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Pinksteren, het Wekenfeest van de Joden

Met het Pinksterfeest sluiten de Joden de Paastijd af. 
Zeven weken later, op de vijftigste dag na Pasen vieren ze 
dat Mozes op de berg Sinaï de Wet heeft ontvangen. 
Voor ons bekend als de Tien Geboden, die de regels van 
de vrijheid worden genoemd.

Jeruzalem Paintings by Alex Levin.

Ik heb ze gezien met Pinksteren, op het plein bij de 
Klaagmuur in Jeruzalem, de rabbijnen. Voorop een van hen 
met de boekrol in zijn armen. En achter hem een hele rij 
luid zingend en dansend. De vreugde straalde eraf. 
Het plein stond vol met zulke groepen. We zeggen 
eigenlijk beter: De tien woorden van God voor zijn mensen, 
zo las ik ergens. Deze woorden beginnen met: 
Ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid. 
Heeft bevrijd. Alle geboden die volgen zijn er alleen maar 
op gericht om deze vrijheid te garanderen. 
Niemand zal echt vrijheid vinden alleen door het 
bestuderen van en leven met de wet. Het is voor de Joden 
ook het feest geworden van de oogst. Waarop ze de eerste 
vruchten van het land offeren. Het liefst in de tempel in 
Jeruzalem, uit dankbaarheid. Maar bij de oogst moeten ze 
ook een deel achterlaten voor de vreemdeling, de wees en 
de weduwe. Ik hoor hierin het Grote Gebod doorklinken: 
Heb de Heer, uw God lief met heel je hart en met heel je 
ziel en met heel je verstand. En het tweede, daaraan gelijk: 
heb je naaste lief als jezelf. Na alles wat er in de Paastijd 
was gebeurd met Jezus, met de apostelen en de groep 
mensen die Jezus was gevolgd bleef deze groep verward 
en onzeker achter. Ze zochten elkaar iedere dag op.

Ook al had Jezus geprobeerd hen hierop voor te bereiden 
bleven ze elkaar opzoeken. Wachtend. Een groep van 
goed 100 personen. En dan worden ze aangeraakt, 
bezield. Beschreven met alle tekenen die we ook lezen 

bij de berg Sinaï als Mozes de Wet ontvangt. Wind en 
vuur, de talen van alle volkeren op aarde. Opeens staan 
ze op, openen de deuren en gaan naar buiten! Ze gaan 
vertellen, getuigen van dat wat zij hebben beleefd met 
Jezus en wat Hij hun heeft geleerd. Iedereen kan het 
horen en verstaan. Het begin van wat er aan het einde 
in het Mattheüsevangelie staat: ‘Ga op weg en maak alle 
volken tot mijn leerlingen.’ Velen zijn op weg gegaan en 
ook bijna overal hebben mensen de verhalen kunnen 
horen. En steeds weer zijn mensen gaan geloven. 
Gelukkig ook hier, ook wij mochten de verhalen horen. 
En ook wij hebben erover verteld. In woorden, maar ook 
door onze daden. Ze kunnen niet zonder elkaar. De Geest 
kent ook vruchten zoals liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof en zachtmoedigheid 
en zelfbeheersing.

Ik wens ons een gezegend Pinksterfeest waarin we 
opnieuw worden aangeraakt en bezield.

Jeltje T. de Jong

Schilderij van Oppenheimer (Wikipedia).
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Kerkdiensten

De diensten zijn ook live te volgen of later terug te zien via het 
YouTubekanaal van onze Gemeente.
  
 22 mei  ds. Paul F. Thimm, 
   (collecte Samen Sterk vrouwen in Amsterdam-West) 
   Bij mooi weer Eilanddienst met partnergemeenten.
 29 mei  ds. Paul F. Thimm, 
   (collecte Samen Sterk vrouwen in Amsterdam-West) 
   5 juni  ds. Paul F. Thimm, Pinksteren (collecte DG Zending)
 12 juni  zr. Franka Riesmeijer (collecte Jongerenwerk DGA)
 19 juni  br. Jan Willem Stenvers (collecte Ouderenwerk DGA)
 26 juni  ds. Paul F. Thimm (collecte Inloophuis Almere)
    3 juli  ds. Paul F. Thimm (collecte St. Peace Home Busua)
  10 juli  ds. Yko van der Goot (collecte St. Peace Home Busua)

Aanvang om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

Agenda

20 tot  23-5  Bezoek partnergemeenten 
Wo 25-5   Zinvol Ouder Worden 10.00 uur
Wo 25-5   Zin-Inn, Lezing Koen Persoon over St. Anders 20.00 uur
Ma 30-5   Kring Zorgcentrum 15.00 uur
Wo 1-6   Maaltijdgroep 18.00 uur
Zo 12-6   Inloop op de zondagmiddag  15.00 uur
Ma 13-6   Zin-Inn, Sacrale Dans 20.00uur
Di 14-6   Zin-Inn, Concert Jan Marten de Vries en Elianne Ardts 20.00 uur
Wo 15-6   Kring JoB, buitenprogramma 19.30 uur
Ma 20-6   Akkervaart 
Di 21-6   Kerkenraadsvergadering 19.30 uur
Ma 27-6   Kring Zorgcentrum 15.00 uur
Wo 6-7   Maaltijdgroep 18.00 uur
Zo 10-7   Inloop op de zondagmiddag 15.00 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 24 juni mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl. 

Het volgende nummer verschijnt rond 
zaterdag 9 juli.

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,
Gedempte Sloot 44, 1431 CR 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

Eilanddienst zondag 22 mei 

Op zondag 22 mei is er weer een eilanddienst! Voor de organisatie van deze dienst 
is het handig om te weten hoeveel mensen de dienst ongeveer gaan bijwonen, 
dan kunnen daar de rondvaartboten en koffie en thee op worden afgestemd. 
U kunt zich opgeven via de intekenlijst op de kerktafel of via info@dgaalsmeer.nl. 

Natuurlijk zal er voldoende hulp zijn bij het in- en uitstappen. Hopelijk is het mooi 
weer. Bij slecht weer vindt de kerkdienst plaats in de kerkzaal. 
Het Aalsmeers Saxofoon Kwartet zal de dienst begeleiden.
Vanaf het Praamplein is de eerste afvaart om 9.15 uur, de tweede om 9.30 uur, 
tussen 12.00-12.30 uur bent u weer terug aan vaste wal. Als u denkt dat het 
’s morgens wat fris is dan is het verstandig om zelf een fleecedekentje mee te 
nemen. Breng ook een klapstoeltje mee. (Er zijn wel wat reservestoeltjes aanwezig 
voor diegenen die ze echt niet kunnen meenemen.)
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BIJ DE COLLECTEN 

Peace Home Busua
De collectes op 3, 10 en 17 juli zijn bestemd voor stichting 
Peace Home Busua. Deze stichting werkt in het dorp Busua 
aan de kust in westelijk Ghana. De stichting wordt gedragen 
door drie Nederlandse vrouwen die in 2019 begonnen met 
het creëren van een veilige omgeving voor jongeren met 
een geestelijke of een lichamelijke beperking. In Busua 
zelf waren er al mensen die de wens hadden om zo’n plan 
te verwezenlijken maar die daar niet de middelen voor 
hadden. Op steun van de Ghanese overheid hoefden ze niet 
te rekenen. In het land is er maar heel weinig steun vanuit de 
regering voor mensen met een handicap. 

Inmiddels staan er al twee gebouwen waarvan een met 
een keuken. Het andere is het dagcentrum. Peace Home 
vindt het belangrijk dat er betrokkenheid is vanuit de 
gemeenschap. Zij willen heel graag samenwerken met 
de gemeenschap zodat als er iets gerealiseerd wordt 
iedereen daar trots op kan zijn. Het Ghanese motto luidt: 
‘Funtumfuafu Denkyemfunafu’ wat betekent: Koester 
zowel de ware vrede als de eenheid van mensen van 
verschillende oorsprong, die als een team samenwerken 
om de mensheid te dienen. 
Wilt u meer te weten komen over de stichting 
Peace Home Busua kijk dan op de website: 
https://www.peacehomebusua.com. 

Wij van Tabitha hebben bewondering voor deze vrouwen 
en willen daarom de collectes voor dit doel van harte 
aanbevelen.

