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Zijdstraat 55, 1431 EB  Aalsmeer

Wat betekent Pasen? 

De foto van het bord ‘Geen uitleg in de kerk a.u.b.’ trok 
mijn aandacht. Ik fronste mijn wenkbrauwen: Hoezo geen 
uitleg in de kerk? 

Hebben kerken niet juist wel heel veel uit te leggen? 
 - Omdat in naam van de kerk van Christus heel veel 

erge dingen zijn gebeurd in het verleden en nu nog.
 - Maar ook omdat christenen al van begin af aan 

voortdurend bezig zijn geweest met uitleggen - in 
gesprekskringen, in diensten, op vragen van binnen 
en buiten. Waarom besteden we anders in de 
predikantsopleidingen zoveel aandacht aan 
bijbeluitleg en nadenken over vragen en problemen 
die met het geloof te maken hebben?

Er is zoveel dat om een uitleg of verklaring vraagt. Dat zit 
nu eenmaal in ons. Waarom is er oorlog? Waarom 
gebeuren er zulke onbegrijpelijke en verschrikkelijke 
dingen in Oekraïne, maar ook elders in de wereld? 
Waarom doen mensen dat elkaar aan?

En wat betekent Pasen? Hoe leg je de boodschap van de 
opstanding van Christus uit de dood uit - in een situatie 
waarin we overspoeld worden door beangstigende, 
verontrustende nieuwsberichten over ernstige 
klimaatveranderingen, over de nog ongewisse toekomst 
met het coronavirus, over wrede oorlogen met zoveel 
zichtbare en onzichtbare schade? Maar op zoveel vragen 
vinden we geen verklaring waar ons verstand tevreden 
mee is.

Het bord met de merkwaardige aanwijzing ‘Geen uitleg in 
de kerk a.u.b.’ bevindt zich in Jeruzalem. Het hangt aan de 
deur van een kerk, die in de twintigste eeuw gebouwd is 
aan de voet van de Olijfberg in de tuin van Getsemane*.
Die kerk is gebouwd ter herinnering aan Jezus die na het 
laatste avondmaal met zijn leerlingen daar is geweest om 
te bidden en te worstelen. Een paar van zijn discipelen 
begeleidden hem. Toch voelde Jezus zich alleen, want ze 
waakten niet met hem maar vielen in slaap. Zo vertellen 
de evangelies in het lijdensverhaal.

‘Geen uitleg in de kerk a.u.b.’ Ik besef ineens dat het niet 
alleen een streng spreekverbod is maar misschien meer 
nog een weldadig zwijggebod kan zijn. Zo van: Verstoor 
de stilte in de kerk niet, jullie reisleiders uit de hele 
wereld. Soms kan de stilte die niet alles dichtsmeert met 
sluitende verklaringen een verademing zijn. Tijd om je te 
bezinnen, na te denken, te voelen, dieper in te dringen in 
Gods geheim dat niet helemaal met je verstand en in 
woorden te vangen is.

Mijn gefronste wenkbrauwen ontspannen zich. Uitleg is 
heel goed, maar niet altijd en overal. Geloven is dus meer 
dan woorden en meer dan ‘daden gaan woorden te 
boven’. Gods wereld overstijgt ons menselijk 
voorstellingsvermogen van tijd en leven op aarde 
ruimschoots. God overstijgt ons beperkte menselijke 
voorstellingsvermogen. De Stille week en Pasen nodigen 
ons uit, om in stilte na te denken over Gods weg. Deze 
weg heeft Jezus door het lijden heen naar een nieuw 
bestaan van hoop na Pasen geleid. Dit vertrouwen en 
deze hoop voedt ons in tijden van moeite en pijn, van 
verdriet en ontzetting.

Laat de boodschap, het licht, toch binnendringen in onze 
wereld. Dat in Gods naam het leven en de verwondering 
het mag winnen van de dood en de ontzetting…en de 
vrede van de oorlog!

Paul F. Thimm   
* Getsemane, Jeruzalem.
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Kerkdiensten

De diensten kunnen eveneens online worden bijgewoond of zijn later terug
te zien via het YouTubekanaal van de Gemeente. 
  
 10 apr  mw. Ellen van Houten 
   (collecte project Veertigdagentijd: Stap Verder)  
 14 apr  ds. Paul F. Thimm, Witte Donderdag, Avondmaalsdienst, 19.30 uur 
   (collecte project Veertigdagentijd: Stap Verder)
 15 apr  Oecumenische Goede Vrijdag Vesper in de Karmelkerk, 19.30 uur
 17 apr  ds. Paul F. Thimm, Pasen, m.m.v. het Bindingkoor 
   (collecte Doopsgezind WereldWerk)
 24 apr  ds. Paul F. Thimm (collecte Christian Peacemaker Teams NL)
   1 mei  ds. Paul F. Thimm 
   (collecte Samen Sterk vrouwen in Amsterdam-West)
   4 mei  Oecumenische Dodenherdenking in de DGA, 19.00 uur
   8 mei  ds. Christien Schlette (collecte Indonesische Broederschappen)
 15 mei  ds. Paul F. Thimm 
   (collecte Samen Sterk vrouwen in Amsterdam-West)
 22 mei  ds. Paul F. Thimm, Eilanddienst 
   (collecte Samen Sterk vrouwen in Amsterdam-West)

