskring 20.00 uur
Di     21 feb Kerkenraadsvergadering 19.30 uur
Wo   22 feb Kring Elia 20.00 uur
Ma   27 feb  Kring Zorgcentrum  15.00 uur
Di     28 feb Gebedsmoment in de tijd naar Pasen                  12.00 uur  
Wo    1 mrt  Zinvol Ouder Worden, thema: Over vrede 10.00 uur
Wo    1 mrt  Maaltijdgroep 18.00 uur
Wo    1 mrt    Passieronde Raad van Kerken                              19.15 uur
Do     2 mrt Kring Ruth 20.00 uur

Om alvast te noteren
Za   18 mrt  Binding en Zin-Inn, kleidingruil 13.00-17.00 uur 
Di    18 apr  Voorjaarsgemeentevergadering 19.30 uur

Gemeentevergaderingen 2023
De voorjaarsgemeentevergadering vindt dit jaar plaats op dinsdag 18 april om 
19.30 uur. In het najaar zal de gemeentevergadering plaatsvinden op zaterdag 
21 november om 10.00 uur.
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BIJ DE COLLECTEN

Actie voor het Jeannette Noël Huis
De collecte in natura voor het JNH in Amsterdam-
Zuidoost is een actie die we al vele jaren op de derde 
Adventszondag houden. De afgelopen twee jaar waren 
er wel kerkdiensten op de zondag maar konden we 
geen bezoekers in de kerk ontvangen, vanwege de 
coronapandemie. We wilden de actie toch door laten 
gaan en hebben toen een partytent op het kerkplein 
gezet. Hierin hebben wij op de zaterdag voor derde 
Advent de boodschappen in ontvangst genomen. Dat 
hebben we twee jaar zo gedaan. Met succes. Dit jaar 
hebben we besloten om, ondanks dat we weer normale 
kerkdiensten hadden met bezoekers, toch ook weer 
op zaterdag de partytent op het kerkplein te zetten. En 
ook op zondag konden mensen nog spullen brengen. 
Met deze opzet willen wij proberen om meer mensen 
te bewegen bij te dragen aan de actie. Het was op 
zaterdag 17 december een koude klus om in de partytent 
te bivakkeren. Er werd iets minder gebracht dan de 
twee jaar daarvoor maar op zondagochtend voor de 
dienst werden ook nog de nodige doosjes gevuld met 
boodschappen. 
Op maandag 19 december konden we zodoende toch 
weer met een auto vol naar Amsterdam. Hier werden we 
hartelijk ontvangen. Nadat alle doosjes een plek hadden 
gekregen stond de koffie klaar. 
Het JNH kan blijven bestaan dankzij giften in natura 
en ook in geld, die wij als Doopsgezinde Gemeente, en 
andere organisaties, waaronder veel kerken doen. Bij 
het afscheid werd ons op het hart gedrukt dat wij de 
Gemeente hartelijk moesten bedanken voor alle artikelen 
die zij mochten ontvangen. Dat doe ik bij deze: Hartelijk 
dank namens het Jeannette Noël Huis.

Namens Tabitha, Jan Joore

DANKBRIEVEN 

Bedankkaart van Grannies2Grannies Friesland
In de adventstijd is er viermaal gecollecteerd voor het 
Solar cooking project in Jinja, Oeganda. Een project van 
G2G Friesland voor de grannies daar. Op een van de 
adventszondagen heeft Ria Bakker een enthousiaste 
presentatie gegeven en verteld waarom het zo belangrijk 
is dat zo veel mogelijk grannies een cooking set krijgen. 
De collecte heeft het prachtige bedrag van ruim €1259,35 
opgebracht. Van Stichting Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer kregen we bericht dat dit bedrag verdubbeld 
wordt.

Namens Tabitha, Jolande Amorison 

Deel van de prachtige zelfgemaakte kaart, een voorstelling  
getekend en met lapjes batikstof beplakt door G2G 
uit Oeganda.

LOODSBERICHTEN
Over hoop
Verschillende mensen uit onze Gemeente vroegen mij 
na de dienst van vierde Advent of ik de tekst over hoop 
van Václav Havel in Levenslicht zou willen laten plaatsen. 
Vandaar dat ik het eerste deel van mijn overdenking van 
zondag 18 december deel met de redactie.

Václav Havel was een Tsjechische schrijver en politicus. 
Havel is vandaag precies 11 jaar geleden op zondag 
18 december 2011 in zijn buitenhuisje in zijn slaap 
overleden.

Na de Praagse lente in 1968 – de opstand tegen het 
communisme en de invloed van de Sovjet-Unie - kreeg 
Havel een publicatieverbod opgelegd en werd zijn 
paspoort ingetrokken. Zijn publicaties waren de overheid 
een doorn in het oog. 
In het Westen kreeg Havel steeds meer bekendheid als 
dissident. Misschien herinnert u zich dat nog. Tussen 1970 
en 1989 zat hij driemaal in de gevangenis, in totaal 5 jaar. 
Hij bleef strijden voor mensenrechten. 
In 1977 werd hij een van de grondleggers van Charta 77, 
een beweging die de Tsjecho-Slowaakse overheid bleef 
wijzen op schending van mensenrechten.

In 1989, tijdens de geweldloze Fluwelen Revolutie, 
speelde Havel een belangrijke rol in het Burgerforum 
en werd hij tot eerste president van het vrije Tsjecho-
Slowakije gekozen. 
Toen in 1992 zijn land tegen zijn zin in tweeën werd 
gesplitst in Tsjechië en Slowakije werd hij voor twee 
termijnen gekozen tot president van Tsjechië.
In die tijd zette hij zich als bevlogen mens in voor 
democratische omwentelingen, bijvoorbeeld in Cuba, 
Wit-Rusland en Birma. Hij kreeg negen internationale 
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onderscheidingen als erkenning voor zijn moedige 
inzet voor vrede en gerechtigheid – onder andere de 
Nederlandse Erasmusprijs en de Geuzenpenning.

Vandaag luisteren we naar een tekst van hem over hoop. 
En als je zijn achtergrond, zijn geweldloze en bevlogen 
strijd voor rechtvaardigheid, zijn verzet tegen de overheid 
en gevangenschap voor de geest haalt, dan krijgt deze 
tekst van hem over wat hoop is een heel bijzondere, 
diepere betekenis.

Paul F. Thimm    

De weg van de hoop
(Vaclav Havel, 1936-2011)

Diep in onszelf dragen we hoop - is ze niet dáár, 
dan is ze nergens.

Hoop is de kwaliteit van de ziel en hangt niet af 
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Hopen zit in onze ziel, in het hart gegrift, 

ligt voor anker voor de horizon.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis is 
niet hetzelfde 

als vreugde omdat alles goed gaat of je graag 
inzetten voor wat succes heeft.

