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Een wereld van verschil

‘Als je iets drie keer doet, is het een traditie’ is mij eens 
verteld over Aalsmeerders. Het is dus traditie dat ik in de 
zomer de voorkant ‘heb’ van Levenslicht. En het is traditie 
dat ik het nieuwe jaarthema als mijn thema neem: 
‘Een wereld van verschil’. Nadat we het Nieuwe Peil 
hebben opgemaakt (het thema van het afgelopen jaar), 
gaan we nu met onze vastgestelde idealen de wereld 
veranderen. Dus: welke waarden brengen wij in actie? 
En hoe maken wij ‘een wereld van verschil’?

Het is een onmenselijk grote taak, die wereld van verschil. 
Ik ben maar ik, wat kan ik doen om de héle wereld te 
veranderen? 109.000 kinderen in Ivoorkust werken 
in de chocoladehandel. Dit omdat maar 3.2% van de 
opbrengsten van een niet-fairtrade reep chocolade naar 
de boeren gaat. Dat betekent dat boeren minder dan 
50 cent per dag verdienen. Dan heb je goedkope arbeid 
nodig: Kinderhanden. 

Door te kiezen voor een ‘eerlijke reep’ kun je je waarden 
in praktijk brengen. In je eentje verander je de industrie 
niet. Door echter te kiezen voor fairtrade producten 
kunnen we een wereld van verschil maken voor een kind. 
Een beter inkomen, waardoor het niet hoeft te werken én 
zelfs naar school kan gaan. 

Hoe groot kan het verschil zijn? En dat met een simpele 
keuze aan onze kant van de wereld. (Ja, ditzelfde verhaal 
kan ik doen voor koffie, thee, suiker, kleding, sieraden, 
maar het is zo algemeen bekend dat ik van chocolade 
hou, dat ik laatst in de Wereldwinkel de vraag kreeg: 
“Geen chocolade deze keer?”)

Als we de wereld willen veranderen, onze idealen willen 
door laten klinken, moeten we waarschijnlijk de wereld 
in kleine stukjes delen. Zo worden we niet moedeloos. 
De hele wereld redden gaat niet lukken. Maar kleine 
stukjes wereld redden, dat kan. Een stukje natuur door 
meer bestuif-vriendelijke planten te kiezen. Je directe 
omgeving mooier maken door even bij iemand in te 
checken. 

Een brief voor Amnesty schrijven vraagt maar minuten 
van je tijd, maar kan de toekomst veranderen voor een 
activist uit Venezuela of humanist in Nigeria.  

En maak er dan een gewoonte van. Doe het niet één keer, 
minstens drie keer. Want dan is het traditie. Maak het je 
eigen dat je (h)eerlijke chocolade koopt. Sta bekend als 
die persoon met de wilde tuin vol prachtige bloemen. 

Maak naam met ‘bij die persoon kun je terecht’. 
Zorg ervoor dat als mensen aan jou denken, ze gelijk 
denken aan een goede zaak waar jij je hard voor maakt. 

Franka Riesmeijer
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Kerkdiensten

De diensten zijn ook live te volgen of later terug te zien via het 
YouTubekanaal van onze Gemeente.
  
  10 juli  ds. Yko van der Goot (collecte St. Peace Home Busua)
  17 juli  ds. Carolien Cornelissen (collecte St. Peace Home Busua) 
  24 juli  ds. Wikke Huizing (collecte Doopsgezind WereldWerk)
  31 juli  zr. Paulien Walch (collecte St. Peace Home Busua)
   7 aug  ds. Paul F. Thimm (collecte St. Peace Home Busua)
 14 aug  ds. Marieke Meiring (collecte St. Peace Home Busua)
 21 aug  ds. Paul F. Thimm (collecte Gem. Doopsg Broederschap Werk)
 28 aug  hr. Herman O. de Roode? (collecte Jongerenwerk DGA)
  4 sept  ds. Waldemar Epp (collecte Ouderenwerk DGA)

Aanvang om 10.00 uur.
Indien u op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, 
kunt u contact opnemen met br. Gerbrand Groeneveld, Baanvak 30, 1431 LK 
Aalsmeer, tel. 06 50 80 53 79. Hij zorgt er dan voor dat iemand u voor deze 
dienst komt ophalen en na de dienst weer thuisbrengt.

Agenda
Zo 10-7   Inloop op de zondagmiddag 15.00 uur
Ma 11-7   Zin-Inn Cursus Sacrale dans 20.00 uur
Di 19-7   Kerkenraadsvergadering 19.30 uur
Do 21-7   Kring Oase, viering 60-jarig jubileum 10.30-15.30 uur
Ma 25-7   Kring Zorgcentrum 15.00 uur
Wo 3-8   Boottochtje voor 78-plussers 10.00-12.00 uur
     14.00-16.00 uur
Zo 14-8   Inloop op de zondagmiddag 15.00 uur
Ma 29-8   Kring Zorgcentrum 15.00 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 19 augustus mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl. 

Het volgende nummer verschijnt rond 
3 september.
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MET DE BIJBEL ERBIJ 

Zo gingen zij samen verder, tot in Bethlehem, Ruth 1:19

In de weken na Pasen lazen we de hoofdstukken over Ruth. Noömi en 
Elimelech hadden vanwege de heersende hongersnood met hun twee zoons 
een nieuw bestaan in Moab gezocht. Twee schoondochters rijker werden ze 
er, maar Elimelech vond er de dood en later stierven ook de beide zonen. 
Toen het er in Bethlehem rooskleuriger uitzag, wilde Noömi terug naar haar 
stad van herkomst en Ruth besluit met haar mee te gaan. Ze laat alles los en 
vertrouwt zich toe aan het volk en de God van Noömi. 
Als je denkt aan het jaarthema Nieuw Doopsgezind Peil, aan dat waar we als 
Doopsgezinden voor staan en wat we in de loop der jaren hebben losgelaten 
en wat we (zijn blijven) omarmen, dan gaat zoiets, terugkijkend, niet van de 
ene op de andere dag en ook niet zonder slag of stoot. Het is een proces, 
afgestemd op een nieuwe tijd en op nieuwe omstandigheden. Daar is gesprek 
voor nodig, moed en vertrouwen om het erop te wagen. Het vraagt ook om 
dapperheid. Ruth is voor mij een voorbeeld van dapperheid. Gedreven door 
liefde en zorg om haar naaste, zette ze bijzondere stappen. Ruth vertelt me 
dat, ondanks dat je veel waarde kunt hechten aan alles dat je vertrouwd en 
dierbaar was, de liefde voor een medemens je op de weg kan zetten van het 
je durven toevertrouwen aan iets totaal nieuws. Ook wij hebben stappen 
gezet, we hebben het aangedurfd om omwille van hen die bij ons binnen 
zijn gestapt, veranderingen door te voeren. We hebben in de loop der jaren 
mensen in ons midden ontvangen, zijn hen gaan leren kennen en hebben 
iets van hun kracht en kwetsbaarheid gezien, zijn hen gaan waarderen en om 
hen gaan geven. We zijn samen verdergegaan. Ruth, de vrouw die vreemd 
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was voor de inwoners van Bethlehem werd uiteindelijk de 
stammoeder van nota bene Jezus. Laten we ons steeds weer 
laten verrassen door de vreemdeling in ons midden. Zo fijn 
om Open Kerk te zijn.