Aanvang om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

Agenda

Zo 10-4   Palmzondagviering met de kinderen 
    KliederZin 14.00 uur
    Kinderdienst 15.30 uur
Di 12-4   Gebedsmoment in de Veertigdagentijd 12.15 uur
Wo 13-4   Zin-Inn cursus Tolstoj 15.00 uur
Wo 13-4   Passieronde RvK Samen Op Weg Kudelstaart 19.15 uur
Di 19-4   Kerkenraadsvergadering 19.30 uur
Wo 20-4   Kring Elia 20.00 uur
Wo 20-4   Kring JoB 20.00 uur
Do 21-4   Kring Oase 14.30 uur
Do 21-4   Kring Ruth, varen met Henk van Leeuwen ‘s middags
Di 26-4   Voorjaarsgemeentevergadering 19.30 uur
Do 28-4   Kring Shalom 20.00 uur
Ma 2-5   Kring Mijdrecht 19.30 uur
Ma 2-5   Kring Zorgcentrum 15.00 uur
Wo 4-5   Maaltijdgroep 18.00 uur
6 t/m 9-5   Kring Shalom, weekend Bakkeveen 
Ma 9-5   Zin-Inn, Sacrale Dans 20.00 uur
Di 10-5   Duurzaamheidskring 20.00 uur 
Do 12-5   Kring Oase 14.30 uur 
Do 12-5   Kring Ruth 20.00 uur
Di 17-5   Kerkenraadsvergadering 19.30 uur
Wo 18-5   Kring JoB, wandelen met Frank 19.30 uur
Do 19-5   Kring Shalom 20.00 uur
Do 19-5   Concert Hesston College Chorale 20.00 uur
20 tot  23-5  Bezoek Partnergemeenten 

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 6 mei mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl. 

Het volgende nummer verschijnt rond 
zaterdag 21 mei.

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.
De Loods, kantoor geestelijk werkers,
tel. 0297 36 01 30.

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
(op maandag vrij) 

Ouderenpastor:
mw. E.C. van Houten-Oranje,
Florijnstraat 58, 1827 GL Alkmaar,
tel. 072 707 44 70.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl

Westhill/jeugdwerk:
westhill@dgaalsmeer.nl 

Zin-Inn:
zr. F.A. Riesmeijer,
Zijdstraat 51b, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 06 48 63 04 97.
f.riesmeijer@dgaalsmeer.nl

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

Voorjaarsgemeentevergadering 

Op dinsdag 26 april vindt de voorjaarsgemeentevergadering plaats. 
Deze begint om 19.30 uur.



Levenslicht nr. 3 | April 2022

3

BIJ DE COLLECTEN 

Samen Sterk vrouwen 
Ons aller aandacht gaat deze dagen natuurlijk uit naar 
de oorlog in Oekraïne, en terecht. Met veel donaties 
en een goede opvang proberen we het leed van de 
vluchtelingen enigszins te verzachten. 

Tabitha probeert echter ook aandacht te blijven schenken 
aan kleinschaliger maar vaak eveneens schrijnend leed. 
De collectes op 1, 15, 22 en 29 mei zijn bestemd voor de 
Samen Sterk vrouwen in Amsterdam-West. 
Deze stichting is een organisatie die als doel heeft 
het activeren en het geven van kracht aan mensen 
om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op hun 
levensomstandigheden. Met een mooi Engels woord: 
empoweren… Een van de speerpunten is het aanpakken 
van sociale ongelijkheid. De dames Darifu en Nora 
organiseren heel wat activiteiten, zo zijn er fietslessen, 
kun je gezond leren ontbijten, Nederlandse les volgen 
en tal van andere activiteiten doen. Ook gaan de dames 
regelmatig de straat op om met zich misdragende 
jongeren in discussie te gaan. Kortom: een heel 
sympathiek doel voor giften. 

Ger van Alphen

LOODSBERICHTEN

Hoop tegen wanhoop in! 
Wie had dat gedacht. Oorlog in Europa. 
Dat het kwaad zulke grote vormen aan zou nemen! Het is 
verschrikkelijk en onmenselijk wat er gebeurt. Je vraagt 
je af: wat kunnen we doen? Wat valt er meer te doen dan 
te bidden, te smeken of te schreeuwen: ‘Geef vrede, Heer, 
geef vrede…!’ Wat kunnen we meer dan protesteren op 
de Dam, vredesgebeden houden in de kerken, doneren 
op Giro555, kleding, voedsel en goederen inzamelen en 
wat al niet meer. 

We doen het en we zullen het blijven doen, maar 
tegelijkertijd weten we dat het niet genoeg zal zijn. 
Als mensen slechte dingen doen, kunnen we hoog en 
laag springen, maar dit kwaad keren? Wat kunnen we dan 
wel doen, hier in Nederland? Veel kunnen we niet, maar 
in Gods Naam kunnen we wel de hoop bewaren. Dat is in 
deze dagen geen eenvoudige opdracht en beslist geen 
goedkope troost, want er zullen - en dat is meer dan 
verschrikkelijk - nog veel slachtoffers vallen. Maar het zou 
onze roeping kunnen zijn om niet terneergeslagen te 
raken of in de ban van angst, maar om het verlangen naar 
vrede, naar recht, naar een veilige plek voor alle mensen 
levend te blijven houden. 

Kortom: om tegen de wanhoop in de hoop te bewaren en 
vanuit die kracht de vrede te blijven dienen. 
In 1 Korintiërs 13 vers 13 staat: ‘dan blijven geloof, hoop en 
liefde, maar het meeste van deze drie is de liefde’. 
Iemand schreef daarover en dat vond ik mooi: 

“Maar wie zou niet de liefde kunnen bewaren als hij 
of zij liefde ontvangt en liefde deelt. Wie zou niet het 
geloof kunnen bewaren als we bedenken hoe Jezus heeft 
geleefd en wat hij heeft betekend. Maar wie kan de hoop 
bewaren als hij of zij ziet wat er gebeurt?” Laten we in 
vredesnaam de hoop levend houden. 

Ellen van Houten

VAN DE GEESTELIJK WERKERS

Oproep aan alle lezers en in het bijzonder aan de 
besturen! 
Laat u het weten of er lief of leed is, zodat we kunnen 
reageren met een belletje of wat maar van toepassing 
is?