Hoop is de kunst om ergens aan te werken
omdat het goed is, niet alleen omdat het kans 

van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme
en ook niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

Hopen is overtuigd zijn dat iets zinvol is - ongeacht 
de afloop en het resultaat.

GELOVEN MET EEN GLIMLACH
Wat is de rijkdom van de kerk?
Waaruit bestaat de eigenlijke rijkdom van de kerk? In de 
loop van de eeuwen is de opvatting hierover veranderd. 
Hoe men daarover in de vroege kerk dacht zien we aan 
een gebeurtenis uit het leven van de heilige Laurentius 
(3e eeuw n.Chr).

Keizerlijke overheidsambtenaren kwamen bij Laurentius 
die een diaken in de kerk van Rome was. Ze eisten van 
hem de overgave van de schatten van de kerk.
Hij maakte een afspraak met hen wanneer dit kon 
gebeuren. Toen de ambtenaren terugkwamen om de 

schatten van de kerk in ontvangst te nemen, leidde 
Laurentius hen in een zaal en zei: “Kijk, dit zijn de schatten 
van de kerk!”
De ambtenaren zagen tot hun verbazing louter bedelaars, 
kreupelen, zieken en arme sloebers.

Dertien eeuwen later liet paus Pius IV trots zijn gebouwen 
vol pronk en praal zien aan pater Bartholomeus. Deze 
maakte de opmerking: “Beveel, dat deze stenen brood 
worden.”

Paul F. Thimm

Muurkandelaar nu in kerkgebouw DGA 
In januari 2022 las ik in Doopsgezind.nu: ‘De 
Hutgemeente in Emmen had in haar doopsgezinde 
kerkgebouw een kunstwerk hangen: een 
muurkandelaar. Dit kunstwerk is met de opheffing van 
de Hutgemeenschap beschikbaar voor belangstellende 
doopsgezinde gemeenten. De kunstenares en de 
opgeheven gemeente zouden het een mooi idee vinden 
wanneer de kandelaar een nieuwe bestemming krijgt in 
een kerkelijke ruimte.’

Ik las verder dat het kunstwerk in de jaren 60 is gemaakt 
door Simone Haak en als idee en gedachte achter het 
ontwerp heeft: “Licht dat door de duisternis heen breekt”.

Hoe pastoraal kan een kunstwerk met zo’n titel zijn, dacht 
ik. Maar ook de ‘om elkaar heengeslagen armen’ die ik 
erin zag, raakten me. Is dat niet hoe we Gemeente willen 
zijn: er zijn voor elkaar en hen die ons omringen, dichtbij 
en verder weg? Warm, liefdevol en beschermend, maar 
ook: elkaar versterkend, als een steun in de rug!

Bovendien: de gedachte dit kunstwerk te kunnen 
behouden voor de toekomst en daarmee de 
Hutgemeente in Emmen, ook na opheffing, blijvend te 
gedenken, vond ik mooi en ik schreef de kerkenraad en 
geestelijk werkers dat het me een goed idee leek om het 
kunstwerk een plek in onze Vermaning te geven. Na enig 
beraad stemde de kerkenraad ermee in en we gaven aan 
dat we belangstelling hadden.

We waren alleen niet de enigen, ook de Doopsgezinde 
Gemeente Giethoorn, bij monde van Gerke van Hiele, 
had belangstelling. Tja, wat was wijsheid? Gerke 
reageerde hierop met de woorden: ‘Er is maar één 
Doopsgezinde Gemeente met een blad als Levenslicht. 
Het zij hen in Aalsmeer van harte gegund. Hartelijke 
groet uit Giethoorn', Gerke van Hiele. Na deze hartelijke 
toezegging kon de overdracht in gang worden gezet.

De kunstenares haalde het kunstwerk zelf op in Emmen, 
waar broeder Siebolt Beetsma, die het proces van 
overdracht tot aan vandaag zorgvuldig heeft begeleid, 
haar ontving. 

Op 15 maart kwam de kunstenares, Simone Haak, 
samen met haar vrouw en collega Joke Doedens de 
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muurkandelaar brengen. We ontvingen hen in klein 
comité en begrepen dat Simone en Joke sinds 1986 
leiding geven aan Galerie Terra Delft met een veelzijdig 
aanbod in hedendaagse keramiek. 

Zelf was ik het meest benieuwd naar de achtergrond van 
het kunstwerk: “Licht dat door de duisternis heen breekt”. 
Simone vertelde dat de kandelaar geïnspireerd is door 
haar vaders Godsbeeld. Ze was 14 jaar en ze had tijdens 
een wandeling aan haar vader gevraagd: ’Je gaat wel naar 
de kerk, maar geloof je nu eigenlijk ook?’ Daar had hij 
over na moeten denken en ten slotte geantwoord: ‘God, 
dat is de natuur, in die kracht geloof ik’. Dit leidde tot een 
organisch werk, met bladeren die over elkaar heen vallen 
en waaruit licht óp-licht. Haar vader en moeder waren 
altijd betrokken geweest bij de Doopsgezinde Gemeente 
Emmen en ze was blij dat haar werk toch weer in een kerk 
kwam te hangen.

Jan Walch bleek bereid om de kandelaar te bevestigen, 
geen sinecure, want hij weegt 12 kg. Maar hij hangt en 
stevig ook. Bedankt Jan, dat je dat, juist in deze week, dit 
hebt willen doen. Bovendien heeft Jan, met instemming 
van Simone vanwege de veiligheid de kandelaar 
elektrisch gemaakt.

Waar hij uiteindelijk is komen te hangen, daarbij zijn we 
net over één nacht ijs gegaan. In de kerkzaal, zoals in 
Emmen, zou vanwege de Amsterdamse Stijl van onze 

Vermaning niet gepast zijn, maar in de hal zou het heel 
goed kunnen. Het is wikken en wegen geweest, dat kan 
ik u vertellen, want net als met de keuze voor de stoelen 
waren er veel argumenten voor, maar net zoveel tegen. 

We hebben uiteindelijk gekozen voor de plaats van de 
spiegel. Geen lichtvaardig besluit, want bij binnenkomst 
is en blijft het fijn om even een blik in de spiegel te 
werpen. We hopen met de nieuwe plek van de spiegel 
een goed alternatief te hebben geboden.  

Heel jammer was dat Simone bij de introductie niet 
zelf aanwezig kon zijn. We konden geen geschikte 
datum vinden waarop het haar uitkwam, maar ze was 
er helemaal content mee dat we het op deze wijze 
zouden doen. We begrepen dat ook Marco Blokhuis en 
Hanna Melse van het Catharijneconvent betrokken zijn 
geweest bij het proces. Zij zijn er zeer mee ingenomen 
dat Doopsgezind erfgoed én bewaard blijft én is 
doorgegeven. 