Ellen van Houten

OECUMENE

Vredesweek
17 tot 25 september is het Vredesweek! De Oecumenische 
Ambassade van Vrede Aalsmeer maakt er weer een feest 
van de vrede van, met een week lang activiteiten. U bent 
van harte uitgenodigd om dit met ons te vieren. Het thema 
dit jaar is ‘Generatie Vrede’. Op zondag 18 september is 
de oecumenische dienst met aansluitend een Walk of 
Peace. Frank zal ons weer meenemen langs de mooiste 
routes, zoals ieder jaar, en onderweg delen we gedichten, 
overdenkingen en verhalen. Op maandag 19 september is 
er filmavond in het Parochiehuis. De titel wordt binnenkort 
bekendgemaakt. Op dinsdag 20 september komt Sophie 
de Graaf spreken, van Lawyers for Lawyers, een organisatie 
die zich inzet voor vrije en onafhankelijke advocatuur, 
wereldwijd. Want hun rechten zijn ook onze rechten, 
zonder goede rechtspraak geen vrede. Woensdag 21 maart 
is de maaltijd in de Open Hof Kerk. 
Aanmelden kan bij Franka Riesmeijer via 
franka@dgaalsmeer.nl. Aanschuiven is zonder kosten, 
maar we vragen van iedereen een bijdrage in natura: 
soep in blik, rijst, een tandenborstel in verpakking, een 
powerbank voor de telefoon. Deze opbrengsten gaan naar 
Oekraïne. Donderdag 22 september is de jongerenactiviteit 
in de Open Hof Kerk, voor iedereen van 15 tot 35 jaar. 
We sluiten de week af op vrijdag en zaterdag 23 en 24 
september met een theaterstuk over Titus Brandsma, 
verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog. Dit vindt plaats in 
de Karmelparochie. We maken na de zomer meer bekend 
over het programma, maar hopen dat u alle data groot 
in uw agenda noteert en dat we u mogen zien bij een of 
meerdere activiteiten. 

Franka Riesmeijer

LOODSBERICHTEN

Over verbondenheid
Je hebt van die gesprekken waarbij iemand iets vertelt 
waar je allebei stil van wordt. Een bijzondere ervaring die je 
bijvoorbeeld kunt hebben rond het sterven of de dood van 
een geliefde. Zo was er eens een broeder die de nabijheid 
van zijn overleden vrouw zo af en toe ervoer alsof ze ‘bij 
hem was’ en dat deed hem goed. Hij voelde zich erdoor 
getroost. Hij had veel op met de wetenschap maar deze 
ervaringen koesterde hij. Nu las ik het boek ‘Wachter op 
de morgen’ van Machteld Siegmann. Mooi geschreven. 
Over de mijmeringen van een oudere man, die in de nacht 
van de geboorte van zijn achterkleinkind terugblikt op zijn 
leven en het verhaal van zijn leven vertelt. 

Dat doet de verbondenheid van de generaties kennelijk 
met een mens. Hij vertelt over de mooie dingen en de 
moeilijke dingen. Ook waar hij zelf moeilijk was geweest en 
moeilijk had gedaan. Een van zijn ervaringen gaat over een 
nabijheid bij het graf van zijn moeder, zoals onze broeder 
ooit de nabijheid van zijn vrouw ervoer. 
Hij vertelt: “Het had niets met redelijkheid te maken, 
maar leek meer ingegeven door een vaag besef dat alles 
met alles verbonden is. Op de begraafplaats was een 
plantsoen met een bankje, ik heb daar een tijdlang gezeten 
en er was een moment dat ik werkelijk dacht dat de wind 
die door mijn haren streek de liefdevolle hand van mijn 
moeder was, of van God, wat misschien nog beter is, het 
liefst had ik die hand gepakt en hem nooit meer losgelaten 
maar dat ging niet, trouwens, iedereen weet hoe dat gaat, 
voor je het weet is er iets anders waar je naar wilt grijpen 
en valt God weer uit je hand.” Een bijzondere ontdekking. 
Een stil besef. Een van de wijsheden van het ouder worden, 
dat God zomaar weer uit je hand kan vallen en dat je met 
kostbare momenten van verbondenheid behoedzaam 
moet omgaan. 

Ellen van Houten

GELOVEN MET EEN GLIMLACH

Voor de lange zomertijd een paar geestige uitspraken en 
ingevingen om af en toe over na te denken. Aan u uiteraard 
de keuze welke u kiest om over na te denken en welke u 
alleen wilt lezen om er niet verder over na te denken.

Over twee dingen zou je je eigenlijk niet moeten ergeren: over 
dingen die je kunt veranderen en over dingen die je niet kunt 
veranderen. (Engels gezegde)

Sommige mensen spreken uit ervaring en sommigen spreken 
uit ervaring niet.

Wat wij toeval noemen is de logica van God.

Je moet de duisternis in om het Licht te brengen.

Als je niet kunt slapen, ga dan geen schaapjes tellen maar 
praat eens met de Herder.

Het geheugen is een merkwaardige zeef: het houdt al het 
goede van ons vast en al het slechte van de anderen.  
Wieslaw Brudzinski. (Poolse schrijver)

De zwakke kan niet vergeven. 
Vergeven is een eigenschap van de sterke. 
Mahatma Gandhi (1869-1948), 
geweldloze verzetsstrijder in India.

Humor is het geneesmiddel dat het minste kost en het 
gemakkelijkst in te nemen is.

Paul F. Thimm
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GEMEENTEWERK 

DGA Eilanddienst zondag 22 mei 

De laatste Eilanddienst was in 2018, maar zondag 
22 mei 2022, een stralende dag met zo goed als geen wind, 
was de dag waarop de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
na zo'n lange tijd weer een Eilanddienst had gepland. 
Alles werkte mee. Dit weekend logeerden leden van de 
partnergemeenten Evangelisch Lutherische Gemeinde 
Großerkmannsdorf & Kleinwolmsdorf uit de voormalige 
DDR bij diverse gemeenteleden. Geen betere plek voor de 
ontmoeting dan het eiland in de Westeinderplassen dat 
Henk van Leeuwen voor deze dienst beschikbaar stelde. 
Er was grote belangstelling, de deelnemers namen indien 
mogelijk, hun eigen stoelen mee. De schippers van de 
Westeinder Rondvaart hebben diverse keren moeten 
afvaren, maar om 10.00 uur kon de dienst, met het thema 
‘Vasthouden en loslaten’, beginnen. Ds. Paul F. Thimm, 
in de rol van Matteüs, had een samenspraak over 
het thema met Dominik (jeugdwerker van de 
partnergemeenten) als Jesaja. Samen leidden zij de dienst 
in het Duits en het Nederlands. 
Het Aalsmeers Saxofoonkwartet had de muzikale leiding 
stevig in handen. Na afloop was volop gelegenheid de 
onderlinge banden met de partnergemeenteleden weer 
aan te halen bij een kopje koffie, thee en frisdrank met 
zelfgebakken cake. Om 12.00 uur was het eiland keurig 
opgeruimd en iedereen weer aan vaste wal.

Willy Karssing
    
Verslag bezoek partnergemeenten  
Eindelijk na twee jaar corona en af en toe zoomcontact 
konden wij onze partnergemeenten uit Duitsland op 
vrijdag 20 mei weer zonder problemen ontvangen. 
Het was best een emotioneel moment om elkaar weer 
te zien. Wij hadden gezorgd voor een potluck maaltijd 
en wat hadden we elkaar veel te vertellen, er waren 
oude bekenden en toch ook weer wat nieuwe mensen 

bij. Ook waren er vijf jongeren meegekomen, zij werden 
opgevangen door Lilianne en Lucinda de Graaff. 
De jongeren bleven in de kerk overnachten, de kerkzaal 
was omgebouwd tot een luxe slaapvertrek en zag er heel 
gezellig uit. Of zij ook geslapen hebben? Zaterdag zouden 
de jongeren naar Amsterdam gaan, zij hadden een eigen 
programma en wij verzamelden op het Waterlelieplein om 
een bezoek te brengen aan de kaasboerderij Clara Maria. 
Voordat wij uitleg kregen over kaas en klompen mochten 
we even in de stal kijken waar de koeien en kalveren 
stonden. Altijd leuk, de koeien zijn net zo nieuwsgierig 
naar ons als wij naar hen. Daarna gingen we kaas maken 
nadat we ons helemaal in een beschermend pak hadden 
gehesen, haarnetje over het hoofd, beschermhoesjes voor 
de schoenen, geen vuiltje of virus mocht naar binnen, 
dat is belangrijk voor het welslagen van de kazen. 
We kregen uitgebreid uitleg over het maken van kazen 
en hebben allemaal een kaasje gemaakt. Dat kunnen we 
over een paar weken bij Arida ophalen. Daarna kregen 
we uitleg over het klompen maken, een honderdjarige 
machine was in bedrijf en zo konden we zien hoe van 
een klomp hout een klomp (schoeisel) gevormd werd. 
Na deze workshops wachtte ons een kop koffie met 
appeltaart en slagroom. Er was nog tijd genoeg om rond 
te kijken in de winkel en daar werd dankbaar gebruik van 
gemaakt, er werden kaasjes en andere zaken gekocht 
voor het thuisfront. Daarna bezochten we het Flower Art 
Museum om de tentoonstelling ‘Wonderland’ te bekijken 
van de kunstenares Lida Sherafatmand. Nadat wij onze 
lunch genuttigd hadden op het dak van het museum met 
uitzicht op de watertoren kregen we uitgebreid uitleg over 
de tentoonstelling en daarna konden we de kunstwerken 
op ons gemak bekijken. De rest van de middag en de 
avond werd doorgebracht in de gastgezinnen.
Zondag 22 mei hebben we de Eilanddienst bijgewoond. 
Het was prachtig weer, een zonovergoten dag, wat is het 
dan mooi om een kerkdienst te houden in de natuur. 
In de open ruimte boden Isa en Elisabet onze Gemeente 
een prachtige grote kaars aan. Na afloop was er koffie 