Ds. Paul F. Thimm (op maandag vrij) 
Tel: 0297 74 30 44
E-mail: paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl 

Ouderenpastor Ellen van Houten-Oranje 
(ma-, di-, woe-ochtend)
Tel: 06 141 443 44
E-mail: e.vanhouten@dgaalsmeer.nl 

Geeft u gerust door of er iemand is die wel een 
steuntje in de rug kan gebruiken.
Contactpersoon voor de bloemen uit de kerkdienst is 
zr. Marry Maarse-Otto, tel: 0297 32 21 76
E-mail: kmaarse@hotmail.com

OECUMENE

Oecumenische 4 mei herdenkingsdienst: ‘Vrijheid in 
verbondenheid’ 
Op woensdagavond 4 mei zal Cor 
Hermanns van de Karmelparochie 
voorgaan in een korte oecumenische 
viering in de Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat 55. De dienst, die is voorbereid met de 
liturgiegroep van de Raad van Kerken, begint om 
19.00 uur en duurt 40 minuten. Organist Ruud Kooning 
zal de herdenkingsdienst muzikaal begeleiden.  
Na afloop is er gelegenheid aan te sluiten bij de 
herdenkingsbijeenkomst op het Raadhuisplein. 
U bent van harte uitgenodigd.



Levenslicht nr. 3 | April 2022

4

GELOVEN MET EEN GLIMLACH

Interreligieus gesprek rond Pasen
Een moslim en een christen zaten naast elkaar in het 
vliegtuig op weg naar het Midden-Oosten. Ze hadden 
een fijn en vriendelijk gesprek met elkaar. Voordat ze 
afscheid van elkaar namen zei de moslim: “Eigenlijk heb 
ik medelijden met u. Want ik ga naar Mekka en zie daar 
het graf en het lichaam van Mohammed. Maar u gaat naar 
Jeruzalem en alles wat u daar aantreft is slechts een leeg 
graf.” De christen antwoordde: “Ja, dat is het verschil.”

Opmerking: Echte interreligieuze (en oecumenische) 
gesprekken mogen best pittig of geestig zijn en uitdagen 
om samen dieper door te denken.

Paul F. Thimm

GEMEENTEWERK 

Feestelijke uitreiking boekjes 

Zondag 27 februari was het dan zover! De boekjes met het 
verkorte levensverhaal van ds. Jeltje de Jong en zr. Jeltje 
Adema werden uitgereikt. In een volle kerkzaal en met veel 
kijkers via de livestream werden aan het eind van de dienst 
twee stoelen voor de kansel neergezet en kreeg eerst Jeltje 
de Jong haar exemplaar overhandigd. 
Joke van der Zee, die haar verhaal optekende zei in haar 
woord vooraf: “Ik vond het een mooie opdracht, en ook 
leerzaam: want, leren van iemands leven is iets leren óver 
het leven.” Mandy van der Zwaard mocht het boekje aan 
zr. Jeltje Adema overhandigen. Zij noemde het een eer om 
deze minibiografie te mogen schrijven.  

Jeltje de Jong sprak een prachtig nawoord voor hen 
samen: “Het was niet altijd makkelijk. En we zijn er 
dankbaar voor dat we steeds weer de kracht hebben 
mogen ontvangen, elke dag opnieuw, om dit te mogen 
doen.”

Na deze openhartige en ontroerende woorden vond ook 
Jeltje Adema nog even de moed om een dankwoord te 
zeggen, speciaal aan Jeltje de Jong, dat ze het zo mooi 
verwoord had!

De boekjes à €10,00 zijn te koop via Neeltje Peters. 
U kunt haar bellen 06 29 73 27 57 of een mail sturen: 
n.peters@dgaalsmeer.nl.

Mandy van der Zwaard

Licht dat door de duisternis breekt 
Via de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kwam het 
bericht binnen dat de DG Emmen, in verband met het 
opheffen van hun kerkgebouw, een kandelaar aanbood. 
Een waar kunstwerk van de kunstenares Simone Haak, 
met de titel ‘Licht dat door de duisternis breekt’. Ellen van 
Houten stuurde deze oproep onmiddellijk door en de 
kerkenraad besloot ook aan te geven dat de DG Aalsmeer 
graag hier een plekje voor zoekt in het gebouw. Simone 
Haak vertelde bij de overhandiging op 8 maart dat de 
kandelaar geïnspireerd is op haar vaders Godsbeeld. 

Foto: Siebolt Beetsma van de Doopsgezinde Gemeente 
Emmen en kunstenares Simone Haak.
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Hij zei namelijk: God, dat is de natuur. Dit leidde tot een 
organisch werk, met bladen die over elkaar heen vallen. 
Simone’s vader en moeder waren altijd betrokken bij de 
DG Emmen, ze was blij dat haar werk toch weer in een kerk 
kwam te hangen. De kandelaar komt in de tussenruimte, 
maar door het gewicht (wel 8 kg) moeten we nog even een 
manier vinden waarop hij veilig en mooi hangt. Hopelijk is 
dit tegen de tijd dat Levenslicht uitkomt al geregeld. 

Willy, Ellen en Franka

Simone ontvangt bloemen van Ellen.

Bezoek Partnergemeenten aan Aalsmeer
Twee jaar geleden en ook vorig jaar zouden 
partnergemeenten Großerkmannsdorf en Kleinwolmsdorf 
ons in Aalsmeer komen bezoeken. Dit kon helaas niet 
doorgaan vanwege de coronapandemie. 
Dit jaar is het weer mogelijk en wij verheugen ons erop dat 
ze komen. Het bezoek is gepland van vrijdagavond 20 tot 
maandagmorgen 23 mei. De commissie is al enthousiast 
bezig met een mooi programma. Er komen in ieder 
geval vijf jongeren en zeker twaalf volwassenen en dat 
kunnen er nog meer worden. Wij hebben nog een aantal 
gastgezinnen nodig en als u daarvoor voelt kunt u zich 
opgeven bij Arida van Oudenallen: tel. 0297 322 486. 
Meldt u aan en kom ook vrijdagavond bij de ontvangst, 
met maaltijd, in de Bindingzaal (hiervoor kunt u zich ook 
alleen opgeven). 