Broeder Siebolt Beetsma bevestigde ten slotte dat de 
zusters en broeders uit Emmen verheugd zijn, evenals 
de maakster, dat de kandelaar weer een plaats heeft 
gekregen in een kerkelijke ruimte. Als een lichtend vuur 
zal de kandelaar in ons midden zijn. We zongen ervan 
met de woorden van lied 598 ‘Als alles duister is, ontsteek 
dan een lichtend vuur´. 

Ellen van Houten
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MET DE BIJBEL ERBIJ
“Drie vrienden van Job hoorden van de rampspoed die hem 
had getroffen, en ze besloten hem op te zoeken. Toen ze Job 
in de verte zagen herkenden ze hem niet, en ze barstten uit 
in luid geweeklaag, ze scheurden hun kleren en wierpen stof 
omhoog over hun hoofd. Zeven dagen en zeven nachten 
bleven ze naast hem op de grond zitten zonder iets tegen 
hem te zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed.” 
(Job 2:11-13)

Hoe groter het verdriet, hoe moeilijker de woorden zijn 
te vinden. Je komt uit in platitudes. Woorden die niks 
meer betekenen, die een herhaling zijn van een bepaalde 
leegte. Voor sommige dingen zijn geen woorden. Het 
geldt ook voor het verdriet van Job. Hij verliest zijn 
hebben en houden, en nog erger, zijn kinderen. Allemaal 
in één keer. Hartverscheurend. Zijn vrienden hebben 
geen woorden. Niks kan hierover gezegd worden, niks 
kan dit leed verlichten. Maar ze zijn er. Ze zitten met Job. 
Ze laten hem niet in de steek. Ze scheuren hun kleding, 
een ritueel als teken van verlies, als bewijs dat zijn verlies 
hun verlies is. Ze leven mee. Niks wat zij zeggen kan een 
verschil maken, maar hun aanwezigheid is een wereld 
van verschil. 

Franka Riesmeijer

OECUMENE

Kerstwandeling, een terugblik 
Van 17 tot 27 december 2022 was in Aalsmeer-Dorp 
na twee jaar weer een kerstwandeling uitgezet. Op 
initiatief van de Raad van Kerken Aalsmeer was deze 
georganiseerd door negen kerkgenootschappen uit 
Aalsmeer, Kudelstaart en Aalsmeerderbrug, waaronder 
onze Doopsgezinde Gemeente. Samen hebben zij 
deze wandeling opgezet, het verhaal geschreven en 
ingesproken, de tien locaties met taferelen uit het 
kerstverhaal ingericht en de website 
https://kerstfeestaalsmeer.nl gebouwd.
 

Het tafereel ‘de wijzen’ in de etalage van bakker Vooges.

Gerda en ik hebben de kerstwandeling in de namiddag 
van 21 december gemaakt langs de taferelen, die 
zichtbaar waren in etalages van winkels en achter ramen 
van particulieren en gebouwen: alle tien heel kunstig 
gemaakt!  Via de aankondiging bij Maria, de droom van 
Jozef, de oproep tot de volkstelling, de reis van Nazareth 
naar Bethlehem, de geboorte van Jezus en het bezoek 
van de herders en de wijzen, ontrolde zich het 
kerstverhaal.

Een volle herberg van de DGA achter een raam van 
Korenmolen de Leeuw.  

Je kon lopen aan de hand van de gedownloade en 
geprinte route en teksten, maar ook met je smartphone, 
waarbij je dan tevens aanvullend beeld en geluid van 
teksten en liederen verkreeg.

Onze Gemeente had achter een raam in de korenmolen 
De Leeuw een mooi tafereel van de volle herberg 
gemaakt. Via de website was daarbij het lied voor de 
kinderen ‘Dieren in het stalletje’ en het lied ‘Kyrie Eleison’ 
van Herman van Veen te horen.

Het tafereel ‘kerststal’ achter een raam van het 
Bindingkantoor. 
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Op ons kerkplein was achter een raam van het Binding-
kantoor de kerststal uitgebeeld. Met het tafereel van de 
wijzen in de etalage van bakker Vooges eindigde onze 
leuke kerstwandeling – hopelijk in december 2023 weer! 

Frans Misset

***
Het was zo bijzonder om met zo’n grote en diverse 
groep te werken, het was een genot te zien hoe ieder 
de opdracht op eigen creatieve manier invulde. Onze 
dank is groot aan de Raad van Kerken, die hiervoor het 
initiatief heeft genomen en dankzij hun gift konden we 
ook aan het einde van de wandeling, bij de stal in het 
Bindingkantoor, een klein cadeautje voor de wandelaars 
neerleggen. 

Franka Riesmeijer

VAN DE REDACTIE

Oproepje ‘Wat beweegt jou?’
Ook dit jaar brengen we in Levenslicht alle informatie 
die u kunt verwachten van onze actieve Gemeente. 
We hebben echter gemeend om een nieuwe rubriek 
te starten zodat het blad nog diverser wordt. We laten 
daarin Gemeenteleden/Vrienden/Lezers aan het woord 
die iets vertellen over wat hen bezighoudt. Dat kan gaan 
om een vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk of iets anders 
dat hen beweegt. Ben je of ken je zo iemand die hierover 
wil vertellen in Levenslicht, stuur dan een mailtje naar 
levenslicht@dgaalsmeer.nl.

GEMEENTEWERK 

Zingen verbindt: feestelijke Nieuwjaarsbijeenkomst
Geen zondagochtenddienst op Nieuwjaarsdag, maar 
een zangdienst ’s middags met favoriete liederen, 
nieuwjaarswensen en oliebollen: een geslaagde 
combinatie. De Bindingzaal liep op 1 januari al snel 
vol met zo’n 35 gemeenteleden en vrienden en na alle 
nieuwjaarswensen zocht ieder een plekje… 

Er was eerder goed gehoor gegeven aan de oproep 
je favoriete lied door te geven om samen het nieuwe 
jaar in te zingen. Het liturgieboekje was dit keer dus 
een bundeling van fraaie en uiteenlopende liederen. 
Er waren bekende bij uit het liedboek, Iona-liederen, 
Engelse traditionals, een lied van Huub Oosterhuis, 
alsook liederen uit de bundel van het Doopsgezind 
Wereldcongres, maar ook een jazzy nummer en Halleluja 
van Leonard Cohen, heerlijk divers dus.
Kees van Oudenallen begeleidde alles op vaardige 
wijze op zijn altsax. We begonnen de zangdienst met 
‘Somewhere over the Rainbow’, mooi begeleid door 
Hielke Wierda op mondharmonica, Paul Thimm achter 
de piano en Kees van Oudenallen op altsax en na het 
welkom en aansteken van de gemeentekaars door Bas 

Middelkoop werden er samen meer pareltjes gezongen, 
mooi begeleid door Kees. Tot haar verrassing kon Ellen 
van Houten - die helaas ziek thuis was - op afstand via 
whatsapp video meegenieten van het zingen van het 
door haar ingestuurde lied. Paul verzorgde nog een mooi 
Nieuwjaarsgebed en Franka liet ons, heel bijzonder, elkaar 
één voor één een Nieuwjaarszegen toewensen. 
Een mooie traditie is geboren. En toen aan de oliebollen. 
Het bleef nog lang gezellig. 