Namens Tabitha, Jan Joore

VAN DE GEESTELIJK WERKERS

Verjaardagsfeest met Pinksteren, 5 juni
Wie heeft er zin om na afloop van de Pinksterdienst 
samen heerlijk te genieten van verjaardagstaart en gebak? 
Graag willen we aan de Pinksterdienst een extra feestelijk 
verjaardagstintje geven – even gezellig als kerst maar 
toch weer net anders. Want wereldwijd vieren we met 
Pinksteren de verjaardag van de gemeente van Christus. 
Het is een oude kranige dame van zo’n 20 eeuwen oud. 
Die dag gaan we vieren – in de dienst en bij het 
koffiedrinken daarna.

Daarom een vraag: Wie wil iets (bakken en) meenemen 
voor het koffiedrinken na de Pinksterdienst? Als u iets 
lekkers wilt meebrengen kunt u dat doorgeven aan 
Erica de Ridder, interim-project-coördinator Pinkster-
verjaardagsgebak.

Cadeautip: Wilt u de hoogbejaarde jarige iets geven, 
dan kunt u iets extra’s meenemen voor de collecten.

Namens de jarige, de kerkenraad en de geestelijk werkers, 
Paul F. Thimm

Kinderdankzegging
Graag willen we als Gemeente de gelegenheid bieden 
om weer een dienst met kinderdankzegging te vieren. 
Ouders en gezinnen die graag hun dankbaarheid voor 
hun baby/kind met elkaar en anderen willen delen en een 
zegen willen vragen voor hun dochter of zoon, kunnen 
dat kenbaar maken aan iemand van de kerkenraad of aan 
mij. Samen met de ouders zal ik, als daar belangstelling 
voor is, weer van gedachten wisselen, ideeën bedenken 
om vorm te geven aan een dienst met kinderdank- en 
zegendienst. Natuurlijk is het mogelijk om mij daarover 
vragen te stellen en ernaar te informeren.

Paul F. Thimm
Tel. 0297 743 044 / e-mail: p.f.thimm.stelwagen@gmail.com

Gesprekskring Geloofsoriëntatie
We hebben als Gemeente sinds de coronapandemie 
nu weer meer mogelijkheden om op allerlei manieren 
bij elkaar te komen. Ik heb hier en daar gehoord dat er 
interesse is voor een gesprekskring ‘Geloofsoriëntatie’. 
Zo’n gesprekskring biedt de mogelijkheid om met elkaar 
van gedachten te wisselen over wat de betekenis van een 
geloofsgemeenschap voor jou kan zijn en of je wel of niet 
als vriend of lid deel wilt uitmaken van de Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer.

Iedereen die wil is vrij om aan deze kring deel te nemen. 
Er zijn geen verwachtingen dat je als deelnemer na de 
serie gesprekken vriend/in of lid moet worden van onze 
Gemeente. Het is de bedoeling dat er veel ruimte is 
voor elkaars vragen en inbreng over geloven en zoeken, 
ervaringen en verhalen.

Ik hecht er veel waarde aan dat deze gesprekken 
voor deelnemers open en veilig voelen. Daarom zal 
ik afspreken dat wat we in de groep met elkaar delen 
vertrouwelijk blijft.

Als je je aangesproken voelt, neem gerust contact met me 
op – ook voor informatie hierover.

Paul F. Thimm
Tel. 0297 743 044 / e-mail: p.f.thimm.stelwagen@gmail.com

GELOVEN MET EEN GLIMLACH

De dominee en zijn voetbalclub
Een dominee die vroeger haast alle toernooien op het 
voetbalveld bijwoonde, had zich daar een hele tijd niet 
laten zien. Op een dag vroeg een bestuurslid van de 
voetbalclub hem naar de reden daarvan. De dominee 
antwoordde: “Waarom ik niet meer kom? Ach, het zijn 
dezelfde redenen die ik zelf ook vaak te horen krijg. Ik zal 
ze u vertellen: 1. Er wordt voortdurend geld gecollecteerd 
en contributie gevraagd. 2. De trainer kwam mij nog nooit 
persoonlijk begroeten. 3. De stoelen zitten niet echt lekker. 
4. Bepaalde mensen waar je op de tribune naast kunt 
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komen te zitten vind ik niet aardig. 5. De scheidsrechter 
heeft laatst een beslissing genomen waar ik het niet mee 
eens ben. 6. De speeltijd loopt soms te veel uit. 
7. Het muziekkorps blaast nieuwe liederen die ik nog nooit 
gehoord heb. 8. De toernooien worden op een tijdstip 
gehouden dat slecht uitkomt omdat ik dan iets anders van 
plan ben. 9. De club verandert te veel dingen en geeft te 
veel geld uit. Dat deden we vroeger niet. 10. De spelers 
leveren geen spel dat ik boeiend genoeg vind om ernaar 
te komen kijken. En trouwens: in mijn jeugd moest ik met 
mijn ouders veel te vaak mee naar het voetbalveld.”

Paul F. Thimm

LOODSBERICHTEN

“De Heer keurt rechtvaardigen en zondaars. Wie het geweld 
liefhebben, haat Hij.” (Psalm 11)

Nieuw Doopsgezind Peil, het jaarthema, gaat over waar 
wij voor staan. Welke waarden hebben wij, welke waarden 
zijn we ontgroeid, welke waarden zijn nieuw in onze 
Gemeente? Een waarde die bovenaan in het lijstje staat is 
toch wel ‘vredesgemeente’. 
Afgelopen gemeentevergadering is het beleidsplan 
2022-2025 goedgekeurd, dat zegt dat de vredesgedachte 
een belangrijke plaats binnen onze Gemeente inneemt. 
Vredesmomenten, vredesliederen, vredesambassade, 
vredesactiviteiten. Dienstweigeraars en gebroken 
geweertjes. Hoe verhouden wij ons hiermee tot het 
uitbreken van de oorlog in Oekraïne? In de vergadering 
van de vredesambassade merkte een lid op: “Met vrede 

begin je niet pas als de oorlog uitbreekt.” Vrede is elke dag 
een keuze voor ons, een stap die we elke keer zetten, niet 
alleen als ‘ontbreken van conflict’, maar ook als iets dat 
onze wegwijzer is in grote en kleine beslissingen. 

Franka Riesmeijer

OECUMENE

Voedselinzameling Witte Donderdag
Op Witte Donderdag vindt in de Karmelparochie 
traditioneel de voedselinzameling plaats. Als onderdeel 
van verdergaande samenwerking binnen de Raad 
van Kerken is dit jaar de inzameling samen met de 
Doopgezinde Gemeente gedaan. Twee autokofferbakken 
vol met voedsel en andere houdbare producten zijn er 
ingezameld. Behalve voor de voedselbank was er dit jaar 
extra aandacht voor Oekraïense vluchtelingen. 
Het grootste gedeelte van de spullen is naar de stichting 
Help Oekraïne! gebracht. Dit is een lokale stichting, 
opgericht door ondernemers in de bloemenexport. 
De logistieke ervaring van de exporteurs wordt ingezet 
om de hulpgoederen op de juiste plaats te krijgen, zowel 
bij de opvangcentra in Polen als aan het front in Oekraïne. 
Er wordt nauw samengewerkt met het Poolse Rode Kruis. 
In voorgaande jaren was een gedeelte bestemd voor de 
daklozen die broeder Wim Ernst van de Karmel bezoekt. 
Hij heeft aangegeven dat de mensen in de Oekraïne het nu 
harder nodig hebben dan de daklozen. 
Een mooi gebaar en hartelijk dank aan iedereen voor de 
bijdragen. Veel mensen zijn op hun beurt u weer dankbaar!

Stille tocht op Stille Zaterdag
Ingegeven door de oorlog in Oekraïne was er op Stille 
Zaterdag 16 april, op initiatief van de Raad van Kerken, 
een stille vredestocht tegen oorlog en voor vrede die bij 
de Karmelkerk startte. Met onbeschreven vellen papier 
hebben ruim 50 mensen door het centrum van Aalsmeer 
gelopen. Het houden van een vredesoptocht is een vrijheid 
die wij in Nederland hebben en waar we blij mee mogen 
zijn. In veel landen, waaronder Rusland, is er onderdrukking 
en is het niet mogelijk om je mening te uiten zonder dat je 
gearresteerd wordt.  

Namens de Raad van Kerken
Otto Zandvliet (voorzitter)

Stille vredestocht. 