Namens de commissie partnergemeenten, Ans Goezinne-Oud

Kerkkoor zingt weer volop
De kelen zijn gesmeerd, we zijn weer volop aan het zingen.
We hopen dit jaar weer eens te gaan optreden. 
Heeft u ook zin om uw stem te laten horen bij ons koor?
U bent van harte welkom om te ervaren hoe het is: 'samen 
zingen'. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur bent u 
welkom in de kerkzaal. 
Inlichtingen: kerkkoor@dgaalsmeer.nl of tel: 06-224 361 83.

Janina van der Laarse 

Gemeenteberaad Mennorode
Op zaterdag 11 juni vanaf 11.00 uur vindt in Mennorode 
de derde editie van het Gemeenteberaad plaats. Een dag 
van vieren, ontmoeting en inspiratie voor alle mensen die 
deel uitmaken van de Doopsgezinde geloofsgemeenschap. 
Het is een dag met sprekers, workshops en ruimte voor 
goede gesprekken. De edities van 2020 en 2021 vonden 
digitaal plaats, vanwege de coronapandemie. Deze keer 
gaan we uit van een fysieke bijeenkomst. Het thema van het 
Gemeenteberaad sluit aan op het Doopsgezinde jaarthema 
van 2022/2023: Een wereld van verschil. Dit thema is van 
alle tijden, maar het is ook wrang actueel met een wereld 
die soms steeds onbegrijpelijker en ongrijpbaarder wordt. 
Een thema waar genoeg over te zeggen is en met elkaar 
over van gedachten te wisselen valt.  U wordt uitgenodigd 
om dat met elkaar te doen, op 11 juni. De organisatie is in 
handen van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS).

KRINGWERK

Tweemaal Kring Zorgcentrum Aelsmeer
Inmiddels zijn er alweer twee bijeenkomsten geweest nadat 
in januari corona plotseling roet in het eten gooide! In 
februari voor de eerste keer en het was fijn om elkaar weer 
te zien. Het thema was ‘De schoonheid in het nu ontdekken’. 
Dat heeft met kijken en zien te maken, mooi verwoord in 
een gedicht van Fernando Pessoa: ‘Voorbij de bocht in de 
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weg’. Dat riep allerlei reacties op over wat we zien voor die 
‘bocht’. Vaak zijn het de kleine dingen die de schoonheid in 
het nu weergeven. Zoals het zingen van vogels, bloemen 
in het veld, bezoek van familie, leuk nieuws over de komst 
van een (achter)kleinkind of de kleuren van een quilt! 
Lichtpuntjes in deze tijd, waarin we ook met bezorgdheid 
over de oorlog spraken. 
In maart was het thema ‘Geuren’. We vormden een grote 
kring. Na het welkom en het ontsteken van licht vertelde 
Ellen o.a. over geuren in de Bijbel, wat geuren kunnen 
oproepen en het gebruik van geurtjes. Jaap liet ons ruiken 
aan geurzakjes en het bleek best lastig om de koffie, kerrie, 
speculaas, anijs of zeep te ruiken. Het zorgde wel voor leuke 
gespreksstof over herinneringen aan bepaalde geuren. Er 
geurde ook wierook en we roken de geur van chocolade 
in een oud houten bewaardoosje. We zongen erover en 
luisterden naar passende en grappige liedjes van Joost 
Prinsen en Jenny Arean. Met een lied over de ontelbare 
geuren zwevend in de lucht sloten we deze welriekende 
middag zingend af.  

Jaap van Leeuwen

Bijendeskundige bij Kring Elia 
Eindelijk mocht Kring Elia weer fysiek bij elkaar komen, dat 
gebeurde op 23 februari. Het was een heerlijk weerzien.
Te gast was de in Aalsmeer wonende bijendeskundige 
Tjeerd Blacquiere. Hij heeft de Elianen verteld over de 
oorsprong van bijen, maar vooral over honingbijen. Bijen 
zijn niet alleen van belang voor honing, maar vooral voor 
de wereldvoedselgewassen. Als deze bestuivers zouden 
wegvallen, dan zouden we een groot deel van onze 
voedselproductie missen; met name vitaminebronnen als 
groenten- en fruitsoorten. Kortom: bijen zijn onmisbaar!
Een bijenvolk bestaat doorgaans uit een koningin, 
1000 darren en 15000 werksters. De darren paren met 
de koningin, de koningin legt eieren en de werksters 
doen het meeste werk, namelijk stuifmeel verzamelen. 
De belangrijkste stuifmeelleveranciers zijn hazelaar, wilg, 
populier, eik, de bloesem van de braam, framboos, klaver, 
maïs en klimop. Er is de laatste jaren veel sterfte onder 
de wilde bijen maar ook onder de honingbijen. Oorzaak 
hiervan is een parasiet, de Varoamijt. Deze is helaas heel 
moeilijk te bestrijden. Door het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen worden ze steeds meer resistent. 
Er zijn veel meer bijenvolken nodig omdat steeds meer 
gewassen bestuiving nodig hebben. Er werd genoten van 
prachtige lichtbeelden. Het was een leerzame, maar ook 
heel gezellige avond!