Bereikbaarheid in de zomermaanden
In de zomermaanden gaan de geestelijk werkers en de 
meeste kerkenraadsleden afwisselend op vakantie. 
Ds. Paul F. Thimm en Ellen van Houten wisselen elkaar af. 
Mocht u de geestelijk werkers niet kunnen bereiken, neem 
dan gerust contact op met iemand van de kerkenraad.

Klompen bij de kaasboerderij.
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met eigengebakken lekkers. ’s Avonds wachtte ons een 
heerlijke Indische rijsttafel, vervaardigd door Franka, 
Léon en Puck. Het zag er super uit en het was heerlijk. 
Wat een prestatie van die drie koks. Met onze Duitse 
gasten, de jongeren en gasten uit onze Gemeente 
beleefden we zo een bijzonder fijne avond. Het weekend 
was omgevlogen, maandagochtend om 8.00 uur 
vertrokken onze gasten vanaf het Praamplein weer richting 
Duitsland. Wij kunnen terugkijken op een superfijn en zeer 
geslaagd weekend.

Namens de commissie partnergemeenten Duitsland, 
Anneke Eveleens

Bericht over en van onze ‘nieuwe buren’
Op 21 mei zijn Irina Dzhul en haar twee zoons de bewoners 
geworden van de studio aan de Zijdstraat.  In maart zijn ze 
gevlucht vanuit Oekraïne en hebben de eerste maanden 
op een hotelkamer in Aalsmeer gewoond. Ze zijn blij en 
dankbaar dat ze nu een ‘echt’ onderkomen hebben met 
een gezellige inrichting dankzij allen die daartoe hebben 
bijgedragen! Irina is een zeer zelfstandige vrouw die zelf al 
veel wegen heeft ontdekt op allerlei gebied. Waar nodig 
ondersteunt de commissie het gezin op praktisch gebied en 
in de communicatie met de burgerlijke gemeente. 
Ansje Weima geeft moeder en de oudste zoon Nederlandse 
les. Momenteel communiceren we via ‘Google translate’. 
In onderstaand stuk stelt Irina zichzelf voor (vertaald met 
Google translate. Ik heb geprobeerd ‘kromme zinnen’ 
zo goed mogelijk te verwoorden - soms krijgt een woord in 
de vertaling namelijk een andere betekenis).

Всім привіт! Мене звуть Ірина Джуль. 
Hallo iedereen! Mijn naam is Irina Dzhul.

Ik ben kunstfotograaf uit Kiev, 
Oekraïne. Ik woon momenteel in 
Aalsmeer als vluchteling met mijn 
twee zoons en een kat. 
Ze zijn 10 en 13 jaar oud.
In maart moesten we vanwege de 
oorlog vanuit Kiev naar Nederland 
vluchten. Rusland bombardeerde 
Oekraïne. 

De eerste week verstopten we ons in ons zomerhuisje in de 
buurt van Kiev. Met mijn moeder en stiefvader. Het was zo 
erg dat er werd besloten om de kinderen naar een veiliger 
plek te brengen. Een vliegveld in een nabijgelegen stad 
werd gebombardeerd. Op een nacht werd het oliedepot 
opgeblazen. Ik sta er versteld van dat bekenden schieten op 
auto's met burgers die willen vertrekken. 

Een paar dagen voor vertrek bombardeerden ze nabij het 
treinstation. Het is heel moeilijk wanneer je je realiseert dat 
je geen opties hebt om te vertrekken, en die eerste dagen 
dat je dacht dat alles voorbij is en alles erger wordt. Ik kon 
mijn familie niet overtuigen maar ik besloot met de trein 
naar de grens met Polen te gaan, we kwamen na 6 moeilijke 
dagen in Nederland aan. 

We ontmoetten onderweg zeer gevoelige en vriendelijke 
mensen die ons hielpen. Dit waren de moeilijkste dagen van 
mijn leven. Ik voelde totale hopeloosheid en angst voor het 
leven van de kinderen.

We wonen nu 3,5 maand in Aalsmeer en ik ben erg dankbaar 
voor de hulp van ons gezin. Hier voelen we ons niet verlaten, 
maar veilig. We proberen ons leven te herstellen, het is 
erg moeilijk. Mijn belangrijkste taak als moeder is om de 
kinderen te laten opgroeien en ontwikkelen. 
De jongste zoon gaat al naar school in Aalsmeer, en de 
oudste gaat in september naar school in Amstelveen. 
Dank aan de kerkgemeenschap dat we huisvesting hebben, 
ik weet dat dit het moeilijkste probleem is. Vrijwilligers en de 
gemeente helpen ons en proberen ons leven comfortabel te 
maken. Wij waarderen het heel erg!

En nu iets over mijn werk, 
ik ben een opgeleid als 
architect. Tegenwoordig 
ben ik fotograaf en docent. 
Ik doe dit al 11 jaar als 
hobby, maar nu is het mijn 
beroep. Ik fotografeer 
in de stijl van ‘Fineart’ 
en ‘Fairytale‘.  Toen ik 
in Oekraïne woonde 
heb ik veel gereisd met 
mijn masterclasses en 

fotografen getraind in verschillende landen. Ik heb al 
25 landen bezocht. Ik ben 5 keer in Nederland geweest 
en ik hou heel veel van dit land vanwege de ongelooflijke 
schoonheid, die me inspireert tot nieuwe foto's. Ik maak 
ongewone foto's, het is meer kunst. Elk werk heeft een 
idee en heeft zijn eigen betekenis. Meestal fotografeer ik 
over de ziel, omdat ik geloof dat alles om ons heen zijn 
eigen goddelijke geest heeft. Ik wil dat mensen niet alleen 
nadenken over de ‘schaal’, maar ook over de innerlijke 
kant. Mijn werken gaan over spiritualiteit, harmonie 
tussen mens en natuur, schoonheid. De meeste jurken en 
decoraties voor fotoshoots maak ik zelf. Ik heb meer dan 
15 tentoonstellingen gehad, niet alleen in Oekraïne maar 
ook in andere landen. Ook is mijn werk vaak te zien op 
de covers van tijdschriften, boeken en cd's over de hele 
wereld. Ik hoop een baan te vinden in mijn vakgebied in 
Nederland. Ik ben momenteel Engels aan het leren en ben 
begonnen met Nederlandse lessen om beter met mensen 
te kunnen communiceren.

Ik hoop echt dat er snel een einde komt aan deze hele 
situatie, het brengt veel pijn bij mensen. Elke dag blijf ik 
me verbazen over het medeleven en de vriendelijkheid 
van de mensen die het Oekraïense volk hebben gesteund, 
hoewel het niet gemakkelijk is. Ik geloof dat iedereen in 
deze wereld een missie heeft. Mijn doel is om mensen 
schoonheid en licht te brengen, ook in zo'n moeilijke tijd 
voor iedereen.

Irina Dzhul
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Lieve familie, nieuwe buren, de Doopsgezinde Gemeente 
heet jullie van harte welkom! We wensen jullie vrede en alle 
goeds toe in Aalsmeer en hopen met jullie op betere tijden! 
Дорога родино, нові сусіди, Менонітська конгрегація 
вітає вас! Бажаємо вам миру та всього найкращого в 
Алсмері та сподіваємось на кращі часи з вами!