De liedbundel is te vinden op onze website 
www.dgaalsmeer.nl bij kerkdiensten (online).

Mariska de Graaf
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Nieuwe flyer
In de laatste week van januari komt een nieuwe flyer 
uit, voor het voorjaarsseizoen. Van februari tot augustus 
hebben we weer een vol programma, met voor ieder wat. 
Van zondagsschool tot het bootreisje voor ouderen, van 
Bijbelgesprekskring tot de Kleine Pelgrimage. U krijgt de 
flyer thuis geleverd, maar het is natuurlijk ook mogelijk 
om een extra flyer te bestellen voor uw buren, vrienden, 
familie. Het is altijd fijn als u mensen enthousiasmeert 
voor alle mooie activiteiten. Extra flyers zijn af te halen in 
de kerk en tevens te bekijken op de website 
www.dgaalsmeer.nl onder het kopje ‘Nieuws’. 
Of neem contact op met Willy Karssing, 
via secretariaat@dgaalsmeer.nl. 

Franka Riesmeijer 

Kledingruil in plaats van kledingbeurs
Op zaterdag 18 maart organiseren de Binding en Zin-Inn 
samen een kledingruil van 13.00 tot 17.00 uur. Na vele 
mooie kledingbeurzen is het nu even anders: er is geen 
verkoop, enkel ruil. Een goede manier van duurzaam 
bezig zijn: wel nieuwe kleding, maar kleding die een 
tweede kans krijgt. In het volgende Levenslicht vertellen 
we u meer, maar noteer het alvast in uw agenda! 

Inge en Franka 

Sfeervol kerstconcert van Het Bindingkoor 
Na drie jaar heeft Het Bindingkoor eindelijk weer een 
kerstconcert mogen verzorgen in een volle sfeervolle 
kerk. Het programma was, als vanouds, gevarieerd met 
prachtige Carols van John Rutter, delen uit de in 2018 
uitgevoerde Stella Natalis van Karl Jenkins, aangevuld 
met een mooi verstild a capella gezongen ‘Benedictus’ uit 
‘The armed man’ van dezelfde componist, verrassende 
Oost-Europese kerstliederen, gospels, een prachtige close 
harmony setting van ‘Have yourself a merry little 
Christmas’ en tot slot het ultieme kerstlied ‘The first 
Nowell’, het publiek zong uit volle borst mee.  

Samen met de prachtige intermezzo’s van Henk Trommel 
aan piano en Judith Mos op klarinet, en de sfeervolle 
beelden die getoond werden tijdens de nummers was het 
weer een heerlijk concert en een mooi begin van de 
kerstperiode. Het was ook het laatste concert o.l.v. Henk 
Trommel die na 20 jaar de baton neerlegt. “Henk, 
dankjewel voor 20 jaar dirigentschap!” waren de woorden 
die gesproken werden op de gezellige afscheidsavond 
met het koor. 

In januari gaat het koor vol nieuwe energie verder 
met de nieuwe dirigent Annelies Smit. Er is nog plaats 
voor nieuwe leden bij alle partijen. Als je het leuk 
vindt om het eens te proberen, kom dan gerust langs 
op een van de repetitieavonden. Het koor repeteert 
op donderdagavond van 19.45 tot 21.30 uur in de 
doopsgezinde kerk. We hebben geen leeftijdsgrens, een 
beetje toon houden is natuurlijk wel handig. 
Wees welkom!

Voor meer informatie: secretaris Het Bindingkoor, Marlies 
van Leeuwen, 06 44 96 26 74 of bindingkoor@gmail.com.

Marlies van Leeuwen

Kerstconcert
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Kerkkoor viert 92-jarig bestaan
Woensdagavond 14 december hadden we feestelijke 
koffie na onze repetitie, we bestonden namelijk 92 jaar. 
Al 17 jaar zingen we onder de bezielende leiding van 
Peter Veenhuizen. In ons jubileumjaar begin 2020 hadden 
we een prachtige uitvoering van de Jorismis. Helaas brak 
er daarna een onzekere periode aan in verband met de 
lockdowns van het coronatijdperk.

Gelukkig konden we na wat opstartproblemen, vanwege 
de af en toe opspelende corona, in september 2022 weer 
volop repeteren.

Op 23 oktober mochten we een dienst opluisteren in 
de Open Hofkerk en op eerste kerstdag hebben we 
ook medewerking verleend bij onze Doopsgezinde 
Gemeente. Misschien is uw interesse gewekt en wilt u 
eens ervaren hoe het is, zingen in een koor.
U bent van harte welkom op woensdagavond in het 
achterzaaltje van de kerk. We beginnen om 20.00 uur en 
eindigen om 21.30 uur.

Inlichtingen bij Janina van der Laarse, 
tel. 06 22 43 61 83, of kerkkoor@dgaalsmeer.nl.

Janina van der Laarse

Groene Dienst op 5 februari
Afgelopen maanden is namens de Commissie 
Duurzaamheid overlegd met Paul Thimm over de 
invulling van de Groene Dienst op 5 februari. Een proces 
waarbij je met elkaar op zoek gaat naar een rode draad 
die de basis kan zijn voor deze dienst. Gebeurtenissen 
als de onlangs gemeten warmste januaridag ooit en 
de meerdere crises kunnen ons soms het gevoel geven 
dat we een verandering van een tijdperk naderen of 
er misschien al in zitten. Hierbij lijkt het steeds minder 
duidelijk hoe het verder moet. Hoe ga je hier vanuit je 
geloof mee om? In de Groene Dienst, met het thema 
‘ommekeer’, gaan we daarop in. We nodigen u daarom 
van harte uit voor deze dienst op 5 februari!
 
Commissie Duurzaamheid & Paul Thimm

Zinvol Ouder Worden over verwachting en hoop 
Wat fijn dat zoveel mensen de ZOW-bijeenkomsten 
op woensdagmorgen bezoeken. Op 7 december was 
het thema ‘Verwachting en verandering’ en Leny van 
Alphen had een prachtige inleiding. Ds. Thimm was 
de gastspreker en hij had een toepasselijke vertelling 
Warten-Advent bewerkt. Er werd gelezen uit Genesis 
18 afgewisseld met lied 127. Vervolgens gingen we 
zoals gebruikelijk in groepjes uiteen om te praten over 
wat je van het leven verwacht en waar hoop je nog 
op. Wat wil je met elkaar delen? Eén opmerking wil ik 
jullie niet onthouden. Verwachting is tevredenheid in 
bescheidenheid. Een hele mooie meditatiemorgen met 
passend lied.