Neeltje Peters

De Honderdguldenprent van Rembrandt 
Ook kring Mijdrecht was blij na lange tijd weer bijeen te 
zijn. Tijdens de kringbijeenkomst van 1 maart, bij Ans en 
Erik in Vinkeveen, bekeken we met ds. Paul Thimm een ets 
van Rembrandt, de Honderdguldenprent (waarschijnlijk 
zogenoemd omdat deze ets al in de 17e eeuw veel geld 
waard was). Er worden diverse passages uit Mattheus 19 op 
uitgebeeld, de genezing van de zieken, het verhaal van de 

rijke jongeling, laat de kinderen tot mij komen enz. 
We zagen Jezus als een lichtende kaars in het midden, naast 
hem enkele van zijn leerlingen, de Schriftgeleerden die zich 
van hem afkeren, de rijke jongeling, vrouwen met kinderen 
en aan de rechterkant, komend vanuit het duister, zieken, 
een vreemdeling, oude mensen, allen op weg om door 
hem genezen te worden. Bijzonder om ook het gezicht van 
Rembrandts moeder hier te herkennen. En een kameel, 
verwijzend naar het bijbelgedeelte ‘het is gemakkelijker voor 
een kameel om door het oog van een naald te gaan dan 
voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan’. 
Prachtig hoe Rembrandt al deze figuren heeft afgebeeld en 
fijn om een hele avond zo intensief met een kunstwerk bezig 
te zijn.

Hanneke Niermeijer

Ook Kring Ruth besteedde aandacht aan de bijzondere 
ets van Rembrandt van Rijn. Op 10 maart bekeek de kring, 
samen met ds. Paul Thimm, de ‘Honderdguldenets’. 
Aaltje Buis kijkt terug op de kringavond: Met ‘Wonen overal, 
nergens thuis’ van Huub Oosterhuis begonnen we onze 
avond. Heel toepasselijk op dit moment. Paul had voor 
ons een kopie van de ets. Rembrandt heeft veel Bijbelse 
voorstellingen getekend of geschilderd, 500 tekeningen en 
200 schilderijen. Het was een leerzame avond met discussie 
in kleine groepjes, welke figuur je aansprak. Paul sloot af met 
de belofte van Christus: ‘Neem mijn juk. Mijn juk is zacht, is 
licht.’ Besloten werd met het lied: ‘Geef vrede door van hand 
tot hand’. 

Aaltje Buis

Kring Shalom bespreekt trouwfoto’s 
Het was een heel bijzondere Shalomkringavond, op 
17 maart. De opdracht die we van tevoren kregen was: 
Stuur een trouwfoto op van je ouders met trouw-, geboorte-, 
en indien van toepassing, overlijdensdata. We moesten 
thuis alvast nadenken over een aantal vragen, zoals: welke 
gewoontes of tradities heb je wel of niet overgenomen van 
je ouders en wat heb je weer doorgegeven aan je kinderen? 
We waren benieuwd. De avond werd geopend door Jaap 
en Loes. Jaap las een gedichtje uit een boekje over 50 
jaar bevrijding, door Amstelveense jongeren. Hij las het 
tweemaal, één keer in de originele versie, met het woord 
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Bosnië in de tekst. De tweede keer verving hij Bosnië door 
Oekraïne en er leek nog niets veranderd, helaas. Loes las 
een gedicht voor dat haar vader gemaakt had. Dat ging o.a. 
over de tijd rond zijn trouwen. Daarna begon het eigenlijke 
programma. We kregen een prachtige, door Wim gemaakte 
PowerPointpresentatie van de trouwfoto’s. Bij iedere foto 
moesten we raden welke ouders we zagen. Dat viel niet 
altijd mee. Daarna mocht degene wiens ouders het waren 
wat vertellen aan de hand van de vragen die we gekregen 
hadden. En dan kun je merken wat een vertrouwde plek 
Shalom voor ons is. Er was een enorme openheid en we 
waren soms diep onder de indruk van de verhalen. Dit had 
wel tot gevolg dat we lang niet aan alle foto’s toekwamen 
en we wilden het niet afraffelen. Dus we gaan de volgende 
kringavond verder met ditzelfde programma. We kijken er 
nu al naar uit.

Loes van Leeuwen

Monic Persoon en Reint Baarda te gast bij kring JoB

“Gelukkig hebben we de foto’s nog.” Ongeveer zo eindigde 
onze kringavond op woensdag 16 maart, waar twee 
verrassend creatieve mensen te gast waren bij kring JoB.
Monic Persoon en Reint Baarda kwamen vertellen over hun 
hobby fotografie. De tafels lagen vol met zeer uiteenlopende 
foto’s. Portretten, stillevens, oude landschappen, 
zelfportretten, bloemen, bodemvondsten en ga zo maar 
door. Na de opening en het aansteken van de kaars begon 
Monic te vertellen over haar hobby, die voortgekomen is 
uit een melancholisch gevoel om te willen vastleggen en te 
bewaren van de dingen die voorbijgaan.
Er waren ook foto’s, de duetten, waar Monic en Reint zelf 
een rol op spelen. Als je iets langer naar een foto keek, zag 
je steeds weer nieuwe dingen, met humor erdoorheen 
verweven. En dan te bedenken dat bij die foto’s alles 
(zoals kleding) zelfgemaakt was en Monic alle attributen 
zelf gevonden had bij bijvoorbeeld Dorcas of bij mensen 
thuis. En dan Reint die een bijzondere gave heeft voor het 

bewerken van alle foto’s. Reint gaf ons nog een korte uitleg 
over zijn voorliefde voor het fotograferen van gebouwen en 
poorten en de gelaagdheid van de kunstwerken. Een kort 
lesje kunstgeschiedenis! Ook vertelde hij over zijn interesse 
in het werk van de Aalsmeerse architect Berghoef.
We raakten niet uitgeluisterd en uitgekeken. Wat een 
prachtige en bijzondere foto’s. Een leerzame en mooie  
kringavond met een Bijbelse slotconclusie van Monic: 
‘Gebruik je talent’.