Namens de cie. Vluchtelingen, Marlies van Leeuwen

De contactpersonen voor het gezin zijn Ansje Weima, Paulien 
Walch en Marlies van Leeuwen. Contactpersoon kerkenraad is 
Neeltje Peters. Contactpersoon naar de burgerlijke gemeente 
is Hermen de Graaf. 

Bijeenkomst Zinvol Ouder Worden
Woensdagmorgen 25 mei hadden zich in de Bindingzaal 30 
mensen rondom de tafel geschaard. Te gast was de spreker 
Alex Noord, predikant van de DG Haarlem. 
Op basis van het boek ‘Eindelijk volwassen, de wijsheid van 
de tweede levenshelft’, van professor De Lange heeft 
Alex Noord destijds een preek in Heemstede gehouden. 
Uit deze preek bleek dat Alex prof. De Lange vanaf toen hij 
jonge student was in al zijn publicaties heeft gevolgd omdat 
veel van zijn uitspraken zo inspirerend zijn. Bijvoorbeeld dat 
het hedendaagse ideaal van een oudere die zich, behalve 
in grijs haar en veel vrije tijd, in niets onderscheidt van 
de jongere. Dat vindt De Lange ongeloofwaardig en niet 
zinvol. Zo gebruikt hij twee woorden om de ouderdom te 
kenschetsen: flinterdun en lichtgewicht. Je hebt over veel 
in het leven geen controle. Het bestaan wordt omhuld 
door een flinterdun vlies dat zomaar kan scheuren. En over 
‘lichtgewicht’: “Pas op, zegt De Lange, maak je niet te groot. 
Een mens is maar een lichtgewicht!” 
Na de lezing van Alex Noord werden er 5 groepjes 
gevormd die een onderwerp meekregen om met elkaar 
van gedachten te wisselen en daar in de grote groep over 
te rapporteren: Angst en kwetsbaarheid; Mijn relatie en 
mijn omgeving; Heeft de ouderdom je ook iets gebracht? 
Rouw over wat je bent kwijtgeraakt en Zingeving bij het 
ouder worden. Terug in de grote groep kwamen daar veel 
herkenbare observaties uit. Te snel was deze inspirerende 
ochtend voorbij maar met een hart onder de riem om nog 
zinvoller oud(er) te worden, gingen we huiswaarts. 

Vera Stein

Inloop zondag 12 juni 'Over rozengeur en maneschijn'

Is de Inloop nog altijd levensvatbaar?
Dat onderzoeken we in de komende vier maanden, van 
mei tot en met augustus elke tweede maandag van de 
maand.
 
Mei werd goed bezocht, juni zelfs nog beter.
De Inloop komt op stoom!
We hebben de ondergrens van 65 jaar losgelaten.
Ook als je 65 jaar of jonger bent willen we op 
zondagmiddag Open Kerk zijn, een fijn programma 
aanbieden en een gastvrije plek zijn met een kop koffie of 
thee en iets fris.

Zondag 12 juni hoorden we over olie die je rook als de 
koffer openging van de echtgenoot die thuiskwam van 
de grote vaart, over rozen die op de Historische Tuin zo 
heerlijk ruiken, over anijs en de gele bus van vroeger 
thuis met gestampte muisjes en de blokjes in cellofaan, 
opgelost in een beker warme melk. Kortom: we deelden 
verhalen over geuren die herinneringen oproepen en 
deden ons best om ze thuis te brengen: koffie, kruidnagel, 
speculaaskruiden, anijs, waspoeder en kerrie. Van spelletjes 
doen kwam niets meer terecht, we hadden genoeg aan 
onze verhalen, elkaar en de gezelligheid. Het was, kortom, 
een hele fijne middag.
U bent welkom op 10 juli met Erna Belandi en op 
14 augustus met Elise Moolhuijsen.
Met een beetje geluk kunnen we daarna laten weten dat 
de Inloop voor het hele jaar gereserveerd staat.

Ellen van Houten

Bijeenkomst Zinvol Ouder Worden.



Levenslicht nr. 5 | Juli 2022

7

Van het bestuur van de Bezoekcommissie
Woensdag 3 augustus is er weer een boottocht voor alle 
78-plussers binnen de Gemeente.
We hebben gekozen voor een iets andere trip dan we 
gewend zijn, namelijk een tocht van twee uur, dicht bij huis 
en met een beperkt aantal deelnemers op de ‘Koningin 
Juliana’. 3 augustus komt de ‘Koningin Juliana’ naar 
Aalsmeer en maakt twee keer op deze dag, 
’s ochtends en ’s middags, een mooie vaartocht over 
de Poel (Westeinderplassen). We vertrekken vanaf 
Zorgcentrum Aalsmeer. Vaartijden: 10.00 tot 12.00 uur of 
14.00 tot 16.00 uur. Er volgt nog een uitnodiging!
 
Anja Hofman-Kniep, tel. 06-13559610

Doopsgezind Wereldcongres/
Mennonite World Conference (MWC)
Het wereldcongres van de Doopsgezinden wereldwijd vindt 
dit jaar plaats in Indonesië o.a. in Salatiga en Semarang (Java) 
van 5 tot en met 10 juli. Het thema is ‘Jezus volgen over 
grenzen heen’. Vieringen en gezamenlijke activiteiten zijn 
online te bekijken zowel live als op een later moment. 
Het International Choir, waarvan Akke-Clara deel uitmaakt, 
is te zien en te horen tijdens de vieringen. 
Wij gaan onderzoeken of het een optie is dat we ons als kerk 
registreren om in te schrijven, omdat daar kosten aan zijn 
verbonden. Zo zouden we online kunnen deelnemen aan 
het MWC op zelfgekozen momenten. Het is mogelijk om 
daartoe met een groep samen te komen. Wij zullen u op de 
hoogte brengen via DGA-nieuws.Voor meer informatie over 
het congres – bijvoorbeeld het programma, de inhoud van 
workshops of de sprekers (en over MWC) zie 
https://mwc-cmm.org/stories/join-assembly-online. 

Paul F. Thimm

Verjaardag 
Op 5 juni hebben we met Pinksteren de verjaardag van 
de Gemeente van Christus gevierd met heel veel taart 
bij de koffie. De bakkers hadden hun favoriete recept 
gebruikt, heerlijk! De dienst werd heel feestelijk door de 
medewerking van het Saxofoonkwartet, dat prachtig 
speelde met tot slot heel hoopvol het ‘Lang zal die leven’!

Akkervaart ouderwets gezellig 
De laatste Akkervaart was in 2019. Genietend van dat 
het weer mogelijk is zijn we met 48 deelnemers op 20 
juni afgevaren van het Praamplein, in twee boten van de 
Westeinder Rondvaart met Jop Kluis en Henk van Leeuwen 
aan het roer. Deelnemers: de kerkenraad en geestelijk 
werkers aangevuld met een paar van de mensen die heel 
hard werken voor de Doopsgezinde Gemeente, met hun 
partners. Het is niet mogelijk alle harde werkers tegelijk 
mee te nemen. De volgende keer kunnen anderen mee.
Alles zit mee. De temperatuur is prima, er is weinig wind 
en het is op het water prachtig met het mooie weer. 
We varen langs vele eilanden die de Eilandcommissie 
onder haar beheer en in de verhuur heeft. Aan elk zit een 
verhaal vast dat smakelijk wordt verteld door de beide 
roergangers. Het is duidelijk dat er veel werk aan vastzit. 
Op deze manier krijgen we daar een beeld van en we 
hebben er bewondering voor. De pauze wordt op een van 

Akkervaart.
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de eilanden gehouden. Koster Adrie Maarsen heeft voor 
koffie en thee gezorgd en er is heerlijke versgebakken taart 
gehaald bij Stichting Ons Tweede Thuis, een aanrader. 
Als het frisjes wordt doet iedereen zijn jas aan voor de 
terugtocht. In de Bindingzaal nemen we na afloop een 
drankje en de kerkenraad heeft gezorgd voor heerlijke 
hapjes. Het was ouderwets gezellig.