Levenslicht nr. 4 | Mei 2022

5

GEMEENTEWERK 

Zinvol Ouder Worden: Als de lente komt

Na lange tijd was het weer mogelijk om bij elkaar te 
komen. Dat gebeurde op woensdag 30 maart. De laatste 
bijeenkomsten waren op 15 en 22 september 2021.
Deze keer was Wim van Leeuwen onze gast. 
Thema: Als de lente komt, dan…
Wim verzorgde de inleiding, die was gebaseerd op 
Psalm 92. Deze morgen zagen wij met de 92e psalm voor 
ogen hoe het beeld van de boom ons iets zegt, waar 
de mond veelal het zwijgen toe doet. We nemen dan 
vaak onze toevlucht tot het spreken in beelden. Er zijn 
nu eenmaal gebeurtenissen waar het hart vol van is en 
de mond van overloopt. Bijvoorbeeld verliefdheid, de 
geboorte van een kleinkind. Na de lezing gingen wij in vier 
gespreksgroepjes uiteen en bogen ons over drie vragen. 
Ik zal één vraag noemen met een citaat. Vraag: Met welke 
beelden denk of spreek ik over God? Citaat: Alleen in 
ontoereikende omschrijvingen van beeldspraak kan er iets 
gestameld worden over het wezen van God. God als rots, 
als koning, als rechter, als veilige vesting, als herder, als 
almachtige, als Eeuwige, als redder, als trooster etc. 
Het was fijn om zo weer met elkaar van gedachten te 
wisselen. Hierna was er gelegenheid om deel te nemen aan 
de lunch met een soepje. Ook hier werd grif gebruik van 
gemaakt. Het was een fijne en waardevolle ochtend.
De volgende bijeenkomst is op woensdag 25 mei. Dan zal 
Alex Noord (rector van het Doopsgezind Seminarium en 
predikant in Haarlem) onze gast zijn.

Anneke Eveleens

Lenteontmoeting ‘Reikt elkaar de hand’ 
Fijn dat we weer bij elkaar konden komen, op 1 april.
Na een kopje koffie met wat lekkers sprak Elise Moolhuijsen 
een woord van welkom. Hierna werd de kaars ontstoken 
met een mooie kaarstekst en daarna werd het prachtige 
en heel toepasselijke lied ‘Geef vrede door van hand tot 
hand’ gezongen.  Ageeth Vieveen vertelde wat over de 
geschiedenis van het volkslied van Oekraïne, de titel van 
het lied is in het Nederlands: Oekraïne is nog niet vergaan. 
De tekst werd in 1862 geschreven door een dichter uit Kiev 
en is later op muziek gezet. In 1864 werd het lied voor het 
eerst opgevoerd in een theater in Lviv. Goed om op deze 
manier even stil te staan bij alles wat het Oekraïense volk 
nu moet ondergaan door deze zinloze oorlog. 
Wij zongen het lied ‘Kinderen van één Vader reikt elkaar de 
hand’ en we luisterden naar een mooie overdenking van 
Ellen van Houten, gebaseerd op Psalm 10:14: ‘Toch ziet u de 

pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. 
Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, 
u komt hen te hulp.’  We luisterden naar een lied van Nick en 
Simon ‘Pak maar mijn hand, stel niet te veel vragen’.
Na de pauze werd de vraag gesteld: ‘Onze handen, 
wat doen wij er mee?’ Na het zingen van ‘Handen heb je 
om te geven’ en het luisteren naar het gedicht 
’Twee handen’ gingen we aan de slag met het uitbeelden 
van een spreekwoord dat met handen te maken heeft. 
Dit leverde leuke momenten op. En natuurlijk niet te 
vergeten de verloting. Bij binnenkomst kregen we een 
envelop met een lootje erin, we gingen allemaal met een 
prijsje naar huis. De hoofdprijzen werden gewonnen door 
Mat Zwaan en Corrie Weij. Na het zingen van het lied 
‘Vrede wens ik je toe’ en het doven van de kaars kwam 
er een eind aan een mooi samenzijn. Tot slot kregen we 
nog een traktatie in de vorm van een klein doosje met 
paaseitjes erin.

Anneke Eveleens

Plantenactie 2022
Op 30 maart komt er een e-mail met het verzoek om hulp 
bij het rondbrengen van bijna 200 plantjes en boekjes bij 
alle 78-plussers van onze Gemeente.
Wat fijn dat ik me kan opgeven nu ik ‘met pensioen’ ben. 
In een latere mail zie ik dat er een kleine 30 mensen zullen 
helpen met het rondbrengen, wat geweldig.

Foto: Albertie komt haar planten ophalen.
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6 april meld ik me rond 9.30 uur en zie dat Anja en 
Elise al druk bezig zijn met het uitdelen van de tasjes 
en enveloppen. Jaap staat, net als bij de Bazar, met 
een vriendelijk woord klaar om me binnen te laten. 
Complimenten voor de perfecte organisatie. Een uurtje 
later ga ik op pad met mijn vijf adressen in de Hornmeer. 
Iedereen is blij verrast en dankbaar. Fijn dat ik dit heb 
kunnen doen, volgende jaar graag weer.
U vraagt zich misschien af: wat voor plantje was het en wat 
voor boekje? Een bakje met schattige ‘tête à tête’ narcissen 
en een heel mooi, waardevol boekje vol gedachten voor 
de Stille Week, prachtig gemaakt door Marlies en Wim. 
Het valt me weer op: Wat zijn er toch veel mensen, op heel 
verschillende manieren, actief binnen onze Gemeente.

Albertie Vreeken-Dragt

Bericht van de Bezoekcommissie
Maandag 25 april hebben we met een heerlijke lunch 
afscheid genomen van Marry Maarse-Otto.
Zij is een hele lange tijd lid van de Bezoekcommissie 
geweest namens de kerkenraad. Ageeth en Jaap hadden 
de lunch voorbereid en we namen allemaal een bloem en 

een mooie kaart met tekst voor haar mee. 
Op 2 mei hebben we vergaderd en we zijn blij u te melden 
dat we op woensdag 3 augustus gaan varen! De boot zal 
zelfs tweemaal varen, in de ochtend en in de middag, over 
de Westeinderplassen. Nader bericht volgt. 
De herfstontmoeting is op 27 oktober.
Allemaal fijne vooruitzichten!

Tilly Overbeek

Bazarcommissie kijkt terug en blikt vooruit

Tijdens de Bazarcommissievergadering van 30 april keken 
we eerst terug en er was gebak vanwege het afscheid van 
Aaltje. Het was goed om – bijna - iedereen weer aan de 
tafel te zien. Wie er niet was, werd node gemist. 

Veel later dan normaal komt de Bazarcommissie deze keer 
weer samen om te evalueren maar ook - en misschien wel 
vooral - om vooruit te blikken. Organiseren we weer een 
normale Bazar? “Maar wat is normaal?”, vraagt Nelleke in 
haar openingswoord. “En wat gaat het nieuwe normaal 
worden? Traditioneel? Helemaal anders?” Zomaar wat 
onderwerpen die de commissie de rest van de middag 
bezighouden. Een prangend vraagstuk is wel wie het 
nieuwe organisatorisch talent voor de keuken kan worden, 
maar daarover zo meteen meer. Eerst iets anders… 

Na 37 jaar neemt Aaltje Buis (op de foto links) afscheid 
van de Bazarcommissie. Aaltje verzorgde altijd de grote 
verloting en deed dit met enorme inzet. Zij zorgde voor 
de loten, de verkoop, regelde de prijzen en zorgde dat de 
uitslag bekend werd. “Ik heb het altijd met plezier gedaan. 
Het was veel werk maar het bracht me ook heel veel mooie 
momenten.” Na een warme speech van Nelleke kreeg ze 
van Elise een groot boeket bloemen. Ze beloofde wel te 
komen kijken op de nieuwe Bazar. Die zal dit jaar zijn op 
zaterdag 19 november.

Schrijft u het vast op de kalender? We zijn lekker vroeg 
dus de hele zomer is beschikbaar om na te denken wat u 
kunt schenken aan (bijvoorbeeld) de brocantetafel; dé tafel 
voor pronkstukken. En als u uw kledingkast gaat opruimen 
bewaart u dan de mooie stukken? Ook overleggen met de 
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kringen is een goed idee; wat gaan we dit jaar verkopen? 
Hoe gaan we het doen? Of bedenk een zomeractie en 
verkoop alvast de voorraad van afgelopen jaren. Hoe dan 
ook, zaterdag 19 november is de dag. 