Ineke van der Stroom
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Plantenactie voor kerst
Op donderdag 8 december vond de Plantenactie plaats. 
Jan Joore blikt terug. Om 8.30 uur waren de amaryllissen 
al gebracht door Co van der Laarse. Hij heeft de planten 
geregeld. Hier was ik nog niet bij. Om 9.30 uur kom ik de 
Bindingzaal in. De tafels staan al vol met amaryllissen. Er 
zijn ook al mensen geweest om de planten op te halen 
die zij gaan rondbrengen. Anderen zitten even en maken 
een praatje en gaan daarna op weg. Het is een komen en 
gaan van mensen die plantjes en de kerstgroet van de 
Gemeente rondbrengen. Maar ook nu had covid toch 
weer toegeslagen en moest er geïmproviseerd worden 
met de bemensing van de toko. In plaats van Anja hielp 
Elise bij het uitdelen van de adressen. Jaap en ik zorgden 
ervoor dat de mensen het juiste aantal planten 
meekregen. Het is goed gegaan allemaal. Het lijkt zo 
simpel maar er komt toch heel wat bij kijken om het te 
regelen. De kerstgroet van de Gemeente moet worden 
gemaakt: Dank jullie wel Wim en Marlies voor de 
prachtige kaart. De adresstickers moeten geprint worden: 
Dank je wel Paulien. 

De adresstickers moeten geplakt worden: Dank je 
wel Anja, Elise en Jaap. De plantjes moeten geregeld 
worden: Dank je wel Co. Het voorbereidende werk voor 
de hele actie is in handen van Anja: Dank je wel. Het 
is gevaarlijk als je namen noemt want je vergeet heel 
makkelijk iemand. Alle mensen die rondgebracht hebben 
bedankt daarvoor. Ook dank aan de bezoekgroep en 
wijkcontacten voor het begeleiden van deze actie. Het 
laat zien dat wij om elkaar geven en dat we Gemeente 
zijn.

Jan Joore 

KRINGWERK

Kringavond Ruth in teken van jaarthema
Op 24 november 2022 kwam kring Ruth bijeen. Het 
jaarthema ‘Een wereld van verschil’ werd besproken.
Barbara heette ons welkom en opende de avond en 
ds. Paul Thimm leidde de kringavond.
We begonnen met de eerste woorden die bij ons 
opkwamen bij het onderwerp: Een wereld van verschil. 
Op het bord verschenen woorden zoals arm en rijk, 
warmte en kou, tolerantie en intolerantie, oorlog en 
vrede, welvaart en honger, liefdevol en haatdragend, 
onverdraagzaamheid en respect voor andermans 
overtuiging en verschil tussen de generaties. 
Daarna werden we in vijf groepen verdeeld. We kregen 
vijf verschillende Bijbelteksten uit Leviticus 19, Mattheus 
5, Marcus 10, een ander stuk uit Marcus 10 en Johannes 8, 
voor elke groep één. Er ontstond een levendige discussie 
over de betekenis en de bedoeling van de teksten. Vaak 
werden ook vergelijkingen getrokken naar de huidige 
tijd. Aan het einde van de discussie bracht elke groep 
naar voren wat in hun ogen het belangrijkste was in de 
teksten. Veel begrippen die we in het begin van de avond 
noemden en begrippen uit de Bijbelteksten zijn van alle 
tijden. Er valt nog heel veel te leren.

Anneke Brouwer

Kaarten van Kring Ruth
Kring Ruth heeft weer kaarten te koop!
Zoals bekend met verschillende taferelen: winter, lente, 
zomer, herfst, dierenkaarten, enz. enz.
 
Ze kunnen gekocht worden bij Nelie Stuiver, Zwarteweg 
33, Aalsmeer.  Tel. 0297 331 039 en Tilly Overbeek, 
Emmastraat 7, Aalsmeer. Tel. 0297-325 918. 

Een van de mooie kaarten.
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Energiecoach bij Kring Duurzaamheid 
EHBD, Eerste Hulp Bij Duurzaamheid, met dit motto 
begon onder grote belangstelling (21 deelnemers) onze 
derde kringavond, op 30 november 2022. De kringleiding 
had een energiecoach van de gemeente Aalsmeer 
uitgenodigd om ons wat eerste hulp te bieden. Als 
eerste noemde zij dat voorlichting niet zuurpruimerig of 
deugneuzerig moest zijn. Breng je boodschap met plezier 
en dat mag ook best leuk zijn. Vervolgens werd uitgelegd 
hoe de prijsstijgingen van aardgas en olie tot stand zijn 
gekomen met als resultaat onze hoge energierekeningen. 
Het is dus zaak om ons energieverbruik drastisch te 
beperken en dit heeft ook als voordeel dat het klimaat 
er een beetje op vooruit kan gaan. De energiecrisis 
veroorzaakt ook problemen bij het begrijpen van de 
facturen van onze energieleveranciers. We hebben 
getracht om van Eneco een energienota te doorgronden. 
Duidelijk werd dat het voor menigeen behoorlijk 
ingewikkeld was om zo'n nota goed te begrijpen. Na de 
pauze deden we een spelletje met kaartjes (geen Bingo) 
met daarop de meest gebruikte elektrische apparaten 
en wij moesten bedenken, raden, wat elk apparaat 
verbruikte in Kw-uur en wat het kostte. Dat was behoorlijk 
lastig en de uitkomsten waren vaak heel verrassend. Het 
senseootje, quookertje en boilertje deden ons wel even 
schrikken. De les van deze avond: let op de kleintjes, deur 
dicht,licht uit en gordijntjes sluiten. De datum van de 
volgende kringavond is nog niet bekend, maar we gaan 
onvervaard door! 

Ger en Leny van Alphen 

Advent in de wereld 
Donderdag 8 december stond voor kring Shalom in het 
teken van Advent. De vorige kringavond waren we na het 
trekken van lootjes in groepjes ingedeeld. De bedoeling 
was ‘een wereld van verschil’ te laten zien in een reis over 
de wereld. Specifiek de kersttradities en gebruiken. 

Een kerstlied en vertelling en iets lekkers trakteren en dat 
allemaal in 15 minuten. Al gauw waren er onderlinge app-
groepjes: zo konden we brainstormen en kostte het in 
de Bazarweek geen extra tijd. Wat een boeiende variatie 
kwam er uit de groepjes! Afrika vertelde de legende 
van de Baobapboom en uit Namibië het verhaal van de 

doornentak op 6 december, overgeleverd uit Duitsland, 
want Namibië was ooit een kolonie. 
Australië had een interview met Klaas van Alphen die 
daar nu woont. Ze eten daar met kerst een koude lunch 
en als je je goed gedragen hebt komt de Elf. Sluitstuk 
is een BBQ met kerstliedjes. In Azië zijn maar weinig 
christenen. In Japan bv maar 1 %. Ze bezoeken met 
kerstmis de KFC. Wij kozen voor de Filipijnen omdat ze 
daar vanaf september tot januari al lichtjesfeest vieren. 
Een bijzondere Adventsavond met heel uiteenlopende 
verhalen.