100 rozen
Op 25 juni zijn 100 rozen met een groet van de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer naar Detentie Centrum 
Schiphol gebracht, voor in de kerkdienst van 26 juni.

Willy Karssing 

Vakantieweek 2022: onvergetelijk!
25 juni was het weer zo ver, na 2 jaar dan eindelijk weer 
een vakantieweek. Er waren 19 enthousiaste deelnemers 
en 4 leiding. Klokslag 13.45 uur werden we uitgezwaaid 
vanaf het parkeerterein waar zo vele kampen vandaan 
vertrekken. Een voorspoedige reis volgde en toen we 
aankwamen stond de koffie en thee al klaar voor ons. 
Hotel Bosgoed, wat een bijzondere locatie. Gelegen in het 
bos op steenworp afstand van het centrum van Lunteren 
en o, wat wisten ze ons te verwennen. Elke dag en bij elke 
maaltijd was er wel een verrassing. Het aardige personeel 
liet geen moment onbenut om ons te helpen. Het terras 
met de parasollen, maar ook de gezellige grote kamer waar 

we gelachen hebben en waar een traan is gelaten. 
Het leek zelfs wel alsof ze ook de weersverwachting onder 
controle hadden! Alle lof! Maar ook aan het programma 
dat door de leiding was gemaakt is aandacht besteed. 
Zo hebben we door de week diverse malen aandacht 
besteed aan het kampthema ‘De gemene deler’. Een 
thema waarover Ellen van Houten een dienst met ons 
heeft gehouden op de zondagochtend. Gedurende de 
week zijn er diverse uitstapjes gemaakt, zo is er gewandeld 
naar de uitkijktoren en gefietst naar het middelpunt 
van Nederland, zijn we bij de zandsculptures geweest in 
Garderen, is de Eekhoeve (een beleefboerderij) bezocht 
en is er met bus en gids door het Kroondomein gereden 
en zijn we bij het Pluimveemuseum in Barneveld geweest. 
Verder was er een muziekbingo, kwam boswachter Rob 
ons vertellen over de Veluwe, werden er Happy Stones 
gemaakt en was er de Bonte Avond. In de ochtenden 
genoten we van de dagopeningen en de deelmomentjes 
bij de koffie. 
Maar bovenal de gezelligheid en geborgenheid die we met 
elkaar hadden was onvergetelijk! Nieuwsgierig geworden? 
Informeer bij onze deelnemers of leiding. En er is vast nog 
wel een plekje voor 2023…

Jacco Piet

KRINGWERK

Weekend Shalom 6 mei
Eindelijk, na 3 jaar 
mochten we weer ‘op 
weekend’. 
Wat waren we blij! 
Vrijdag 6 mei reden 
we naar Bakkeveen. 
We waren om 17.00 
uur welkom maar 
de meesten konden 
niet wachten en 
gingen vroeg op weg, 
sommigen dronken 
onderweg wat, 
anderen gingen op 
de fiets de omgeving 
verkennen. Wat een 
prachtig onderkomen, 
luxe met een eigen toilet en douche en opgemaakte 
bedden. Het weer was prachtig en we konden lekker buiten 
zitten. De stuurgroep had de kamers ingedeeld en ook 
waren er verschillende groepen samengesteld voor het 
eten. Vrijdagavond aten we ragout met erwtjes, eenvoudig, 
met een lekker toetje. We vierden de verjaardag van Jolande 
met een zelfgemaakte bloem en zondagsschoollied, 
vervolgens deden we ‘s avonds een kleurenspel. We 
moesten een kleur kiezen en daarbij werd verteld wat deze 
kleur betekende, in onze groep van oranje klopte dit niet 
helemaal, maar we hadden veel plezier. Zaterdagmorgen 
na het ontbijt en de koffie op de fiets naar Roden met 'lupa' 
op eigen gelegenheid. Zo reden we elkaar niet in de weg 
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en kwamen we steeds verschillende groepjes tegen. In de 
kringloopwinkel - er waren er twee in Roden - zochten we 
voor een klein prijsje een cadeautje. Na de lunch (lekker op 
een bankje in de zon) werden we verwacht bij de Havezate 
Mensinge. We kregen een boeiende rondleiding, een 
aanrader als je eens in de buurt bent. Terug even relaxen in 
de zon en toen een 3 gangendiner. 
’s Avonds muziekbingo. Dat was moeilijk voor sommigen, 
het ontlokte Nelleke de opmerking dat we niet helemaal de 
doelgroep waren, later kwam de jaren 60 en 70 aan de beurt 
en dat ging beter. We hadden veel plezier om de prijsjes uit 
de kringloop! Zondag een overdenking van Gert, boeiend en 
vervolgens kregen we opdracht een collage te maken met 
gescheurd kleurenpapier van hoe je het weekend beleefd 
hebt: prachtige stukken! Op de website staat het resultaat. 
’s Middags nog een wandeling in de duinverstuiving bij 
Bakkeveen, nooit geweten dat het er zo mooi was, een 
pittige tocht. Na het Mexicaanse avondeten, gemaakt door 
de stuurgroep, togen sommigen al weer naar huis. 
Een fantastisch weekend en volgend jaar hopen we er weer 
heen te gaan, we zijn nog lang niet uit gekeken.

Ineke van der Stroom

Boekbespreking bij Oase 
Margo Spaargaren opent 
de middag op 12 mei 
en steekt de kaars aan. 
Jolande verzorgt de 
inleiding en Gré Kalf gaat 
ons over boeken vertellen. 
Het is de allerlaatste keer 
dat ze dat zal doen. We 
zingen lied 208. Jolande 
zegt zich geen leven 
te kunnen voorstellen 
zonder lezen. Als kind 
al kon zij zich helemaal 
verliezen in een boek. 

Erg dat er veel mensen niet kunnen lezen en schrijven. Ook 
jammer dat sommigen bij het ouder worden het vaak niet 
kunnen zien en daardoor moeite hebben met lezen. Jolande 
haalt ook de vreselijke oorlog in Oekraïne aan. Een grote 
tegenstelling als je met de komende Vredesweek bezig bent. 
Ze las nog een paar leuke stukjes voor, o.a. ‘Lezen is denken 
met iemand anders zijn hoofd’ en ‘Elke letter is een verhaal, 
elk woord een betekenis, elk boek een verrassing’. Na het 
gebed vertelt Gré ons over de boeken. Ze haalt aan dat ze 
met een koffer vol boeken door het hele land trok. Als het 
ver was bleef zij overnachten bij één van de bestuursleden. 
“Ik kreeg een mop in mijn kop”, zegt Gré, “en ik deed het 
gewoon. Boeken kopen, of dat duur is? Nee, hengelen kost 
meer.” Door de coronatijd koos Gré voor lezen maar vooral 
herlezen. Ze noemt schrijfsters als Hella Haasse en Yvonne 
Keuls. Oeroeg en Het verstoorde leven en het Dagboek van 
Anne Frank: deze boeken leest Gré vaak. Ook het dagboek 
van Wim Kan, waaruit bleek hoe onzeker die man was. 
Corrie Vonk moest hem dan weer opbeuren. Gré vraagt 
onze speciale aandacht voor ‘Het leven is een uitdaging’ 
van Hanneke Boot, de mondschilderes. Ook noemt ze de 

schrijfster Annejet v.d Zijl, over haar boek Fortuna’s kinderen. 
Na de pauze leest Gré enkele gedichten voor uit haar 
dichtbundel, waarna zij het verhaal vertelt van oom Cor, 
de tweelingbroer van haar vader. Tot slot raadt Gré ons aan 
om behalve te lezen ook te schrijven: houd een dagboek bij, 
schrijf eens een brief, ga naar een schrijfgroep. We hebben 
het materiaal altijd bij ons: de taal! We sloten de middag af 
met het lied ‘Vrede wens ik je toe’. Elise bedankte Gré voor 
de mooie middag waarvan we genoten hebben. Toch mooi 
dat Gré haar laatste boekbespreking hield bij Oase.