Versterking gevraagd
Om de Bazar soepel te laten verlopen is er aanvulling 
van het team nodig. Er wordt ondersteuning gevraagd 
bij de verkoop, opbouw en in de commissie. Maar het 
belangrijkste is dat we zoeken naar een team voor in 
de keuken! Wie komt er helpen bij de leukste Bazar 
van Nederland? Helpt u ons zoeken? Vraag uw (achter)
kleinkinderen of zij hiervoor de aangewezen persoon 
zijn of dat ze in hun vriendenkring willen informeren wie 
hiervoor openstaat. Er is een draaiboek en uiteraard is er 
van alle kanten hulp. Het bestrijkt een korte periode van 
het jaar maar is een essentieel onderdeel van de Bazar. 
Voor deze en andere informatie of aanmeldingen kunt u 
mailen naar: cie-bazar@dgaalsmeer.nl. 
Wij hebben er al zin in! U ook? 

Mandy van der Zwaard

Onderhoudshulp gevraagd
In het jaarverslag van de Commissie van Beheer heeft u 
gelezen dat Nico Hofman de nieuwe coördinator voor het 
onderhoud van ons kerkgebouw is. Vele jaren hebben 
Albert Spaargaren en Jouke Stuiver het (kleine) onderhoud 
in de kerk gedaan. Iedere week waren zij wel bezig, zodat 
wij nog steeds comfortabel kunnen zitten op de stoelen in 
de kerkzaal, er licht brandt, klusjes werden uitgevoerd en 
nog veel meer. Br. Albert doet dat nog steeds, nu helaas 
alleen. Het zou fijn zijn als er iemand is, een lid, een vriend, 
een belangstellende, een man, een vrouw, iemand die 
handig is, die zou willen helpen bij dit onderhoud. Er staat 
geen vergoeding, maar wel voldoening tegenover!
Aanmelden graag bij Nico Hofman (0297 360 111), 
Albert Spaargaren (0297 321 464) of Miekje Hoffscholte 
(0297 323 187).

Tilly Overbeek

KRINGWERK

Paasviering bij kring Ruth
Na de ontvangst met koffie, thee en een heerlijke traktatie 
zaten we op 31 maart aan een gezellige paastafel. Voor ons 
lag een mooie Paasliturgie, waaruit door het bestuur om 
de beurt werd gelezen. Het thema was ‘Gewond leven’. 

Eerst werd de kaars aangestoken, we lazen allen ‘Te midden 
van alle onzekerheid, alle zorg en alle vertwijfeling vieren 
we vandaag dat het Licht sterker is dan de nacht, omdat 
Christus is opgestaan uit de dood’.
Een nieuw begin na een weg vol lijden en tranen.
We zongen de bijbehorende paasliederen en luisterden naar 
muziek van G.F. Händel: Meine Seele.
Voor de meditatie was gekozen voor de keuze van Edith Eva 
Eger naar aanleiding van de situatie in Oost-Europa. 
Er werd gebeden en we zegenden elkaar door de 
zegenbede hardop te bidden. Aansluitend zongen we: Licht 
dat ons aanstoot in de morgen.

Het fantastische bestuur had voor ons allen een mooie 
narcis om mee naar huis te nemen met een paasgroet.  

Lyda Zondag-Koningen

Kring Elia en de Doperse geschiedenis 
Op 20 april kwam Kring Elia bij elkaar.
De bijeenkomst werd begonnen met het zingen van lied 416: 
‘Ga met God’. De avond was voorbereid door Hielke Wierda 
en Arida van Oudenallen. Ze namen ons in vogelvlucht mee 
door de Doperse geschiedenis, die in 1525 in Zwitserland 
begon. Jonge mannen weigerden om in dienst te gaan van 
het Zwitserse leger, de Zwitserse Garde. Ze hielden diensten 
in schuilplaatsen en werden vervolgd. Met als consequentie 
dat zij zich verspreidden naar Noord-Duitsland, Rusland 
en Noord- en Zuid-Amerika. Er werd gesproken over de 
belangrijkste kenmerken van Doopsgezinden, zoals het 
pacifisme en de volwassenendoop. Na de pauze kregen we 
prenten van beroemde Doopsgezinden uit de geschiedenis 
te zien. Zoals gebruikelijk was het weer een leerzame en 
waardevolle avond.

Neeltje Peters

Jubileumviering bij Ruth 
Eindelijk was het dan zover, op 21 april 2022 konden wij ons 
45-jarig jubileum (september 2021) vieren.
Onder een strakblauwe lucht en met een frisse bries stapten 
vele ‘Ruthjes’ in de boten Torregat en Vossegat om de 
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laatste seringen-experience van dit seizoen te beleven onder 
leiding van Marianne en Henk, die ons over de teelt van 
struik tot vaas vertelden. Ondertussen genoten wij van de 
prachtige flora en fauna op de Poel en in de slootjes. Bij de 
familie Kramer op de Uiterweg zagen wij het laatste deel van 
de teelt: sorteren en bossen, klaar voor de veiling.
We vervolgden onze tocht via de Ringvaart naar het 
Tuinhuis, waar koffie/thee met heerlijke taart op ons 
wachtte. Al met al een geweldige leerzame en gezellige 
middag.

Marry Lloyd

Een middag met een gouden randje bij Oase

Op donderdag-middag 21 april beleefden wij, als zusters 
van kring Oase, een bijzondere middag onder de bezielende 
leiding van Ellen van Houten. Wij waren in de 50 dagentijd 
(de tijd tussen Pasen en Pinksteren) onderweg naar 
Pinksteren. Ellen nam ons mee op weg naar Emmaüs met 
de twee discipelen, waarbij zich een derde voegde in de 
gestalte van Jezus, die zij echter niet herkenden! Pas later, 
bij het breken van het brood, zagen zij Hem! Ellen las dat 
verhaal voor uit het boek van Nico ter Linden. Eerst echter 
werden we welkom geheten en werd de kaars aangestoken. 
Siny van den Berg-Man werd herdacht en ook voor haar 
werd een kaars aangestoken evenals voor de dochter van 
Nel Ton, Sylvia. Clazien Meivogel vertelde uitgebreid over 
de commissie Lief en Leed, die zij met Aukje Kila gestalte 
geeft. Kaarten worden geschreven, bezoekjes afgelegd bij 
de zieken en telefoontjes gepleegd. Heel belangrijk werk, 

waarvoor Elise waarderende woorden had. Na de pauze 
kregen we de opdracht om per groep een collage te maken 
naar aanleiding van de vragen: “Wat betekent de kring voor 
ons?” En: “Wat versta je onder zusterschap?” Er werd hevig 
geknipt en geplakt, wat uitmondde in tal van prachtige 
werkstukken! De kring is voor velen ‘inspiratie, gezelligheid 
en vooral verbondenheid’, terwijl we onder zusterschap 
‘aandacht en zielsverwantschap’ verstaan. De vrolijke noot 
ontbrak ook niet. We zongen luidkeels: “Ja zuster, nee 
zuster!” Een bijzondere middag bij de 62-jarige Kring Oase.

Gré Kalf 

Afbeelding: Het omslag van 
het boekje dat Ellen van 
Houten gebruikte voor de 
jubileumviering van Oase. 
Schildering van Ruud Bartlema, 
het rechterpaneel van een 
drieluik en in eigendom 
van Abdij Koningsoord te 
Oosterbeek.

Kring Elia en de Doperse geschiedenis 
Op 20 april kwam Kring Elia bij elkaar.
De bijeenkomst werd begonnen met het zingen van lied 416: 
‘Ga met God’. De avond was voorbereid door Hielke Wierda 
en Arida van Oudenallen. Ze namen ons in vogelvlucht mee 
door de Doperse geschiedenis, die in 1525 in Zwitserland 
begon. Jonge mannen weigerden om in dienst te gaan van 
het Zwitserse leger, de Zwitserse Garde. Ze hielden diensten 
in schuilplaatsen en werden vervolgd. Met als consequentie 
dat zij zich verspreidden naar Noord-Duitsland, Rusland 
en Noord- en Zuid-Amerika. Er werd gesproken over de 
belangrijkste kenmerken van Doopsgezinden, zoals het 
pacifisme en de volwassenendoop. Na de pauze kregen we 
prenten van beroemde Doopsgezinden uit de geschiedenis 
te zien. Zoals gebruikelijk was het weer een leerzame en 
waardevolle avond.