Ineke van der Stroom

Kring Elia over Numineuze Ervaringen
Op 30 november kwam kring Elia weer samen. Een 
avond die was voorbereid door Erna Belandi. Erna heeft 
ons verteld over het boek ‘Numineuze Ervaringen’, 
geschreven door Tjeu van den Berk. Heel interessant. 
Velen van ons wisten niet precies wat dit betekende, 
wat we konden verwachten en waar ‘numineus’ precies 
voor staat. Erna bracht verschillende passages uit het 
boek naar voren, ook haalde zij andere schrijvers aan 
die over dit onderwerp hebben geschreven. Er kwam 
een interessant gesprek op gang tussen alle Elianen. We 
hadden deze avond twee gasten die op het onderwerp 
afkwamen en zich volop in de discussie mengden. Een 
mooie warme avond beleefden we weer met elkaar.

An Bolhuis

Numineuze ervaringen: Ervaringen die ter plekke zin geven 
aan het bestaan (red.).
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Adventsviering zusterkring Oase
Op donderdag 15 december kwam in Kring Oase het 
thema ‘Verlangen naar Vrede’ ter sprake. Wij werden met 
de volgende woorden door Elise welkom geheten voor 
deze viering in de Adventstijd: “Je zou kunnen zeggen dat 
we het feest van Kerstmis elk jaar opnieuw vieren omdat 
we het verlangen levend willen houden. Het verlangen 
naar een wereld waarin toekomst mogelijk is, waarin 
kinderen geboren mogen worden, als toekomstdragers. 
Het kind dat geboren wordt is in de Bijbel telkens de 
drager van de volgende generaties. Het is de drager van 
hoop op een nieuwe toekomst. Zoals ouders kunnen 
verlangen naar de geboorte van een kind, zo kunnen 
we verlangen naar nieuwe hoop. Wie weet verlangen 
wij naar een nieuwe vrede voor onze wereld, voor ons 
land, voor onze gezinnen, hoe die ook gevormd zijn, voor 
familie en vrienden. Misschien is Kerstmis ook wel het 
feest van meer samen, minder alleen. Meer samen wil 
gevoed worden. Meer samen heeft hoop nodig dat het 
goed komt, dat het beter wordt met ons, met de aarde.” 
De lichtjes werden ontstoken en we luisterden naar 
woorden van verlangen naar vrede en we zongen 
bekende liederen. Verder luisterden we naar muziek 
uit het Weihnachtskonzert van Arcangelo Corelli. 
De collecte was deze keer voor het Adventsproject 
Grannies2Grannies in Oeganda. Na koffie en thee met een 
heerlijke versnapering kreeg iedereen een kleine attentie 
en gingen we met een goed gevoel naar huis. We kijken 
uit naar het volgende samenzijn in 2023! 

Nely Maarse 

Nieuwjaarsbijeenkomst Kring Mijdrecht
Op woensdagmiddag 4 januari kwam Kring Mijdrecht 
bij mij thuis om het nieuwe jaar te vieren. Dit gebeurde 
onder het genot van heerlijke oliebollen, die zoals ieder 
jaar weer verrukkelijk smaakten. Het is traditie om het jaar 
te beginnen met een quiz, die deze keer door Vera Stein 
en Hanneke Niermeijer gemaakt was. We werden in twee 
groepen gesplitst. Iedere groep kreeg dezelfde vragen 
voorgeschoteld en de eerste letter van het antwoord 
werd gebruikt om een zin van te vormen. 

Dit werd ‘liefde, vrede, vreugde, een wereld van verschil’, 
dat mooi in ons jaarthema paste. Omdat we tijd over 
hadden heeft elke groep nog zelf een quiz gemaakt. 
Wonder boven wonder kwam bij ieder het woord Kring 
eruit. Het was fijne middag en we gingen voldaan naar 
huis.

Ans Goezinne 
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BINDING

Eindelijk weer een kerstspel!
Na twee jaar kon het Binding Kerstspel eindelijk weer live 
doorgaan! Het stuk ging over de plastic soep en 
milieuvervuiling, bezien vanuit de ogen van 
oceaanbewoners. De hoofdpersonen waren allemaal 
vissen die niets begrepen van al dat rare ‘opval’ (plastic 
afval) dat van boven kwam. Uiteindelijk kwam het, in 
ieder geval voor de vissen, goed door een grote tsunami. 
Voor de mensheid liep het slechter af… Een belangrijke 
kerstgedachte om mee naar huis te gaan; wat kan de 
mensheid doen om de oceaanbewoners te beschermen?

Het kerstspel werd vorig jaar al geschreven en is gespeeld 
en muzikaal begeleid door jongeren van de Binding. De 
achtkoppige band speelde de sterretjes van de hemel en 
heeft zichzelf uitgedaagd door prachtige meerstemmige 
nummers ten gehore te brengen. Voor de spelers was 
het een behoorlijke uitdaging om goed te spelen en 
tegelijk een vis te zijn! Zwembewegingen en gekke 
kostuums maakten dit geheel af. Ook het licht heeft een 
prachtige prestatie geleverd door de onderwaterwereld 
uit te lichten met UV en water weerspiegelend licht. Dit 
maakte de onderwaterwereld helemaal af! Na afloop van 
beide voorstellingen was er een collecte. De helft van 
de opbrengst ging dit jaar naar de Surfrider Foundation 
Netherlands. Deze stichting houdt zich bezig met het 
schoonhouden van de Nederlandse stranden en alles 
daar omheen, denk bijvoorbeeld aan voorlichting 
over milieuvervuiling en landelijke opruimacties. 
Surfrider Foundation Netherlands is onderdeel van 
SurfriderFoundation Europe. Kijk voor meer informatie 
op: www.surfriderfoundation.nl. 
De andere helft van de opbrengst, die dit jaar bijna 1.700 
euro bedroeg, gaat naar het werk van de Binding. Dus de 
kampen, kindervakantieweek en natuurlijk het kerstspel 
zelf. De Binding bedankt alle jongeren en oudere 
jongeren die zich dit jaar weer ingezet hebben voor het 
fantastische kerstspel en natuurlijk ook alle toeschouwers 
die zo gul gegeven hebben!