Clazien Meivogel

Ruth staat stil bij 45-jarig jubileum

Ook deze laatste kringavond van het seizoen (12 mei) stond 
in het teken van ons 45-jarig jubileum. Na het ontsteken van 
de kaars en koffie/thee met traktatie van Tilly, keken we naar 
een gedeelte van de videofilm die Geerda in 1989 maakte 
tijdens ons weekend in Almen. Wat waren wij toen nog jong! 
Hierna gingen wij in groepjes rond de tafel om de quiz, die 
Tilly had gemaakt voor ons weekend in Enter in 2020 (ging 
niet door), te doen. Hiervoor werd druk gebruik gemaakt 
van alle logboeken, die uitgestald op tafel lagen. Het ‘o-ja’ 
en ‘weet je nog’ kwam veelvuldig voor. Na een hapje en een 
drankje sloten wij deze kringavond vol met herinneringen af.

Marry Lloyd-Spaargaren 

Gezellige afsluiting seizoen kring Mijdrecht 
Op 12 mei sloot kring Mijdrecht het seizoen af met een 
gezellige en lekkere pannenkoekenmaaltijd in Nieuwkoop. 
Dankzij het prachtige voorjaarsweer konden we fijn 
buiten zitten en weer even bijpraten. Na afloop brachten 
sommigen nog een bezoekje aan de Bijbelse tuin bij de 
kerk in Nieuwveen. Zeker de moeite waard om even rond 

Gré Kalf.
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te lopen en de planten te bekijken of zomaar even in het 
zonnetje op een bankje te zitten! 

Hanneke Niermeijer

Afsluiting kringseizoen Shalom 
We verzamelen ons donderdag 19 mei, om 19.30 uur bij 
‘Bolwerk’ in Amstelveen, sommigen kwamen op de fiets! 
Door de commissie was een wandeling van een uurtje 
voorbereid. Het werd een pittige wandeling. Eerst door het 
Broerse park en vervolgens door de Braak. De heemparken 
zijn beroemd. Heem staat voor inheems, de oorspronkelijke 
wilde planten. Het Broerse park is in 1926 ontworpen. Bij de 
ingang staat sinds 1950 een oorlogsmonument en in het 
park werd in 1994 het Indië-monument geplaatst. Na de 
wandeling dronken we nog een glaasje bij ‘de Beach’ ter 
afsluiting van het seizoen. 

Ineke van der Stroom

Fleurige, gezellige Zorgcentrum kringmiddag 
Bij binnenkomst, op 30 mei, werden we al verrast door de 
mooie quilts die overal hingen en lagen. Anneke Eveleens 
opende de middag en de kaars werd aangestoken. 
We stonden even stil bij het overlijden van Martin Kooij, 
zongen lied 314: Here Jezus om uw woord, uitgekozen door 
Jacqueline Tas. Ze was de gast vanmiddag en vertelde over 
de vele quilts die in de loop der jaren gemaakt zijn, over de 
handwerktechniek, het zoeken van de kleurencombinaties. 
Achter elk wandkleed, sprei, tafelloper en kussen zit een 
mooi verhaal. Wat een steekjes zijn er gezet. Zo wordt er met 
een groepje op donderdag in de kerk aan een grote quilt 
gewerkt voor de Bazar, onder andere ook door Jacqueline. 
De middag werd afgesloten met het zingen van lied 416: 
Ga met God. Met een stoffen geurhartje gingen we voldaan 
naar onze kamer of huis. Bedankt voor de fijne middag!

Corrie Cuiper

Eerste avond nieuwe Duurzaamheidskring
Op 10 mei opent Hans van der Meulen de avond voor 
13 belangstellenden. Hij legt ons uit wat de bedoeling van 
een duurzaamheidskring zou kunnen zijn. Het alleen ‘appen 
en mailen’ zou niet voldoende zijn.

Hans vroeg de aanwezigen hun motivatie toe te lichten om 
deze avond en eventuele vervolgavonden te bezoeken. 
De meesten van ons leken het meest geraakt doordat de 
mens het leven op aarde in snel tempo aan het vernietigen 
is. We maken ons grote zorgen over het voortbestaan van 
onze planeet.

We kijken naar een documentaire van De Prijsknaller, die 
deze keer gaat over de verwerking van afvalkleding. (zie ook: 
https://kro-ncrv.nl/persberichten/kro-ncrvs-de-prijsknaller-
over-kleding )

Kring Zorgcentrum.
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We gaan in groepjes uiteen en beantwoorden de vragen die 
de duurzaamheidscommissie naar aanleiding van de film 
voor ons gemaakt heeft.

We zijn geschokt over de werkelijk gigantische 
hoeveelheden kleding die opgehaald worden. De beelden 
van vuilnisbelten in Ghana waren veelzeggend. Kleding die 
echt nooit meer gebruikt gaat worden en niet vernietigd 
wordt. Oorzaak: slechte kwaliteit, ons koop(kleding)gedrag, 
geen controle op productie van kleding die nauwelijks aan 
milieueisen hoeft te voldoen. Bij sommigen van ons wordt 
het idee geopperd om maar geen kleding meer te scheiden 
en alles gewoon bij het restafval te gooien, zodat we de 
arme landen niet met een berg afval opschepen.
Algemeen werd opgemerkt dat we echt minder kleding 
moeten aanschaffen en opletten waar het van gemaakt 
wordt en langer dragen. En vooral de producenten 
aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Betere 
regelgeving. Ook bespraken we hoe we vervolg gaan geven 
aan ons kring(loop)bestaan. 

De volgende kringavond gaat over de omschakeling naar de 
warmtepomp. Een datum wordt spoedig bekendgemaakt.

Ter overdenking: onlangs gelezen, aantal verkochte 
trimschoenen afgelopen jaar: 25 miljard paar… en dan nog 
een van Levi (Weemoedt): “Al is de trimschoen nog zo snel 
de dood die achterhaalt hem wel…”

Ger van Alphen

60-jarig jubileum Zusterkring Oase
Inmiddels twee jaar later, maar we gaan het vieren!
Op 21 juli a.s. viert zusterkring Oase haar 60-jarig jubileum 
met een gezellige dag in de Bindingzaal, van 10.30 tot 
15.30 uur. De uitnodiging volgt.

Margo, Jolande en Elise

Kring JoB sluit seizoen af met twee buitenactiviteiten 
Woensdag 18 mei 
ging kring JoB met 
twee gastlopers aan de 
wandel met Frank! 
Het vertrek was vanaf 
het Fort in De Kwakel en 
zo liepen we een leuk 
rondje van 6 kilometer 
door en om De Kwakel 
op een mooie, zonnige 
avond. Frank las twee 
mooie teksten voor 
en onderweg was er 
natuurlijk koffie en 
thee. Woensdag 15 
juni sloten we het 
seizoen echt af. René 
had de vlet met houten 
planken-banken-op-
bloemenemmers al 
klaarliggen. Ook deze 

avond was het prachtig weer! We voeren een klein stukje en 
waren toen al ter plaatse bij de bijenkasten van René. 
Hij heeft een aantal jaren geleden de cursus tot imker 
gevolgd en houdt bijenvolken in zijn eigen bijenkasten. 
Met een interessant verhaal, ondersteund door foto’s en 
plaatjes werden wij een stuk wijzer! Darren, werksters, een 
koningin, honingraten, bijenwas, alles kwam voorbij. Een 
boeiend verhaal. Terug op de vlet kregen we een heerlijk 
crackertje met roomboter en echte Hansenhoning. De koffie 
en thee werd geschonken op het eiland van Dick en Agnes. 
Na een prachtige zonsondergang was er nog een sapje 
en nootje in de kas. Iedereen vertelde daar zijn of haar 
vakantieplan, een heerlijk vooruitzicht. Fijne zomer voor 
iedereen!

Marnel de Haan-Tas

Beeld uit de documentaire 'de Prijsknaller'.

Imker René.
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Wandelen met Frank.