Marnel de Haan-Tas

Grote opkomst bij kring Oase
Eindelijk weer naar de zusterkring! Op 17 maart telden we 
een opkomst van 40 personen. Wat fijn om iedereen weer te 
zien en te spreken. En met een nieuw bestuur! Na vele jaren 
ervoor te hebben gestaan heeft Gré van der Meulen, samen 
met het hele bestuur, besloten voortaan weer gezellig 
tussen de rest van de kring te gaan zitten. Dus is er een 
nieuw en jonger bestuur aangetreden. Elise Moolhuijsen, 
Margo Spaargaren, Yvonne Lamers en Jolande Amorison 

Op de foto Reint (links) en Monic.
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vormen nu het nieuwe bestuur van Oase. Elise opent de 
middag met het aansteken van de kaars en in haar toespraak 
herdenken we de overleden kringleden Martha de Ridder 
en Bertje Bouwhuis. Er waren ook twee jarigen, Rieke de 
Jongh en Leny Wegman, die een heerlijke traktatie hadden 
meegebracht. Na de pauze kwam Wim van Leeuwen met 
een muziekprogramma van klassiek tot modern, eindigend 
met de act van twee blote mannen die met grote witte 
handdoeken een dansje uitvoerden. Dat was lachen met de 
hele zaal. Met een groot applaus eindigde deze middag en 
na de sluiting en het uitblazen van de kaars ging iedereen 
tevreden naar huis. Onze volgende kringmiddagen zijn: 
21 april en 12 mei.

Tiny van der Zwaard-Joren

Elia onder de indruk 
Kring Elia kwam op 23 maart weer fysiek bij elkaar. De avond 
werd geopend door Frans Misset; hij las een prachtig stuk 
voor van Willem Barnard, genaamd ‘Om een uitgespaard 
midden’ uit de bundel ‘Stille omgang’ uit 1992. 
Het was een verrassingsavond onder leiding van Wim 
van Leeuwen. We keken gezamenlijk naar een VPRO-
documentaire die op 5 december 2018 was uitgezonden. 
Onderwerp was een ‘gabber’, genaamd Matthijs M. 
Wognum. Hij was en is nog steeds actief in de gabberscene, 
die eind tachtiger jaren opkwam. De hoofdpersoon is 
echter tevens een zeer getalenteerd klassiek componist 

en pianist, hetgeen eigenlijk niet strookt met zijn leven 
in de gabberscene. Toch kon en wilde hij dit talent niet 
onderdrukken. We zagen hem groeien als pianist en zelfs 
met een eigen compositie optreden in het Concertgebouw. 
Wat dit bij ons opriep? Respect, bewondering, verbazing. 
“Hij is volledig zichzelf, hij is een echte waarnemer, hij lacht 
zelden.”  Kortom, we waren diep onder de indruk, hoe 
dit talent zich in deze scene toch zo mooi heeft kunnen 
ontwikkelen.

Neeltje Peters

Kring JoB gaat weer wandelen met Frank
Op woensdag 18 mei gaan we weer wandelen met Frank. 
De afgelopen twee jaar heeft deze activiteit aangepast 
plaatsgevonden, maar dit jaar zijn de voortekenen 
rondom corona gunstig en kunnen we ervan uitgaan dat 
we er een open kringavond van kunnen maken.
In welk gebied we gaan lopen is nog niet bekend. Wel is 
duidelijk dat we om 19.30 uur vertrekken en ongeveer 
8 kilometer wandelen. Onderweg drinken we thee/koffie.
Meer informatie is later op de website te vinden, maar 
bellen met Frank kan natuurlijk ook, tel. 0297 34 17 70 of 
mailen via kr-job@dgaalsmeer.nl. Gezellig als je (weer) 
met ons meeloopt!

Tijd voor een Duurzaamheidskring?!
We willen heel graag een 
‘kring Duurzaamheid’ 
oprichten. 
Om het 'groene kerk zijn' 
verder invulling te geven 
binnen onze Doopsgezinde 
Gemeente is in de 
duurzaamheidscommissie 
het idee gerezen voor het 
opstarten van een kring 
Duurzaamheid, met o.a. de 20 betrokkenen in de 
zogenaamde 'Duurzaamheidschallenge appgroep', 
die is ontstaan uit de duurzaamheidschallenges van 
begin 2021. Maar vanzelfsprekend staat de kring open 
voor alle leden, vrienden en belangstellenden van de 
DGA. De kerkenraad is inmiddels akkoord gegaan met het 
opzetten van deze kring. Er is volgens ons behoefte om, 
aanvullend op het contact via de appgroep, 
ook fysiek met een groep bij elkaar te komen, 3-4 maal 
per jaar, om meer interactief met elkaar aan de slag te 
gaan, ervaringen te delen en elkaar te inspireren op het 
gebied van duurzaamheid.

Van harte uitgenodigd voor dinsdag 10 mei a.s.
De eerste bijeenkomst is gepland op 10 mei a.s. om 
20.00 uur in de Bindingzaal (waarover we u later zullen 
informeren). Mocht je al willen reageren of ideeën 
hebben voor kringactiviteiten dan kan dat natuurlijk in 
onze appgroep, maar e-mailen mag ook: 
cie-duurzaamheid@dgaalsmeer.nl .

Commissie Duurzaamheid: Hans van der Meulen, Henk 
Westerhof, Leo Bakker, Nico Eveleens en Priscilla Verwoert
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GEMENGDE BERICHTEN

Voorjaar in de tuin

U herkent dit vast wel. Zodra het maart is wil je het voorjaar 
afdwingen. De kou of juist de somberte van alweer een 
grijze, grauwe dag. We verlangen naar zonnewarmte. 
Zoals de sneeuwklokjes hun kopjes hunkerend boven de 
kille aarde uitduwen. Zo wil ik dat ook graag. De knoppen 
van de bomen lopen nog niet uit, maar ze zwellen al 
wel op om zodra het warmer wordt zich uitbundig te 
ontvouwen. Het voorjaar komt. Dat is een zekerheid. Maar 
wanneer? Ook in de kerktuin bloeien sneeuwklokjes en 
krokussen. Hyacinten en winterharde viooltjes hebben nog 
alle ruimte. 

