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Een wereld van verschil

Het jaarthema voor het kerkelijk jaar 2022–2023 voor 
Doopsgezind Nederland is ‘Een wereld van Verschil’. 
Het thema is gebaseerd op de kennis die er is over de grote 
ongelijkheid tussen rijken en armen op de wereld en de 
kansen en mogelijkheden die iemand heeft - of juist niet 
heeft - omdat hij of zij bij een van de twee groepen hoort. 
Grote ongelijkheid, een daadwerkelijk verschil. Kunnen 
wij, de mensheid (ik pak hem even lekker breed) hier nog 
verschil in maken? Of is dat juist het probleem? Hebben wij 
dat verschil niet al gemaakt? Want wie anders dan wijzelf 
hebben al die ongelijkheid veroorzaakt? Wie anders dan 
wijzelf sluiten mensen uit, benadelen hen, behandelen hen 
niet zoals ze behandeld horen te worden? Als mens slagen 
we er niet in om ons naar andere mensen toe als mens te 
gedragen. Kunnen we daar dan nog een positief verschil in 
maken?

Ik hoop van wel. Proberen kan altijd. Het is zoals Franka 
schreef op de voorpagina van het Levenslicht van juli: 
Doe iets kleins maar doe het regelmatig. Maak er een 
gewoonte van en creëer zo het verschil. Ik ben daar zelf, 
ongemerkt en meer voor mijn eigen ontwikkeling, mee 
bezig geweest door middel van een cursus Geweldloze 
Communicatie. 

Wat en hoe we communiceren bepaalt in grote mate de 
kwaliteit van onze relaties en ons leven. Als we iemand 
iets verwijten, ergens van beschuldigen of juist op een 
voetstuk plaatsen kan dat leiden tot verdeeldheid, 
verwarring of weerstand. Als we op een verbindende 
manier willen communiceren vraagt dat om een andere 
aanpak. De Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg 
heeft hiervoor Geweldloze Communicatie ontwikkeld 
waarin hij vragen centraal stelt als ‘Wat leeft er?’ 
en ‘Wat heb je nodig?’ Geweldloze communicatie is 
zeggen wat je wilt én horen waar het de ander om gaat. 
Het is een taal van mededogen. 

Het doel van geweldloze communicatie is: bewustwording 
van je denken, voelen en handelen; bijdragen aan begrip, 
samenwerking en respect in relaties; bijdragen aan 
(innerlijke) vrede. En de uitgangspunten van geweldloze 
communicatie zijn: ieder wezen streeft naar geluk, 
niemand wil lijden; mensen willen graag iets bijdragen, 
iets betekenen; alle mensen hebben dezelfde universele 
behoeften; alles wat we doen of laten komt voort uit het 
willen vervullen van behoeften.

Met taal, met woorden kun je iemand maken of breken. 
We doen dat ongemerkt en vaak ook onbedoeld. 
We zijn niet anders gewend omdat het zo normaal is in de 
wereld. Prestatiedruk, iets willen bereiken, vooroordelen… 
het is maar een kleine greep uit de redenen waarom het in 
onderlinge communicatie fout gaat. 
Geweldloze communicatie gaat niet vanzelf. Je moet daar 
wel iets voor doen. Het is een proces dat je moet leren en 
dat de oude, gewone manier van communiceren moet 
vervangen. Het is een uitdaging, bewustwording en het 
doorbreken van aangeleerde gewoonten. Ik hoop dat ik 
het onder de knie krijg omdat ik nu al zie, tijdens online 
oefensessies, wat het kan betekenen. Voor mijzelf en 
voor een ander en dat maakt wel degelijk een wereld van 
verschil.

Bas Middelkoop
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Kerkdiensten

  4 sept  ds. Waldemar Epp (collecte Ouderenwerk DGA)
11 sept  ds. Paul F. Thimm, mw. Ellen van Houten, zr. Franka Riesmeijer,
   Startzondag (collecte st. Vrienden van Mikondo)
18 sept  ds. Arianne Geudeke, oecumenische Vredesdienst in de Karmelkerk,
   aanvang 9.30 uur 
25 sept  ds. Paul F. Thimm (collecte DG Wereldwerk)
   2 okt  ds. Paul F. Thimm (collecte st. Vrienden van Mikondo)
   9 okt  ds. Henk Leegte (collecte DG Zending)
 16 okt  ds. Paul F. Thimm (collecte st. Vrienden van Mikondo)
 23 okt  br. Nico Eveleens (collecte st. Vrienden van Mikondo)
 
Aanvang om 10.00 uur tenzij anders vermeld.