Tessa Westerhof

VAN DE KERKENRAAD

Noodfonds huisvesting Vluchtelingen
Zoals al genoemd in de Gemeentevergadering van 
26 november stelt de kerkenraad voor om een fonds, 
op vrijwillige basis, open te stellen voor de huidige 
vluchtelingenopvang en opvang in de toekomst. Als 
Doopsgezinde Gemeente betalen wij nu de huurlasten 
aan de BV Hoogendoorn. De voorzieningen van gas, 
water en licht komen ten laste van de gemeente 
Aalsmeer. Wanneer die de huidige bewoner een woning 
gaat aanbieden, zouden we voorbereid moeten zijn op 
een nieuwe opvang als dat nodig en wenselijk is. Door het 
instellen van het Noodfonds huisvesting Vluchtelingen 
bieden we de gelegenheid aan leden, vrienden en derden 
om hieraan bij te dragen, waardoor de ‘huurlasten-
verplichting’ van de DGA beperkt blijft. Misschien heeft 
u de €190 energiekorting van de overheid niet nodig of 
u vindt nog ergens wat euro’s tussen de kussens van de 
bank en u weet niet waar u het voor kunt gebruiken? 
Denk dan eens aan dit nieuwe Noodfonds. U kunt uw 
bijdrage storten op de rekening van de Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer, NL47RABO0300121962 o.v.v. 
Noodfonds huisvesting Vluchtelingen. Bij voorbaat dank.

Bas Middelkoop

Uit de kerkenraadsvergadering
Op dinsdag 13 december zijn Leo Bakker, Henk Westerhof 
en Nico Hofman van de Commissie Duurzaamheid en 
Commissie van Beheer op bezoek om ons bij te praten 
over de duurzaamheidsscan van ons kerkgebouw die 
in opdracht van de gemeente Aalsmeer is gedaan. De 
analyses daaruit kunnen we goed gebruiken omdat 
we vanaf januari 2023 een nieuw (en veel duurder) 
energiecontract hebben moeten afsluiten. Vooral 
de wintermaanden nopen ons tot maatregelen die 
het aantal kubieke meters gas naar beneden kunnen 
brengen. De kosten rijzen anders de pan uit. Samen met 
koster Leon de Graaff, die het energiesysteem monitort 
en het gebouw goed kent, is gekeken welke maatregelen 
de meeste besparingen aan energie en in onze 
portemonnee opleveren. We besluiten, na zorgvuldige 
afweging, de temperatuur in de kerkzaal tijdens de 
zondagsdienst te verlagen. 

De Bindingzaal zal de ruimte zijn waar in de 
winterperiode zoveel mogelijk alle activiteiten 
plaatsvinden omdat deze relatief goed geïsoleerd is 
en daardoor op temperatuur te houden is. In andere 
ruimten wordt niet gestookt. Verder is gesproken over 
investeringen op langere termijn.  Het uitkiezen van 
nieuwe stoelen voor de Bindingzaal heeft een lange 
aanlooptijd gehad maar we kiezen nu definitief voor het 
model van hout met enigszins verende rugleuning (open 
voorkant van de armsteunen) en stoffering van zowel 
de zitting als de rug. Leon presenteert de stalen met de 
stofkleuren waaruit een aantal gekozen zal worden. De 
nieuwe tafels en statafels zijn al eerder gekozen en ook 
worden trolleys gekocht om alles te kunnen verplaatsen.
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'Blij dat de Bazar weer gewoon kon plaatsvinden'. 

We kijken terug op een succesvol Diner Pensant met 40 
deelnemers. Ook zijn we blij dat de Bazar weer gewoon 
kon plaatsvinden en buitengewoon dynamisch, bruisend 
en vreugdevol was. De hoge financiële opbrengst vinden 
we een grote kers op de taart. 15 deelnemers waren 
aanwezig tijdens de workshop Spreken in het Openbaar, 
gegeven door Annerixt Pijlman. Deelnemers waren 
degenen die regelmatig of af en toe hun zegje doen in 
groepen of diensten. Het was een prima middag met veel 
leermomenten voor alle aanwezigen.
Aan het einde van de vergadering nemen we afscheid 
van Willem van Bloemen, die ons na vier jaar zeer 
gewaardeerd kerkenraadswerk gaat verlaten. Als dank 
krijgt hij een grote mand met voorgeplante bloembollen. 
Hij houdt een korte toespraak met als onderwerp ‘Waar 
kom je vandaan?’. We zijn erg benieuwd wat er in de 
persoonlijk geadresseerde enveloppen zit die hij ons 
meegeeft en die we thuis pas open mogen maken. 
Willem heeft voor ieder zijn/haar stamboom uitgeplozen 
blijkt bij thuiskomst. Wat een werk voor Willem en wat 
een plezier voor ons. 

Na het sluiten van de vergadering hebben we met elkaar 
iets gedronken en gegeten van zelf meegenomen hapjes 
om Willem uit te zwaaien.

Erica de Ridder

GEMENGDE BERICHTEN 

Uitnodiging Wereld Broederschapsdag 22 januari
Graag nodigen we u van harte uit voor de viering van 
Wereld Broederschapsdag die op zondag 22 januari a.s. 
in de Grote Vermaning van Doopsgezind Haarlem zal 
worden gehouden. Deze viering is voorbereid door de 
predikanten van Aalsmeer, Haarlemmermeer en Haarlem 
gezamenlijk. Het thema van deze viering is ‘Jezus 
Christus, onze hoop’. We maken in de viering gebruik 
van materiaal dat ons deze keer vanuit Afrika wordt 
aangereikt. Dat betekent onder meer dat we samen 
met de cantorij en cantor Jan Marten de Vries liederen 
in diverse talen en vanuit verschillende tradities zullen 
zingen. In de viering zullen we elkaar ontmoeten en 
bevragen op het thema hoop. Waarop hopen wij zelf? 
Wat doet ons voortgaan in de tijd? Wie willen we zijn, 
individueel of gemeenschappelijk?

U bent van harte welkom om de viering mee te maken. 
We beginnen vanaf 10.00 uur met een inloop met koffie/
thee, vervolgens start de dienst om 10.30 uur. Deze dienst 
heeft een verrassend en interactief karakter. We besluiten 
de dag met een eenvoudige broodmaaltijd waarvoor u 
van harte uitgenodigd bent. 

Opgave is niet nodig. Wees welkom om Wereldbroeder-
schapsdag samen te vieren in de Haarlemse Grote 
Vermaning (Frankestraat 24 te Haarlem).