Neeltje Peters

Onderzoek: Waarderen wij onze doopsgezinde 
Nederlandse bekende broeders-zusters? 
Kring Elia deed een klein (en dus incompleet) onderzoek. 
We werden als lid van de kring Elia ‘ruw overvallen’ met 
de ‘spannende kenmerken’ van 15 doopsgezinden uit de 
jaren 1525 tot 2000, die een relatief bijzonder leven hebben 
gehad. Deze mensen hadden ieder een eigen band met 
de Doopsgezinde wereld; dit als gedoopt lid. Kunnen we 
met onze Eliagroep nagaan in hoeverre de medebroeders-
zusters uit 1525-2000 nu nog positief gewaardeerd 
worden? Onze kring heeft de 11 ‘oude’ broeders en zusters 
gewaardeerd op hun positieve eigenschappen. Op basis van 
discussie hebben de organisatoren van de uitkomsten het 
bovenstaande schema gemaakt.
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Kring Zorgcentrum over ‘vroeger en nu’ 
Op 2 mei kwam kring Zorgcentrum weer bij elkaar. 
De middag werd door Ellen van Houten geopend met het 
aansteken van de kaars en kleine kaarsjes voor recente 
jarigen en we zongen het lied ‘Geef vrede, Heer, geef 
vrede’. Heel leuk dat Til Overbeek namens de kerkenraad 
aanschoof. Een echte ‘Buurtse’: haar vader een Keessen, 
haar moeder een Tas… Dat kon niet missen. ‘Vroeger en nu’ 
was het thema voor deze middag. Blokken Sunlightzeep, 
pakken Radion waspoeder stonden op tafel en die leverden 
mooie herinneringen en reacties op. Want wisten jullie dat 
een blok Sunlightzeep onder je matras goed is tegen kramp 
in je benen? Mooie weetjes… Hoe vermaakte je je vroeger 
als kind? Veel buitenspelletjes kwamen voorbij: hinkelen, 
tollen, touwtjespringen, kevertjes vangen, zwemmen, maar 
ook werd genoemd dat er geen tijd voor spelen was: als kind 
moest je na school gelijk helpen met ‘wiejen’. “Maar ik ben 
er niet slechter van geworden…” was de reactie van een 
van de aanwezigen. Of mensen vroeger eerlijker waren dan 
nu? Nou, dat werd tegengesproken. Het voordeel van nu 
is wel dat je meer in discussie kunt en een andere mening 
mag hebben. “Of de kerk een rol speelde?”, was ook een 
vraag van Ellen: er kwamen herinneringen boven over de 
zondag: mooie kleren aan, naar de jeugdkerk bij de Westhill, 
twee keer per dag naar de kerk, bij oma op bezoek en de 
grote pan soep… Prachtig dat een van de jeugdleiders van 
toen, Wim Kniep, nu kringlid is. Ook werd er gesproken over 
verschillen in opvoeding, vroeger en nu. 

Hoe men dacht over nieuwe samenlevingsvormen. 
Mariska de Graaf had een heel bijzonder voorwerp 
meegenomen dat van haar oma geweest was: een loden 
vlinder met een klem aan de achterkant: of men wist waar 
deze voor gediend had? Ze kwamen er niet uit: het bleek 
een zogenaamde ‘rokklem’, om je rok netjes naar beneden 
te laten hangen als je ging fietsen. Marry Maarse ging ook 
rond met een voorwerp, maar dat herkenden de dames 
in het gezelschap nog wel als een radeerwieltje. Anneke 
Eveleens vertelde wat ze als meisje op de kwekerij deed: 
anjers pluizen, een anjerstoel maken, cyclamenzaad tellen. 
Er moest als kind veel meegewerkt worden op het bedrijf, 
maar dat vond je gewoon en ook wel gezellig want je deed 
het vaak samen in groepjes! Er was toen veel saamhorigheid. 
We zongen een prachtig lied over Aalsmeer met een tekst 
van Albert Anema, op de melodie van Het dorp van Wim 
Sonneveld. De middag vloog voorbij. Tot slot herdachten 
we nog het heengaan van twee voormalige kringleden 
en bewoners van het Zorgcentrum: Line van Dijk en Gerrit 
van Oudenallen en sloten af met het lied: Wat de toekomst 
brengen moge… 

Mariska de Graaf 

Kring Uithoorn en haar geschiedenis
Kring Uithoorn, ooit opgericht door ds. Sipkema, bestaat 
al meer dan 60 jaar. Inmiddels is het 2022 en zijn Hanneke 
Niermeijer en Gré Hogeterp de laatste zusters van de kring.

Kring Uithoorn werd in de beginjaren door zo’n 20 leden uit 
Uithoorn en omstreken bezocht. Verschillende predikanten 
zijn betrokken geweest: ds. Gabe Hoekema, ds. Mieke 
Wierda en ds. Jeltje de Jong. De laatste jaren schoof ik 
jaarlijks bij de zusters aan. 

Toen ik in 2010 kennismaakte met de zusters, ontmoette ik 
mevrouw An Menkhorst en zusters Marijke Stobbe, 

Namen      Invloed door                                                 Algemeen
Melchior Hofman (bontwerker)   vredelievend, pacifist                  1530    grondlegger DG
Aagje Deken (liederen, actieve vluchtelinge)  Moedgevende liederen       1700    nationaal favoriet
Jan v/d Heijden (schilder, uitvinder)   A-damse brandbestrijding          1700    menslievend
Abraham Castelijn (uitgever)                    moedige uitgaven;         1660    ruimdenkend
Menno Simons (ex-pastoor)   moedige voorman in strijd   1560    niet ruimdenkend
Dirk Philips     moedige voorman in strijd   1560    ruimdenkend
Joost van der Vondel (dichter)   protesten via theatertekst   1700    moedig en eenvoud
David Joris (glasschilder)    pentekeningen    1534     moedig en eenvoud
Frits Kuiper (theoloog)    predikant, wetenschapper    1918    moedig, doorzetter
Cornelis Lely (Ir. dijkenbouw)   Afsluitdijk, theorie, minister  1900     win. vruchtbaar land
Cor Inja (geestelijk verzorger)   steun 6000 dienstweigeraars     1915     arbeidersver. verzet 

Rara, wat is dit?
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Lenie Woelinga, Gré Hogeterp en Hanneke Niermeijer. 
Hanneke zorgde ervoor dat zij maandelijks bij elkaar konden 
komen. Steeds bij een van de zusters thuis.

De zusters hebben door de jaren heen een indrukwekkend 
aantal boeken gelezen. Een van hen las een gedeelte hardop 
voor en na het gelezen stukje spraken zij er met elkaar over. 
Zij wilden de Bijbel beter leren verstaan en de vertaalslag 
naar het leven van alledag kunnen maken. Dat was uniek 
voor deze jaren van de kring. 

Een kleine impressie van de boeken die in de afgelopen 12 jaar 
zijn gelezen:
Cees den Heyer: ‘Het boek der verandering’
Carel ter Linden: ‘Wat doe ik hier in godsnaam’
Nico ter Linden, uit de serie: ’Het verhaal gaat’
Dodo van Uden: 1e deel van ‘De weg van de Thora’
Marc-Alain Ouaknin: 'Blijf zoeken naar de waarheid'
‘Lieve deugd’: onder redactie van Hanna van Dorssen 
Joris Luyendijk: ‘Een tipje van de sluier’
Mohamed El Bachiri: ‘Een jihad van liefde' 
Desmond Tutu: ‘In Gods hand’
Carel ter Linden: ‘Bijbelse miniaturen’

Op het verlanglijstje stonden ook, maar daar is het niet meer 
van gekomen:
Fokke Obbema: ‘De zin van het leven’ 
Claartje Kruijff: ‘Stevig staan in een kwetsbare wereld’

Twee citaten uit de mailwisseling met de zusters. Ze geven een 
indruk van hoe zij invulling gaven aan hun middagen samen en 
over de laatste anderhalf jaar van de kring:

19 juni 2019
“Momenteel lezen we van Carel ter Linden het boek 
'Bijbelse miniaturen'. Het verduidelijkt veel. Dingen waarvan 
we dachten 'dat kan niet waar zijn' blijken wel waar te zijn, 
maar hoeven niet per se waarheid te zijn. Heel verhelderend. 

De teksten zijn geschreven naar aanleiding van 
Bijbelverhalen, ze leggen kort uit, lichten toe en geven hier 
en daar achtergrondinformatie. Na ieder stukje is er altijd wel 
even een glimlach.”

7 juli 2021
“Ik twijfel of de kring nog vermeld moet worden op de 
website. Maar zolang de dames het op prijs stellen om 
samen te komen, gaan we ermee door!”

Nu is er geen twijfel meer.

Gré en Hanneke bezoeken elkaar over en weer en weten 
heel zeker: “Met heel veel dierbare herinneringen aan al 
die mooie jaren en aan zoveel mensen waarmee we zijn 
opgetrokken, sluiten we dit stuk kringwerk af.” Gré bezoekt 
met veel plezier de Zinvol Ouder Worden ochtenden 
en Hanneke is lid van kring Ruth en van kring Mijdrecht 
geworden.