Er zijn al duizenden zaden ontkiemd. Om de bloeiperiode 
langer te maken heb ik veel zaden toegevoegd. Een beetje 
vroeg zegt u? Tja, ik wil het voorjaar graag afdwingen. 
Vaste planten en een enkele struik hebben een plekje 
gekregen ten koste van invasieve anderen. Tijdens de  
warme week in maart vlogen er al bijen rond de paarse 
krokussen. Een enkele dikke aardhommel zoemt om de 
eerste honger te stillen op alles dat  voorhanden is. 
Zouden de insecten dit jaar ons mooie insectenhotel 
vinden om er in te checken? Ik hoop het goed in de gaten 
te houden voor u, al was het maar omdat ik dat zelf leuk 
vind. We wachten af.

Gert Karssing

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. het boekje ‘Met handen 
en ziel’ uitgegeven door de Stichting Ziekenverpleging in 
de Ver. Doopsgezinde Gemeente Haarlem.

Fietsen langs Doopsgezinde kerken
Traditioneel wordt jaarlijks door een of meer Doopgezinde 
gemeenten op Hemelvaartsdag het zogenaamde 
Vermaningspad georganiseerd. In 2020 zou de Ring Zwolle 
dit doen. Door de pandemie ging het evenement 
(ook in 2021) niet door. Dit jaar wordt er een nieuwe 
poging gewaagd en wel op donderdag 26 mei 2022. 

De route begint in Blokzijl bij de DG kerk ‘Het Lam’, 
tussen 9.00 uur en 10.00 uur. Deelnemers worden 
ontvangen met een kop koffie met Blokzijler brok. In de DG 
kerk in Giethoorn kan de zelfmeegebrachte lunch gegeten  
worden onder het genot van een kop soep. Vervolgens 
door naar de DG kerk in Steenwijk voor een kop thee of 
koffie. Het laatste deel van de route vanaf Steenwijk voert 
door de Weerrriben langs het gehucht 'Nederland' en weer 
terug naar Blokzijl. De dag wordt traditioneel afgesloten 
met een vesper in de DG kerk 'Het Lam’. 

Er is zowel een aantrekkelijke fietsroute als ook een 
autoroute door de kop van Overijssel uitgezet. Routes 
die voeren door de unieke Nationale Parken 'De Wieden' 
en 'De Weerribben' met afwisselende landschappen en 
langs pittoreske historische plaatsen. De deelnemers 
kunnen tussen 09.00 uur en 10.00 uur starten vanaf de 
parkeerplaats aan de Kanaalweg 3 net buiten Blokzijl. 
Mocht je de aanmelding vergeten zijn, kan dit ook nog op 
de parkeerplaats. 

De kosten voor deelname bedragen € 10,-- p.p. 
De betalingen graag contant in de partytent op de 
parkeerplaats. Hierbij ontvang je naast routebeschrijving 
een button. Met de button opgespeld kun je in de 
genoemde kerken koffie, thee en soep krijgen. Ook kun 
je als fietser met de button zonder kosten het veerpontje 
Jonen gebruiken. In verband met de organisatie graag 
aanmelden voor 1 mei bij info@dg-ringzwolle.nl. 
Ter informatie: De lengte van de fietsroute is ca. 50 km.
Praktische informatie:

* In het routeboek vind je belangrijke telefoonnummers.
* Adressen van de Doopsgezinde kerken:
   - DG kerk Blokzijl, Breestraat 2, 8356 DL Blokzijl
   - DG kerk Giethoorn, Binnenpad 50,8355 BT Giethoorn
   - DG kerk Steenwijk, Onnastraat 10, 8331 HM Steenwijk
Voor eventuele vragen (ook op Hemelvaartsdag) kan men 
terecht bij de coördinator: Tineke de Vries tel. 06-25363195 
en e-mail: info@dg-ringzwolle.nl .
 
Kijk op de sdite dg-ringzwolle.nl voor meer informatie!
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BEDANKT  

Hartelijk dank voor de bloemen en de door Jopie Eveleens 
geschreven lieve kaart. Corrie Cuiper kwam het bij me 
brengen en dat was heel gezellig.

Rietje Keessen

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor zeer vele 
en ontroerende blijken van meeleven bij het overlijden van 
mijn lieve vrouw Leny Valk.
De vaak bijgeschreven teksten zijn hartverwarmend en 
vertroostend.

Theo Valk

Een paar weken had ik medische zorg nodig, wat in mijn 
geval niet onaangenaam was. Bovendien werd er een 
prachtig boeket bloemen gebracht door een liefdevolle 
zuster, namens de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. 
Tegen al die goede zorgen kon de ziekte niet op en 
verdween.

Annie Tas

Blij verrast was ik toen Anneke Eveleens namens de 
Doopsgezinde Gemeente een prachtig boeket en een 
mooie, door Jopie Eveleens geschreven kaart na mijn 
ongeval kwam brengen.

Tineke Dekker-van den Beukel

KRONIEK
Overleden 
Op 6 maart is overleden de heer Cornelis Gerrit 
(Cees) Lanser, weduwnaar van Grietje Lanser-van 
der Zwaard, in de leeftijd van 92 jaar.
Op 15 maart is overleden de heer Aldert Keessen, 
echtgenoot van Ina Keessen-Maarsen, in de 
leeftijd van 99 jaar.

Verhuisd
De heer W. (Wouter) Bakker, 
van Van Diemenstraat 70, 2518 VD Den Haag, 
naar Elandstraat 168, 2513 GX Den Haag.

Jubilea
24 april 2022, fam. Thimm-Stelwagen, 
Wipmolen 60, 3642 AE Mijdrecht, 
30 jaar getrouwd.
28 april 2022, fam. Wierda-Boer, Uiterweg 106, 
1431 AR Aalsmeer, 60 jaar getrouwd.
8 mei 2022, fam. Heil-Philippo, Hornweg 190, 
1432 GS Aalsmeer, 30 jaar getrouwd.
16 mei 2022, fam. Maarsen-Keessen, 
Ampèrestraat 33, 1433 KX Kudelstaart, 
25 jaar getrouwd.