VAN DE KERKENRAAD

Uit de kerkenraadsvergadering van 17 mei
Jolande Amorison van de commissie Fairtrade was onze gast 
en ze informeerde ons over de acties die gevoerd zijn de 
afgelopen jaren en we hebben met haar meegedacht over 
nieuwe acties om aandacht te genereren voor eerlijke handel. 
Er komt een eendaagse cursus ‘Spreken in het openbaar’ 
voor de lekenprekers, voorlezers, mededelingenteam en 
geestelijk werkers die daarvoor interesse hebben. 
De Bindingzaal wordt na de kerksluiting door corona weer 
veel gebruikt en daardoor zien we ook duidelijk dat een 
opknapbeurt nodig is. Een onderzoek start hoe we dit 
kunnen financieren in samenwerking met de Binding. 
De Akkervaart vindt plaats op maandag 20 juni met 
50 personen die we willen eren om hun werk in de 
Gemeente. De Bazar gaat door op zaterdag 19 november. 
De helft van de opbrengst gaat naar goede doelen, 
de andere helft naar het werk in onze Gemeente. De Loods 
wordt, omdat hij nauwelijks gebruikt wordt, leeggemaakt 
om plaats te maken voor bewoning door een van de 
huurders. Hierdoor wordt zijn wooncomfort aanzienlijk 
vergroot. De Pinkstergroet die samengesteld is door Wim en 
Marlies wordt verstuurd. Tessa Westerhof gaat stoppen met 
haar werk voor de Binding. Spijtig nieuws voor ons maar ook 
begrijpelijk gezien haar plannen voor de toekomst. 
De Binding gaat op zoek naar vervanging. 

Erica de Ridder

Kerkenraadsvergadering 21 juni 
Er wordt gesproken over het programma voor de Zin-Inn 
voor komend najaar. De plannen zien er goed uit. Er komt 
een grotere inspraak in het programma vanuit de jongeren 
in de TheehuisClub. De Inloopzondagmiddag wordt 
voortgezet. De kerkenraad gaat bestuderen tot welke acties 
het door de Voorjaarsvergadering aangenomen Beleidsplan 
2022-2025 zal gaan leiden. Deze acties zullen vnl. liggen op 
het gebied van het jeugd- en jongerenwerk. Besloten is om 

de diensten voorlopig te blijven streamen; deze worden 
door gemiddeld 150 personen bekeken. Verder wordt er 
teruggekeken op een aantal geslaagde evenementen: 
het optreden van het Hesston Choir, het weekend met onze 
partnergemeente, de Eilanddienst en de Akkervaart, die na 
twee jaar eindelijk weer eens kon doorgaan. 
Ook wordt vooruitgekeken naar de Bazar, die op 
19 november (hopelijk) weer kan worden georganiseerd.

Neeltje Peters

GEMENGDE BERICHTEN  

Update Doopsgezind WereldWerk 
De meeste berichten over de hulp in Oekraïne komen via 
Multiply. Dit is de zendings- en hulpwerkorganisatie van 
de Mennonite Brethren (MB), een belangrijke tak van de 
wereldbroederschap. Multiply werkt namens 
MB-gemeenten in Noord-Amerika en Europa. 
Het werk van Multiply heeft in de afgelopen decennia geleid 
tot de start van een aantal Doopsgezinde Gemeenten in 
het zuiden van Oekraïne. Deze gemeenten zijn verenigd in 
de AMBCU (Association of Mennonite Brethren Churches in 
Ukrain). Een aantal van deze gemeenten bevindt zich nu in 
of vlakbij bezet gebied. De uitvoering van het hulpwerk van 
Europese Doopsgezinde hulpwerkorganisaties waaronder 
Doopsgezind Wereldwerk wordt verzorgd door Multiply en 
dit hulpwerk verloopt via de AMBCU-gemeenten. 
Dit netwerk is essentieel bij de distributie van hulpgoederen. 
Hulpgoederen en opvang vluchtelingen
De distributie van hulpgoederen 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 in Haarlem. 
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De Kerktuin is prachtig
Voor de insecten hebben Howard en Jan Maarsen een 
insectenhotel gemaakt.
Wat gebeurt er in een insectenhotel?
Met blijdschap geven wij u kennis, jullie kennen dat zinnetje 
wel. Vooral in mijn jeugd veelgebruikt. We zijn nu wat 
opgeschoven richting minder formeel. In de kerktuin is 
zoals jullie weten een insectenhotel geplaatst. Midden april 
bloeide er nog niet zo veel, maar enkele bijtjes vonden hun 
weg naar de kraamkamer. Metselbijtjes legden in verzameld 
stuifmeel ingebed hun eitjes. Door middel van speeksel 
en verzamelde klei werden er secties gebouwd om hun 
toekomstige kroost te beschermen. Een waar kunststukje! 
Er blijken ook behangersbijen actief te zijn. Die gebruiken 
geen stuifmeel als voedsel maar uitgekauwde bladdeeltjes. 
Je ziet ze soms buiten het broedholletje hangen. In dit 
broeierige mengsel komen de eitjes uit en groeien de 
maden van het voedsel. Na het verpoppen (allemaal in dat 
nauwe pijpje!) komen stuk voor stuk de nieuwe bijtjes na 
verloop van tijd en die worden de bestuivers voor onze 
toekomst.

Gert Karssing

In Memoriam Erik August Berger (2 januari 1936 – 23 mei 2022)
In zijn werkzame leven is Erik Berger meer dan 30 jaar een gewaardeerde burgemeester 
geweest – eerst in Ottersum en later in Gennep. In 2006 leerden Erik en Ans elkaar kennen 
via Internet – beiden na het verlies van hun eerste echtgenoot. Uiteindelijk kochten ze 
een woning in Vinkeveen aan de Baambrugse Zuwe. Ans introduceerde Erik in onze 
Doopsgezinde Gemeente. Zij kwamen samen naar de diensten en gingen samen naar 
kring Mijdrecht en kring Elia. Ze reisden mee naar onze partnergemeenten in voormalig 
Oost-Duitsland en naar Polen met de Doopsgezinde Stichting Nederland-Polen. Erik bleef 
katholiek en was actief als lid van de Ridders van het Heilig Graf. Tegelijkertijd voelde hij 
zich bij ons thuis en werd daarom vriend van onze Gemeente. Hij speelde ook viool in de 
band ‘Four Old Boys’ met Hielke Wierda, Johan Lanser en Gerbrand Groeneveld. Erik was 
een mens met een brede interesse voor geschiedenis, geloof, muziek, cultuur en zoveel 

meer – ook voor mensen die hij ontmoette. Hij was een zorgzaam en liefdevol mens en had veel aandacht voor 
zijn kleinkinderen en ook die van Ans. In kleine familiekring werd hij bijgezet in het graf waar zijn eerste vrouw, 
Richmonde Vos de Wael en zijn jongste zoon Floris, die maar een jaar oud is geworden, begraven zijn.

In de dienst luisterden we naar 1 Korintiërs 13 de diepzinnige woorden die Paulus schreef en die eindigt met de zin: 
Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. (1 Kor.13:13).
Echte liefde draagt namelijk altijd ook geloof en hoop in zich.

Paul F. Thimm 

Insectenhotel.

VAN DE BINDING 

ZOMERKAMPEN 2022
De voorbereidingen zijn in volle gang: de zomerkampen 
gaan al bijna van start! Hieronder vindt u de vertrek- en 
aankomsttijden en de adressen van onze kamplocaties. 
Kinderen vinden het superleuk om elke dag een kaartje te 
krijgen! Het is nooit te veel. Voor de meest actuele vertrek- 
en aankomsttijden verwijzen wij u naar onze website: 
www.debinding.nl  
 
Stadskanaal 1  11-jarigen (groep 7)
Vertrek: zaterdag 16 juli 10.00 uur
Aankomst: zaterdag 23 juli 15.30 uur

Stadskanaal 2  12-jarigen (groep 8)
Vertrek: zaterdag 23 juli 8.30 uur
Aankomst: zaterdag 30 juli 13.00 uur 
 
Adres Stadskanaal 1 en 2: Camping de Kapschuur, 
De Vloeivelden 3, 9501 LG Stadskanaal.
 
Ransdaal  13-jarigen (Brugklas)
Vertrek: vrijdag 15 juli 13.00 uur, 
Aankomst: vrijdag 22 juli 13.00 uur 
 
Adres Ransdaal: ’t Auwershoes, Ransdalerstraat 41, 
6311 AW Ransdaal.
 