Met dank voor jullie inzet, betrokkenheid en zorg om elkaar, 
namens de Doopsgezinde Gemeente, 

Ellen van Houten, ouderenpastor

VAN DE KERKENRAAD

Beleidsdag kerkenraad 
Op zaterdag 9 april waren de kerkenraad, de geestelijk 
werkers en onze jeugdwerker Nelleke te gast bij de 
Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp. 
Een van de vragen die daarbij centraal stond was: 
Waar willen we naartoe met het kinder-, jeugd- en 
jongerenwerk van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
(Beleidsplan)? De dag werd geopend door Ellen van Houten 
met een korte bezinning over kinderen. Dat er in onze 
Gemeente kinderen zijn ervaart zij als kostbaar. 
Aan de hand van enkele pagina’s uit het boek ‘Jezus en de 

Kerkenraad en geestelijk werkers. 



Levenslicht nr. 4 | Mei 2022

11

kinderen’ door H.R. Weber, lezen we uit zowel Matthëus 
18:1-15, als Marcus 9:33-37 en Lucas 9:46-48 aandachtig 
het Bijbelverhaal waarin Jezus een kind in het midden van 
de kring van discipelen plaatst. Ieder vertelt wat hem of 
haar het diepste raakt door middel van het benoemen van 
bepaalde kernwoorden, zoals onschuldig, beïnvloedbaar, 
experimenteel, leergierig, spontaan en onbevangen. 
Ook negatieve begrippen komen naar voren, zoals 
vervelend, eigenwijs, vragen, zeuren, kwetsbaar en bang. 
Ten slotte geeft Paul een toelichting - aan de hand van 
J.W. Fowler, Stadia van Geloof - op zeven primaire stadia 
van geloof in het leven van een individu en gaan we op 
zoektocht naar de betekenis hiervan. Na de lunch gingen 
we wandelen langs de Hoofdweg en liepen we naar een van 
de forten van de Stelling van Amsterdam (geplaatst op de 
Werelderfgoedlijst), Fort Hoofddorp uit 1905. Als we terug 
zijn, zijn er verschillende ruimten gereedgemaakt voor vier 
workshops in kleine - steeds wisselende - groepjes. Zo is er 
een workshop Verhalen en Kinderbijbels onder leiding van 
jeugdwerker Nelleke en een tweede workshop Advertentie 
en Dromen onder leiding van Paul Thimm. Hij neemt ons in 
gedachten mee naar een moment - als in een droom - dat 
we een jeugdwerker willen aantrekken voor het werk in de 
Gemeente en toont daarbij foto’s van de elf jeugdwerkers 
die de Gemeente hebben bijgestaan. Bij de derde workshop 
staat de Boom centraal onder leiding van Franka Riesmeijer 
en volgt er een uitleg over de wortels, de boomstam, 
de takken en de bladeren. Daarbij staan we stil bij de vragen: 
Wie neemt het kind mee op zijn of haar weg? Wat geven we 
het kind mee? In de vijfde workshop gaat het over Oorlog 
Dichtbij, een lesprogramma over conflict, door 
Tessa Westerhof (Binding) samengesteld en schriftelijk 
toegelicht, voor kinderen van 10-11 jaar en ouder. 
Een uitgave van Youth for Christ (Solid). 
Over het geheel volgt er een nagesprek. Tot slot wordt de 
Kinder-, Jeugd- en Jongerenwerk-paragraaf in het concept-
Beleidsplan 2022-2025 nader besproken, zin-voor-zin, en 
bijgesteld, wat door Neeltje en Franka verder zal worden 
uitgewerkt.

Willem van Bloemen

Uit de kerkenraadsvergadering van 19 april 
In deze vergadering hebben we weer veel punten te 
bespreken gehad, te beginnen met de actuele zaken.
Er is een Commissie Vluchtelingen opgericht en twee mensen 
hebben aangeboden om de vluchtelingen te begeleiden. Het 
appartement van Franka en Bart wordt na hun verhuizing 
beschikbaar gesteld. Ook wordt onderzocht of de bovenzaal 
in de nieuwbouw gebruikt kan worden voor scholing van 
Oekraïense kinderen. Van de voorjaarsledenvergadering 
op 26 april is geen live-stream. Er worden sponsors gezocht 
voor het ‘Mennoboek’.  Op 22 mei is – bij mooi weer - de 
eilanddienst met onze partnergemeenten. De technische 
groep moet worden uitgebreid, de huidige groep wordt 
te veel belast op dit moment. Ook een blij bericht: de 
Vakantieweek voor ouderen gaat door. En wel in Lunteren 
van 25 juni – 1 juli. Helaas is de Uithoorn-kring opgeheven. Er 
waren nog twee leden over. Koen Persoon geeft op 25 mei 
een lezing over de Stichting Anders. Op 23 oktober wordt het 

toneelstuk ‘Geertruydt Jansdochter’ bij ons opgevoerd.
We blikten terug op de gebedsmomenten in de 
Veertigdagentijd, de Beleidsdag op 9 april, de Stille week, 
Lenteontmoeting, Palmpasen zondagsdienst/familiefeest, 
Witte Donderdag en Pasen. Allemaal fijne bijeenkomsten. Het 
boekje van de Stille Week van Wim en Marlies wordt alom 
geprezen. Bij de Stille Vredestocht op Stille Zaterdag waren 
ongeveer 50 mensen aanwezig, uit verschillende kerken.

Tilly Overbeek

GEMENGDE BERICHTEN

Distributie hulpgoederen en opvang vluchtelingen
De distributie van hulpgoederen en opvang van 
vluchtelingen gaat onverminderd voort en iedere keer 
brengt men op de terugweg vluchtelingen naar Duitsland. 

In Nederland zijn inmiddels ruim 35.000 Oekraïense 
vluchtelingen opgevangen. 
Een aantal van hen is ondergebracht in een pastorie van de 
Doopsgezinde Gemeente Haarlem. 

Uw (financiële) steun is nog steeds nodig. 

Vanuit de Nederlandse Doopsgezinde Broederschap is 
inmiddels ruim € 45.000 (!) bijeengebracht, 
waarvoor onze hartelijke dank. Uw voortdurende financiële 
steun blijft belangrijk en is welkom op: 
NL27TRIO 0786880333 t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te 
Deventer, omschrijving ‘hulp Oekraïne’.

Schoonmaken
Adrie Maarse, de alleskunner van de Commissie 
Hoogendoorn, haalt halsbrekende toeren uit bij het 
schoonmaken van een deel van de panden die de 
commissie voor de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
beheert. Met Co van der Laarse, Jacco Hartog en Hermen de 
Graaf poetste hij op vrijdagochtend 29 april de vuile aanslag 
weg. “Eén ochtendje per jaar is genoeg. En de prima koffie 
van Paul en Maria Keessen na afloop smaakte weer goed”, 
aldus de secretaris van de commissie.

Hermen de Graaf
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Boekje 'Van oergraan tot Mennobrood'
Telkens weer moesten Mennonieten in het verleden 
vluchten en zaden meesmokkelen naar nieuwe oorden om 
daar opnieuw een (tijdelijk) bestaan op te bouwen. 
Dit bijzondere verhaal is vastgelegd in een boek en 
daarmee is het toegankelijk gemaakt voor iedereen die 
erin is geïnteresseerd. Een boek over de bijzondere reis van 
het oergraan van Menno Simons en 500 jaar migratie van 
Mennonieten over de wereld. Het formaat van het boek is 
20 x 12,5 centimeter, staand. De omvang is 100 pagina’s. 
Het boek is voorzien van foto’s. Het bescheiden formaat 
zorgt ervoor dat de prijs op €10 kan worden gehouden. 
Het streven is dat het zal verschijnen rond juni 2022.  
Onze voormalige ADS-directeur Henk Stenvers wordt de 
nieuwe voorzitter van de Mennonite World Conference 
en hij wil graag dit verhaal in boekvorm meenemen naar 
plaatsen die hij op de wereld gaat bezoeken. Mennonieten 
over de hele wereld nemen zo kennis van de reis van 
het oergraan, de duurzame leefstijl van hen in Menno’s 
geboortedorp Witmarsum en hoe levend zijn gedachtegoed 
vandaag de dag nog is. U kunt de vertaling van het boek als 
Doopsgezinde Gemeente mede mogelijk maken door extra 
te doneren (1:1 ten opzichte van uw bestelling aan eigen 
boeken zou mooi zijn of als het kan meer). U kunt inschrijven 
op dit boekje, dat gaat over hoe respectvol omgaan met 
de aarde de saamhorigheid in een gemeenschap vergroot, 
door €10 over te maken op onze rekening bij de Rabobank 
NL 47 RABO 0300 1219 62 onder vermelding van Boekje 
'Van oergraan tot Mennobrood'. Als u erbij vermeldt wat u 
wilt sponsoren voor een vertaling zorgt de penningmeester 
dat het op de goede plek komt.