Met broederlijke groet, namens de voorbereiders 
Akke Clara Thimm-Stelwagen, Paul Thimm, Daniel Serrano 
Bernal en Alex Noord

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. U vindt o.a. ‘Schoorlse Berichten’, 
folders van Dopersduin en van Oude Zijds 100 het ‘Kajuit 
Nieuws’.
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In Memoriam zuster Johanna Hermina Maarse-Noordam
Op zondag 8 januari herdachten we het leven van Johanna Hermina Maarse-
Noordam, die wij kenden als Annie. Annie werd op 23 februari 1934 aan de 
Hornweg in een kwekersgezin geboren. Haar moeder was Hervormd, haar 
vader vrijzinnig. Het gezin bestond uit zes kinderen. Annie ging in de oorlog als 
jong meisje naar de gereformeerde school en leerde daar de psalmversjes uit 
het hoofd. Ze was er goed in geweest. Toen ze ouder werd, keek ze graag naar 
Nederland Zingt en zong ze de liederen nog altijd uit het hoofd mee. 
Na de oorlog ging Annie met plezier bij familie Barendsen naar de Westhill 
zondagsschool. Ze had een open oor en hart voor de Bijbelse verhalen, ‘van 
binnen’ reisden ze haar leven lang mee, zo ook haar geloof. In 1957 werd Annie 
lid van de Gemeente. De woorden uit 1 Johannes 4:8 ‘Wie niet liefheeft, kent 

God niet, want God is liefde’ betekenden veel voor haar. Annie leerde Jaap Maarse op een vaktentoonstelling 
kennen. Het was geen liefde op het eerste gezicht, maar er kwam wel een heel gelukkig huwelijk van, dat op 
29 augustus 1956 door Haasje Buis werd ingezegend. Jaap en Annie kregen drie zoons, drie schoondochters 
en vijf kleinkinderen. Annie was een zorgzame, creatieve en sportieve moeder, blij en trots op haar gezin. Al in 
2006 moest Annie afscheid van Jaap nemen en ook al bleef ze optimistisch, ze heeft hem en hun leven samen 
erg gemist. Enige tijd was de verbinding met de Gemeente verbroken, maar de Inloopmiddagen bleken een 
fijne ingang om zich opnieuw aan de Gemeente te verbinden. Via de livestream leefde Annie trouw mee met de 
diensten op zondag, en in 2018 en 2019 ging ze mee met de ouderenreis. 

In de nachtelijke stilte van Oudejaarsdag is Annie in de leeftijd van 88 jaar gestorven.
Op vrijdag 6 januari hebben we in crematorium Bouwens het leven van Annie herdacht en afscheid van haar 
genomen. Moge zij rusten in de oneindige goedheid van de Eeuwige.

Ellen van Houten 

KRONIEK
Overleden
Op 24 november 2022 is overleden mevrouw 
Annie Walch-Eveleens, weduwe van Gerrit Jan 
Walch, in de leeftijd van 95 jaar.

Op 24 december 2022 is overleden mevrouw 
Catherina (Rina) Moenis-Jore, weduwe van Kees 
Moenis, in de leeftijd van 84 jaar.

Op 26 december 2022 is overleden mevrouw 
Johanna (Annie) Boers-Olij, weduwe van Pieter 
Boers, in de leeftijd van 88 jaar.

Op 31 december is overleden zr. Johanna 
Hermina (Annie) Maarse-Noordam, weduwe van 
Jaap Maarse, in de leeftijd van 88 jaar.

Adreswijziging 
Mevrouw A. Buis-Spaargaren, van Verpleeghuis 
Rozenholm, Molenpad 4, kamer 66, 1431 BZ Aalsmeer 
naar Zorgcentrum Aalsmeer, kamer 109, Molenpad 2, 
1431 BZ Aalsmeer.

Zr. A. Been-van de Heuvel, van Hornweg 75, 
1432 GD Aalsmeer, naar Zorgcentrum Aelsmeer, 
kamer 134, Molenpad 2, 1431 BZ Aalsmeer.

Mevrouw A. Dijkstra-Boomhouwer, van Clematisstraat 
31, 1431 SE Aalsmeer, naar ´t Kloosterhof, kamer 117, 
Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
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BEDANKT

In het vorige Levenslicht is dit bedankje per abuis niet 
geplaatst: Blij verrast was ik om op zondag 9 oktober uit 
de dienst een prachtig herfstboeket te mogen ontvangen. 
Met een door zr. Jopie Eveleens-Hilverda hartelijk 
beschreven kaart van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer. Dit alles werd mij door zr. Hennie Jooren ter 
hand gesteld. Aan u allen heel veel dank!

Ina Been-Filius

Hierbij danken wij u allen voor uw medeleven, uw 
kaarten, brieven en vele lieve en troostende woorden 
die wij mochten ontvangen na het overlijden van 
onze moeder, Ans Walch-Eveleens. Zeker in de maand 
december met al zijn bijzondere feestdagen was dit een 
grote troost voor ons. Het zal een steun zijn voor het 
nieuwe jaar.

Namens de familie Walch
Paulien en Jan Walch

Hartverwarmend, de bloemen en kaarten en warme 
woorden die wij mochten ontvangen vanuit de 
Gemeente na het overlijden van onze lieve dappere 
dochter Petra. Wat een troost dat zoveel mensen 
meeleven. Hartelijk dank daarvoor. Tevens wensen wij 
iedereen een gezond en liefdevol 2023.

Aldert en Willy Been

Wat een verrassing om vanuit de Gemeente bezoek te 
krijgen van Jan Joore met prachtige bloemen en een 
kaart. Het doet enorm goed dat er op zoveel verschillende 
manieren (kaartjes, bloemetjes, appjes en bezoekjes) aan 
mij gedacht is. Dank voor deze warme belangstelling! Het 
gaat inmiddels weer goed hoor!

Mieke Maarse

Juiste foto Diner Pensant 
Helaas is er iets misgegaan op de achterzijde van het 
vorige Levenslicht. Daar stond een weliswaar mooie foto 
van het jubileum dat de Bezoekcommissie vierde, maar 
die hoorde niet thuis bij het onderwerp: Diner Pensant. 
Hierbij alsnog de juiste foto, met excuses van de redactie.

Terugblik Kliederkerk en Familiekerstfeest 
Op zondag 18 december stromen kinderen, ouders, 
grootouders, tantes, ooms binnen in de sfeervol versierde 
kerkzaal met een kerstboom die deze keer wel erg groot 
was uitgevallen. Bij de Kliederkerk wordt vanaf 14.00 uur 
onder leiding van Franka Riesmeijer en Joost Hoffscholte 
volop geknutseld. 

Om 15.30 uur start het familiekerstfeest. Kinderen met 
lantaarntjes lopen zingend binnen. Nelleke de Graaff 
vertelt het kerstverhaal terwijl verklede kinderen op 
heel natuurlijke wijze meespelen. Zo wordt het kerstspel 
opgebouwd en begeleid met muziek. Na afloop krijgt 
iedereen van Lizanne en Lucinda de Graaff wat lekkers en 
een cadeautje. Het is een sfeervolle middag waar jong en 
oud zich vermaakt!

Willy Karssing
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