Mede namens Jan willen wij de Gemeente heel hartelijk 
bedanken voor de bemoediging en aandacht die wij 
mochten ontvangen in verband met het overlijden 
van onze zus (schoonzus), die ons binnen zeven weken 
is ontvallen. Er werd door Erica een kaars voor ons 
aangestoken, de warmte van de kaars hebben wij op 
afstand gevoeld. Ook de bloemen die Gerda en Hennie 
namens de Gemeente kwamen brengen, vergezeld van 
een kaart met lieve woorden geschreven door Jopie, 
gaven ons troost en zorgden ervoor dat wij ons gesteund 
voelden. 

Lyda Zondag

Hartelijk dank voor de vele kaarten, brieven en bloemen 
tijdens de ziekte en na het overlijden van Alderd. 
Het heeft ons gesteund dat er zoveel mensen aan ons 
gedacht hebben.

Lena Vreken-Tas

Wij willen de Gemeente heel hartelijk bedanken voor de 
bloemen die wij mochten ontvangen van Henny Joren, het 
gaf ons een heel warm gevoel. 

Aldert en Willy Been
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Voortzetten cursus Sacrale dans en Maaltijdgroep
Door de lockdown moesten de cursus Sacrale Dans en 
de Maaltijdgroep stilgezet worden. Nu we weer bij elkaar 
mogen komen, doen we dit ook graag. 
Ten eerste nodig ik u uit voor de Sacrale Dans. Eens per 
maand, op de maandagavond, komen we samen in de 
Bindingzaal voor een verstillende dansvorm, die ons een 
reis naar binnen biedt. Het is uitdagend, maar goed te 
doen voor mensen die niet veel danservaring hebben 
(zoals ondergetekende). We beginnen om 20.00 uur, om 
19.45 uur zijn de deuren geopend en is er een kopje koffie 
of thee. We vragen een bijdrage van €2,-. 
Dus noteer in uw agenda: 9 mei, 13 juni en 11 juli!

Ten tweede: de Maaltijdgroep. We koken samen, eten 
samen, delen lief en leed. De Maaltijdgroep komt elke 
eerste woensdag van de maand samen. Opgeven is 
verplicht (bij Franka via franka@dgaalsmeer.nl), 
anders vindt u misschien de hond in de pot. Per maand 
is er een team dat kookt en is er iemand die een mooie 
opening verzorgt, waardoor het echt een groepsactiviteit 
is. Het eten staat klaar om 18.00 uur, de deur is open 
vanaf 17.30 uur. We vragen een bijdrage van €2,-, plus 
losse bijdrage voor wijn, wie dat wil.

We zien u graag bij de maaltijd en/of de dans. Tot dan!

Lezing van Koen Persoon op 25 mei
Op woensdag 25 mei, om 20.00 uur, komt Koen Persoon 
spreken bij de Zin-Inn. Koen is lid van de Theehuisclub 

en werkt bij Stichting Anders. Over deze stichting komt 
hij vertellen. Stichting Anders verbindt kwetsbare 
gezinnen in nood met betrokken ondernemers uit de 
regio om hun hulpvragen te helpen oplossen. Ze vragen 
ondernemers om hun producten, diensten of talenten 
beschikbaar te stellen aan hen die dat het hardst nodig 
hebben. Zo komen kapperszaken in actie voor moeders 
van de voedselbank, helpen accountants iemand met een 
cruciale belastingaangifte, komt een hovenier iemand te 
hulp voor de tuin, en ga zo maar door.
Koen zal vertellen over dit werk, ons meenemen in 
casussen en vertellen over het belang van elkaar helpen, 
hoe belangrijk het is om te geven. Bij de lezing wordt 
ook gecollecteerd voor Stichting Anders. We zien u daar 
graag. 

Franka Riesmeijer

Kinderdienst en KliederZin met Palmpasen
Op Palmzondag is er een Kinderdienst en KliederZin. 
Om 14.00 uur gaan de deuren open, en dan gaan we 
kliederen tot 15.30 uur. Dit is inloop. Dit betekent dat 
je de volle anderhalf uur kunt kliederen of later kunt 
aansluiten. We zorgen voor een speurtocht, spelletjes, 
uitdagingen en meer. Om 15.30 uur is er een korte viering 
onder leiding van Nelleke de Graaff. Zij heeft weer een 
mooi verhaal, een liedje en een gesprek voor jullie. 
We sluiten af met eitjes zoeken.

Nelleke en Franka
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Voorjaar

Niks weerhoudt een wilg
Van het voorjaar 

Niets houdt de groei 
En kleur tegen 

Geen virus of oorlog 
Die volkeren in chaos

Achterlaat

De wilg is al op weg
Een nieuwe lente

Aan te gaan
Het dode blad

Is allang vergaan

Gek genoeg 
Treurt hij niet

De wilg
Incasseert 

Het voorjaar

Joke

Levenslichtjes

De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.
(Mahatma Gandhi)

Het enige wat je met liegen bereikt is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt.
(Aristoteles) 

Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen.
(Dietrich Bonhoeffer)

Wanneer je verdrietig bent, kijk dan opnieuw in je hart en zie dat je huilt om wat je vreugde schonk.
(Kahlil Gibran)

Een mens die een ander mens van zijn vrijheid berooft, is een gevangene van de haat, 
opgesloten achter de tralies van vooroordelen en kleingeestigheid.

(Nelson Mandela)

De roem van mensen is slechts schijn. Je kunt alleen maar groot zijn in het klein.
(Toon Hermans)

Kunst is om diegenen te troosten die gebroken zijn door het leven.
(Vincent van Gogh)