Willy Karssing

‘Werk maken van je inspiratie’
“Dit heb ik nu al zolang willen 
doen, maar het kwam er 
nooit van.” Dit is geregeld 
de openingszin van mensen 
die naar een intakegesprek 

komen voor de opleiding Theologie & Levensbeschouwing. 
Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet aan onze 
opleidingen aan de Christelijke Hogeschool Windesheim 
te Zwolle. Wij leiden - in deeltijd en voltijd – mensen 
op bachelor- en masterniveau op voor verschillende 
beroepen: godsdienstpastoraal werker; leraar godsdienst en 
levensbeschouwing eerste- en tweedegraad en geestelijk 
verzorger. Onze opleidingen bieden, naast een gedegen 
beroepsopleiding, vooral ruimte in de ontwikkeling van 
de persoonlijke gelovige/levensbeschouwelijke identiteit 
met het oog op de beroepsuitoefening. Verschillende 
kerkgenootschappen erkennen de afgestudeerden 
van Windesheim als professionals die kunnen werken 
als pastoraal kerkelijk werker of als evangelisch of 
baptistenvoorganger. 

Als je geïnteresseerd bent, zie onze website:
www.windesheim.nl of meld je aan voor een meeloopdag. 

AKC zomerkampen 
De AKC (Algemene Kamp Commissie) zet zich als organisatie 
al meer dan 101 jaar in om een grote groep (Doopsgezinde) 
jeugd een week lang een prachtig zomerkamp te bezorgen. 
Jaarlijks gaan er bijna 300 kinderen in de leeftijd 9 tot en met 
21 jaar mee als deelnemer bij een van de kampen. 
Ook aankomende zomer zijn er elf kampen om zoveel 
mogelijk kinderen een geweldige week te bezorgen. 
De inschrijvingen hiervoor zijn reeds geopend, maar er 
zijn nog wat plekken vrij zoals bij de jongste kampen in de 
leeftijd van 9 t/m 12 jaar en bij de oudste kampen van 
18 t/m 21 jaar. Bent u of kent u een ouder(s) van een kind in 
de leeftijdsgroep 9 t/m 12 jaar of in de leeftijdsgroep van 
18 t/m 21 jaar?

Kampen
De ontdekking (9-11 jaar) op Ameland
Giethoorn 1 (11-12 jaar) in Giethoorn
Uitdaging 4 (18-19 jaar) op Texel
Overwinning (18-21 jaar) op Bavaria’s (grote zeilboten)
 De AKC vindt het belangrijk dat iedereen mee kan op kamp. 
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De prijs mag geen reden zijn om niet te kunnen deelnemen 
en daarom is er een Vrijplaatsenfonds. 
Als iemand graag mee wil maar de kampprijs een obstakel 
is, kan er een aanvraag voor financiële steun gedaan worden 
bij het Vrijplaatsenfonds. Het contact met het fonds is 
volledig vertrouwelijk. Neem vrijblijvend contact op om te 
informeren naar de mogelijkheden: www.akckampen.nl. 

ADS Ledenraad: Heb vertrouwen 
‘Heb vertrouwen in moeilijke tijden.’ Dat was de 
bemoedigende boodschap die de Ledenraad van de 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) zaterdag 26 maart 
jl. te horen kreeg. De woorden kwamen van ds. Sonja van 
der Meulen, bestuurslid van de ADS en gastvrouw van deze 
hybride Ledenraad, bijeen in 'haar' Lokhorstkerk in Leiden.

De bijeenkomst was een paar keer uitgesteld en zou 
eigenlijk plaatsvinden in november vorig jaar. Het uitstel 
kwam ook omdat de Ledenraad, gezien haar aard, 
de voorkeur gaf aan een fysieke bijeenkomst. Toch was ook 
dit keer niet iedereen er live bij. Via een Zoomverbinding 
konden verschillende broeders en zusters vanuit het hele 
land meedoen.

Het jaarplan en de begroting voor 2022 werden 
goedgekeurd. Uitgebreid werd gesproken over de rol van 
de Ledenraad. Er is zorg over in hoeverre de Ledenraad 
leeft binnen de broederschap. Geconstateerd werd dat met 
name binnen de Ringen goed wordt gecommuniceerd over 
de Ledenraad en wat daar besproken wordt. Op andere 
plaatsen in het land gaat dat wat moeizamer. Hiervoor is een 
plan gemaakt, want de Ledenraad is belangrijk. 
Die beoordeelt niet alleen begrotingen en jaarplannen, maar 
denkt ook mee over actuele zaken. Bijvoorbeeld hoe om te 
gaan met vergrijzing en inkrimping? Hoe om te gaan met 
het Doopsgezinde gedachtegoed in breder perspectief? 
Hoe kunnen we met elkaar een gemeenschap zijn?

Blijf op de hoogte van wat er in de Ledenraad gebeurt. 
Schroom niet om vragen te stellen aan het bestuur; 
schroom niet om mensen uit de Ledenraad uit te nodigen 
hun verhaal te doen in uw Gemeente. Het is belangrijk. 
U kunt voor vragen terecht bij Jan Joore, hij is een van de 
landelijke vertegenwoordigers in de Ledenraad van de ADS. 

Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS)

ADS Gemeenteberaad 2022: Een wereld van verschil
Op zaterdag 11 juni 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 
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. 
We nodigen iedereen uit om dat met elkaar te doen, 
op 11 juni.

Workshops
De organisatie van het Gemeenteberaad ligt in handen van 
het ADS-bureau, maar we willen graag iedereen de kans 
geven om mee te denken en mee te helpen. Of je nu een 
organisatie, een instelling of een commissie bent, 
als jij een goed plan hebt voor een workshop die past in het 
thema, meld deze dan aan. We zijn niet op zoek naar ideeën, 
maar naar workshops. Denk hierbij aan een titel, 
wat het doel is van de workshop, hoe je dat doel gaat 
bereiken, voor hoeveel mensen er plaats is in de workshop, 
en wie de workshop gaat leiden. De lengte van de workshop 
is 45 minuten en verder is de inhoud vrij. We willen iedereen 
de ruimte geven om het thema zo breed mogelijk te 
interpreteren, om zo een zo groot mogelijk aanbod te 
krijgen. De organisatie zal uit de inzendingen een mooi 
compleet programma samenstellen.
Aanmelden workshop: 
https://forms.office.com/r/X8s2AFkYTW.

Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS)

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. 

BEDANKT 

Ter gelegenheid van ons 45-jarig huwelijk ontvingen wij 
heel veel mooie kaarten, mails, appjes. Wat attent en lief! 
Wij waren er blij mee, allen hartelijk dank!

Joost en Miekje Hoffscholte-Spoelder

En daar lag ik dan op vrijdag 12 maart met een gebroken 
heup in mijn gang. De buurman was gelukkig in de tuin en 
kwam op mijn hulpgeroep af. Lang verhaal kort: 
vijf dagen lag ik in het OLVG en daarna nog een aantal 
weken revalideren in Het Zonnehuis. Wat ben ik verwend 
met appjes, telefoontjes, bezoekjes en veel, heel veel 
kaarten volgeschreven met lieve, bemoedigende en 
opbeurende woorden. Allerlei lekkers waar ik van kon 
uitdelen en bloemen vanuit de Gemeente, op de fiets 
gebracht door Tilly en Leen. Ook toen ik weer thuis was, 
aan belangstelling geen gebrek. Ik ben dankbaar en 
ontroerd door alle aandacht die ik van jullie heb gekregen.

Gerda Stieva-Alderden
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Wij willen ieder bedanken voor de bloemen namens de 
kerk en de mooie kaart die beschreven was door Mariska 
de Graaf die ze kwam brengen. Ook dank voor de vele 
kaarten en mailtjes, appjes en steun die wij mochten 
ontvangen bij het overlijden van onze lieve schoondochter 
Tanja.
                                                    
Henk en Geerda Prent

Voor alle prachtige gelukwensen ter gelegenheid van ons 
zestigjarig jubileum danken wij jullie super hartelijk!
De hoge hoed mag weer een paar jaar in de kast……

Miek en Hielke Wierda Boer

Hartelijk dank voor de bloemen en kaarten die we mochten 
ontvangen. Het geeft een warm gevoel.
Namens de Gemeente brachten Nico en Jacqueline het 
boeket en er is heel wat bijgepraat. Coos heeft een nieuwe 
knie en Aaltje had een pittige zweepslag.