Someren  14-jarigen (2e klas)
Vertrek: zaterdag 16 juli,12.00 uur,
Aankomst: zaterdag 23 juli 14.15 uur 
 
Adres Someren: De Hoof, De Hoof 18, 5712 LM Someren
 



Levenslicht nr. 5 | Juli 2022

14

KRONIEK
Geboren
Op 12 mei is geboren Teun Willem Heuvelman,
zoon van Willemijn van Leeuwen en Wouter 
Heuvelman, broertje van Nout en kleinzoon van 
Marlies en Wim van Leeuwen.

Overleden 
Op 23 mei 2022 is overleden de heer 
mr. Erik August Berger, partner van Ans Oud, 
eerder weduwnaar van Richmonde Vos de Wael, 
in de leeftijd van 86 jaar.
Op 27 mei 2022 is overleden br. Martinus Kooij, 
weduwnaar van Tilly Kooij-Maarse, 
in de leeftijd van 89 jaar.

In Memoriam broeder Martinus Kooij
Op 27 mei overleed in de leeftijd van 89 jaar br. Martinus Kooij, weduwnaar van 
Tilly Kooij-Maarse. We noemden hem Martin. Martin groeide met zijn broer en twee 
zussen op aan de Hornweg. Ze gingen naar de Doopsgezinde Zondagsschool. Later werd 
Martin lid van de Jongerenkring en op 22 maart 1959 werd hij gedoopt op zijn belijdenis. 
Martin was een trouw kerkganger, hij was lid van de kerkenraad en de commissie die de 
contacten met de partnergemeenten in (vm.) Oost-Duitsland onderhoudt. Later nam hij 
deel aan de ontmoetingen voor ouderen, de gesprekskring in het Zorgcentrum en werd 
hij bezocht door leden van de bezoekcommissie en de pastorale groep. Martin en Tilly 
Maarse leerden elkaar tijdens dansles kennen, ze maakten lange fietstochten en hun liefde 
groeide. Op 28 mei 1959 zegende dominee Sipkema hun huwelijk in. Ze kregen twee 
zoons en een dochter, waarvan de oudste zoon verdrietig genoeg al jong overleed. Martin 

en Tilly waren gastvrij, ze hadden veel vrienden en reisden graag. Ze genoten van de zorg voor hun kinderen en waren 
blij met hun 3 kleindochters en 2 kleinzoons. Samen met zijn vader en broer ging Martin in de rozen- en anjerteelt en 
zijn specialiseerden zich later in de vermeerdering en veredeling van anjers. Ze deden veel internationale contacten 
op. Tijdens de afscheidsdienst lazen we over de liefde uit 1 Corinthe 13. Woorden die een leven lang met Martin zijn 
meegereisd en hem kracht en troost hebben gegeven in dagen van vreugde en diepe droefenis. Jezus was als een 
vriend voor hem. Zijn nabijheid gaf hem rust. De laatste jaren woonde Martin in Rozenholm, hij voelde zich er thuis en 
was dankbaar voor de goede zorgen en de vriendschap die hij ook daar opdeed. Op 3 juni hebben we in de Gemeente 
afscheid van Martin genomen en hem naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats begeleid, waar we hem 
ten slotte hebben toevertrouwd aan de oneindige goedheid van de Eeuwige. 

Moge hij rusten in vrede.

Ellen van Houten 

Schiphorst  15-jarigen (3e klas)
Vertrek: vrijdag 15 juli 14.30 uur, 
Aankomst: vrijdag 22 juli 12.15 uur 
 
Adres: De Lindenhorst, Schiphorsterweg 15, 
7966 AB De Schiphorst
 
Texel  16-jarigen (4e klas)
Vertrek: vrijdag 22 juli 12.30 uur, 
Aankomst: vrijdag 29 juli 13.15 uur 
 
Adres: Groepsverblijf Texel ‘Breemhoeve’, Hemmerweg 22, 
1797 RC Den Hoorn, Texel.
 
Oostenrijk  17-jarigen (5e klas)
Vertrek: vrijdag 22 juli 20.00 uur, 
Aankomst: zaterdag 30 juli 18.00 uur. 
 
Adres: Hollandheim, Wieden 415, 6883 AU, 
Oostenrijk (Voralberg).

BEDANKT 

Hartelijk bedankt voor alle medeleven rond het overlijden 
van de zus van Wim, mijn schoonzusje Anneke van Houten. 
Dat was fijn. We voelden ons omringd.

Wim en Ellen van Houten

Heel verrast was ik toen ik de bloemen uit de 
pinksterdienst kreeg, door Jan gebracht met een kaart van 

Jacqueline met mooie woorden beschreven! 
Dank je wel voor deze groet.

Domien Verton 

Graag willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de 
vele kaarten, mailtjes en appjes met gelukwensen die wij 
ontvingen bij ons 50-jarig huwelijksjubileum. 
Wij zijn er heel blij mee.

Willem en Pauline Piet-Kreeft
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Hesston College Choir
Op 19 mei kwam het Hesston College Choir zingen in de 
Gemeente. Zoals elke keer was het een indrukwekkend 
concert. Het zijn allemaal studenten die studeren in 
Hesston, Kansas. Het thema was ‘Shine a light’, een licht 
in een wereld vol zorg, angst, uitputting en meer. Maar 
muziek mag een licht laten schijnen te midden van dit 
alles. Vooraf mochten Leon, Tilly, Leen en Franka met 
hen een zelfbereide maaltijd eten. Als bedankje voor de 
gastvrijheid werden we toegezongen met een speciaal 
bedanklied. Dit was ongelooflijk! 

Stichting Anders
Koen Persoon kwam vertellen over zijn werk bij Stichting 
Anders op 25 mei. Koen is lid van de Theehuisclub en 
heeft een bijzondere baan: het koppelen van bedrijven 
aan hulpvragen. Een hovenier knapt de tuin op van 
iemand die in de bijstand zit en slecht ter been is. Een 
hek om de tuin van een vluchtelingengezin, zodat 
de kinderen veilig kunnen spelen. Kleine concrete 

hulpvragen, speciaal voor mensen die niemand anders 
hebben om op terug te vallen. Het bijzondere is dat het 
niet ‘gratis’ is, degenen die hulp ontvangen worden 
uitgedaagd om ook een goede daad te doen. Je bent 
geholpen, wie mag jij nu helpen? Op deze manier maken 
we samen de wereld mooier. Want, zo vertelde Koen, 
geven maakt gelukkig! Denkt u ook te kunnen helpen? 
Koen werkt tegenwoordig in het Bindingkantoor of mail 
hem via kpersoon@stichtinganders.nl. 

Systeem loopt vast
We zijn allemaal opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne. 
Ook de muzikanten Jan Marten de Vries en Elianne Ardts. 
Dus maken zij muziek, over hoop, wanhoop, duisternis en 
licht. Daar win je de wereld niet mee, daar los je niet alle 
problemen mee op, maar het helpt misschien een gevoel 
van rust te brengen, een stukje vrede op de vierkante 
meter, voor even. De try-out voor dit programma was 
op 14 juni in onze Gemeente. De aanwezigen hebben 
genoten en raden allen aan om dit programma te 
bekijken wanneer het in het najaar ‘on tour’ gaat. 

Muzikanten Jan Marten en Elianne Ardts.
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Zomeravondzon boven de Westeinderplassen (Aalsmeer).

Nieuwe plannen
Na twee jaar met weinig mogelijkheid tot ver vooruitplannen gaan we per september weer een flyer uitbrengen. 
Het wordt weer de kleurrijke flyer die u allen kent, met alles erin: kerkdiensten, Bazar, Vredesweek, zondagsschool, 
bijbelkringen, gebedsmoment, lezingen, cursussen, maaltijden, toneelvoorstellingen, you name it, we got it! Nu is een 
flyer natuurlijk bedoeld om de aandacht te trekken. En daar hebben we u voor nodig: wie kan de flyer nou hartstikke goed 
gebruiken? Welke Aalsmeerder, Rijsenhouter, Kudelstaarter, Kwakelaar of iemand anders in de omgeving zou de flyer 
moeten krijgen? Breng die als uitnodiging langs! Wees niet de stille in den lande, maar laat iedereen weten wat voor moois 
er allemaal gebeurt in de DGAalsmeer. 

Franka Riesmeijer