Aaltje Buis 

Zeer verrast waren we dat Clazien ons de bloemen kwam 
brengen van de Gemeente. 
Zo fijn om te weten dat er zo meegeleefd wordt met 
onze zorgen. Mijn man kreeg op Tweede Paasdag een 
herseninfarct. En dan de hartverwarmende kaart van Jopie 
erbij, dat maakt dat we met goede moed verdergaan.
Ellen ook erg bedankt voor de warme aandacht.

Allie en Gerrie Maarse

Ter gelegenheid van ons vijftigjarig huwelijk ontvingen we 
een kaart van de Doopsgezinde Gemeente met hartelijke 
felicitaties van Anneke Brouwer.
En nog meer mooie kaarten! Alle met leuke, hartelijke en 
soms ook humoristische woorden. Zij maakten het mede 
tot een feestelijke dag voor ons.

Stefano en Erna Belandi-Parzer

Wij willen langs deze weg bedanken voor de prachtige 
bloemen die Jilles kreeg na zijn val begin maart. Inmiddels 
is hij weer aan het werk en lijkt alles gelukkig weer goed te 
komen!

Jilles en Laura Dekker

Hierbij wil ik de Doopsgezinde Gemeente danken voor de 
mooie kaart na het overlijden van onze vader, de heer 
Cees Lanser. Verder wil ik jullie bedanken voor alle plantjes 
en dergelijke die hij mocht ontvangen tijdens zijn verblijf in 
het verzorgingshuis. Heel lief dat jullie aan hem dachten.
 
Kees en Anneke Lanser

KRONIEK
Geboren
Floor Neeltje Maria Kreike, dochter van 
Eefje en Erik Kreike-van der Meer, kleindochter van
Hans en Selma van der Meer en Hein en Ina Kreike.

Overleden 
Op 30 maart 2022 is overleden mevrouw 
Tanja Prent-Tas, echtgenote van Nico Prent, 
in de leeftijd van 60 jaar.
Op 12 april 2022 is overleden mevrouw 
Hasina (Siny) van den Berg-Man, weduwe van 
Arie van den Berg, in de leeftijd van 90 jaar.
Op 13 april 2022 is overleden mevrouw 
Johanna Maria Antje (Jo) Bloos-Leeuwrik, 
weduwe van Teunis Bloos, 
in de leeftijd van 88 jaar.
Op 15 april 2022 is overleden zuster 
Marry Cramer-Joren, weduwe van Cees Cramer, 
in de leeftijd van 76 jaar. Zij was lid van de 
Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem.
Op 24 april 2022 is overleden mevrouw
Eveline (Line) van Dijk-Wieringa, weduwe van 
A. van Dijk, in de leeftijd van 97 jaar.

Verhuisd
Br. N.H. (Nico) ’t Hart en zr. G. (Gerie) 
’t Hart-de Rijk, van Oosteinderweg 132, 
1432 AP Aalsmeer naar Laurierhof 37,
1431 DW Aalsmeer.
Mevrouw J. Langhout-Piet, van Molenpad 32, 
1431 CX Aalsmeer, naar Zorgcentrum Aelsmeer, 
kamer 247, Molenpad 2, 1431 BZ Aalsmeer.
Zr. F.A. (Franka) Riesmeijer, van Zijdstraat 51B, 
1431 EB Aalsmeer, naar Gedempte Sloot 44, 
1431 CR Aalsmeer.
Mevrouw N.L. (Nikki) van der Meer, 
van Uiterweg 142, 1431 AS Aalsmeer, 
naar Frans de Bieslaan 65, 1431 WM Aalsmeer.

Jubilea
7 juni 2022, fam. Piet-Kreeft, Fresiastraat 3, 
2431 XC Noorden, 50 jaar getrouwd.
9 juni 2022, fam. Eveleens-Schouten,
Uiterweg 27 WS 10, 1431 AA Aalsmeer, 
40 jaar getrouwd.
2 juli 2022, fam. Roskam-Bouwhuis, 
Kornetstraat 12, 1312 XG Almere, 
40 jaar getrouwd.
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Zin-Inn 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 Amstelland. Over deze 
stichting komt hij vertellen. Anders Amstelland verbindt 
kwetsbare gezinnen in nood met betrokken ondernemers 
uit de regio om hun hulpvragen op te lossen. 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 bij een tuin, en ga zo maar door. Koen zal vertellen 
over dit werk, ons meenemen in casussen en vertellen 
over het belang van elkaar helpen en waarom geven 
rijk maakt. Bij de lezing wordt ook gecollecteerd voor 
Stichting Anders. We zien u daar graag.

Concert Jan Marten de Vries en Elianne Ardts op 14 juni
Een keerpunt in de wereldgeschiedenis: oorlog is terug 
in Europa. Deze tijd vraagt veel van ons. Ook als we zelf 
niet moeten vluchten: wat staat ons te wachten? Is er nog 
voldoende voedsel, genoeg warmte? Het water staat ons 
sowieso binnenkort aan de lippen. Wat moeten we doen?
Jan Marten de Vries en Elianne Ardts zijn op 
dinsdagavond 14 juni aanwezig bij ons met het 
programma Systeem loopt vast. De avond begint om 
20.00 uur, om 19.30 uur zijn de deuren open. Toegang is 
€7,50 per persoon. Met liederen en gedichten van 

Jan Marten, een enkel lied van Jacques Brel en muziek 
van de in Kiev geboren componist Reinhold Glière 
(1875-1956). Liederen over vluchten, oorlog, donkerte en 
koude én het antwoord daarop: muziek maken, verhalen 
vertellen. Daar win je de wereld niet mee, maar het helpt 
misschien om een gevoel van rust te brengen, een stukje 
vrede op de vierkante meter, voor even maar.
Een begin, geen eind. 

Franka Riesmeijer 

Palmpasen
Wat gebeurt er als het hard heeft gehageld in de week 
voor Palmpasen? Dan wordt de Paashaas vergezeld door 
de Paaspinguïn. Op 10 april was het KliederZin met een 
viering waarin we hebben gekleid, koekjes versierd, 
Ezeltje Prikje gedaan (zet Jezus op de ezel!), je kleden 
op je Paasbest en meer activiteiten. Twintig kinderen 
luisterden naar het verhaal van Jezus op het ezeltje 
op weg naar Jeruzalem, en de grote mensen hebben 
hopelijk ook goed opgelet! Ook kregen we bezoek van de 
Paashaas. We hadden twee geweldige hulpen, 
maar één konijnenpak. Gelukkig was er ook een 
pinguïnpak en vertelde Nelleke de Graaff dat dit kwam 
door alle hagel. Het was een mooie dag, gelukkig zonder 
hagel, maar wel met lekker veel chocolade eieren op het 
kerkplein verstopt!

Nelleke en Franka

Te gast: de Paaspinguïn en de Paashaas.
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Kom van boord
Zondag 1 mei hadden we alweer onze laatste 
zondagsschoolochtend van dit seizoen. Met een gezellig 
clubje meiden spraken we over: ‘Kom van boord’ naar 
aanleiding van het Bijbelgedeelte Johannes 21:1-14. 
We spraken over het varen op een boot, eigenlijk hier in 
Aalsmeer heel gewoon. Als je ‘Kom van boord’ letterlijk 
neemt zou je dan zo uit de boot springen in het water? 
Ook dat is hier in Aalsmeer eigenlijk heel gewoon: heerlijk 
zwemmen in de plas. Maar doe je ook dingen die heel anders 
zijn dan je altijd al doet? Als mensen je vragen iets gewoon 
heel anders te doen? Dat is toch een heel stuk lastiger… 
Jezus vroeg dit ook te doen, vis nu eens aan de andere kant 
van je boot. Dit bleek helemaal niet zo’n slecht idee te zijn 
en de netten waren vol. We maakten als expressie twee 
vissersboten met netten vol bijzondere vis. De laatste keer 
dus, in de zomer krijgen de kinderen weer een zomertasje thuisgebracht met van alles wat om zelf mee aan de slag te 
gaan. Dit weer in samenwerking met de KliederZin. In september starten we gelijk met de startdienst van de kerk maar 
daar krijgen de kinderen nog een uitnodiging voor.

Nelleke de Graaff