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

Agenda
Di  6 sept        Kring Mijdrecht                        19.30 uur
Wo 7 sept Maaltijdgroep 18.00 uur
Zo   11 sept Inloop op de Zondagmiddag 15.00 uur
Ma  12 sept Zin-Inn, Sacrale Dans 20.00 uur
Do   15 sept Kring Ruth 20.00 uur
Zo    18 sept Vredesweek: Walk of Peace na afloop v.d. Oecumenische dienst 
Ma  19 sept Vredesweek: Filmavond in het Parochiehuis 20.00 uur
Di    20 sept Kerkenraadsvergadering 19.30 uur
Di    20 sept Vredesweek: Lezing Sophie de Graaf in DGA 20.00 uur
Wo 21 sept Vredesweek: Maaltijd in de Open Hof Kerk 18.00 uur
Do  22 sept Kring Oase 14.30 uur
Do  22 sept Vredesweek: Jongerenactiviteit in de Open Hof Kerk 20.00 uur
Do  22 sept Kring Shalom 20.00 uur
Vr   23 sept Vredesweek: Theaterstuk over Titus Brandsma, Karmelkerk 20.00 uur
Za   24 sept Vredesweek: Theaterstuk over Titus Brandsma, Karmelkerk 20.00 uur
Ma 26 sept Kring Zorgcentrum 15.00 uur
Di   27 sept Bijbelgesprekskring 20.00 uur
Wo 28 sept Kring Elia 18.00 uur
Wo 28 sept Kring JoB 20.00 uur
Ma    3 okt Bezoekersvergadering 10.00 uur
Ma    3 okt Zin-Inn: lezing Peter van Dam over fairtrade 20.00 uur
Di      4 okt Kring Mijdrecht 19.30 uur
Wo    5 okt Zinvol Ouder Worden, thema ontwikkelingswerk 10.00 uur
Wo    5 okt Bijbelgesprekskring 14.00 uur
Wo    5 okt Maaltijdgroep 18.00 uur
Do     6 okt Kring Ruth 18.00 uur
Zo      9 okt Inloop op de Zondagmiddag 15.00 uur
Ma  10 okt Zin-Inn, Sacrale Dans 15.00 uur
Di    11 okt Bijbelgesprekskring 20.00 uur
Do   13 okt Kring Shalom 20.00 uur
Zo    16 okt Oogstfeest Zondagsschool:  KliederZin  vanaf 14.00 uur
 Viering 15.30 uur
Ma 17 okt Zin-Inn: wandelen met Frank 19.30 uur
Di   18 okt Kerkenraadsvergadering 19.30 uur
Wo 19 okt Bijbelgesprekskring 14.00 uur
Wo 19 okt Kring JoB 20.00 uur
Do  20 okt Kring Oase 14.30 uur
Zo  23 okt Zin-Inn: theatervoorstelling ‘Ontmoeting met gevolgen’ 15.00 uur
Wo 26 okt Herfstontmoeting, jubileumviering Bezoekcommissie, (nog niet bekend)
Wo 26 okt Zin-Inn: cursus Katrijne Bezemer over Gnostiek 20.00 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 7 oktober mailen aan  
levenslicht@dgaalsmeer.nl. 

Het volgende nummer verschijnt rond 
22 oktober.

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

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

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

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

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

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

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

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
Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

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

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

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

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

IBAN NL47RABO0300121962
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MET DE BIJBEL ERBIJ 

“Jullie zijn als vette koeien die de berg van Samaria kaal grazen: 
jullie onderdrukken de zwakken, mishandelen de armen.” 
Amos 4:1

Het Bijbelboek is een aanklacht tegen de rijken. 
Zij verwoesten, drijven volken in ballingschap, vervolgen 
hun broeders met zwaarden, rijten de buiken van zwangere 
vrouwen open, aanbidden valse goden, verkopen de 
rechtvaardigen voor zilver en zijn eropuit om de zwakken 
in het stof te laten kruipen. Dus God zal hun vorsten 
ombrengen. God hielp hen toen ze onderdrukt waren in 
Egypte, en wat doen ze nu? Ze onderdrukken zelf. 
Die ongelijkheid veroordeelt Amos, dit verschil tussen arm 
en rijk. Dit is niet hoe het hoort te zijn.
Kijk naar de wereld vandaag de dag. Ongelijkheid is groot. 
Tussen arm en rijk, wit en zwart, man en vrouw, gezond en 
gehandicapt, hetero en homo. Dit is het thema dat we dit 
jaar willen tackelen: niet als stillen in den lande, maar luid en 
duidelijk. Wij zijn tegen de ongelijkheid en onze stem maakt 
een wereld van verschil!

Franka Riesmeijer 

LOODSBERICHTEN

Een zomerse fietstocht
We houden van fietsen en van musea. Zo stapten we in de 
vakantie op voor de Brabantse Van Gogh-route en deden 
Zundert, Etten-Leur en Nuenen aan. Van Gogh is er geboren, 
heeft er gewoond, gewandeld en geschilderd en er zijn 
roeping kunstenaar te worden gevonden. 
Een onrustig, arm leven met een droevig einde en hoe 
ironisch, met postume, wereldwijde erkenning. Het Van 
Gogh museum in Amsterdam staat nu weer bovenaan ons 
lijstje. We kijken er vast met andere ogen naar. Zo werden 
we ook verrast door een nieuwe kijk op de werken van 
Salvador Dalí. Museum Krona in Uden verzorgt deze zomer 
de tentoonstelling ‘Dalí. Bijbel, Surrealisme, Games’. Religie 
speelde in het leven en werk van Dalí een belangrijke rol, 
hij was een vroom en vrijdenkend man, maar dat hij tussen 
1963-1965 aan een serie van maar liefst 105 voorstellingen 
geïnspireerd door de Bijbel heeft gewerkt, was ons 
onbekend. Op zijn eigen extravagante manier heeft hij 
vooral aandacht voor het visionaire, bovennatuurlijke en 
de strijd tussen goed en kwaad, wat tot indrukwekkende 
en vooral kleurrijke aquarellen en tekeningen heeft geleid. 
In 1967 werden ze samengebracht in een Bijbeluitgave 
bij de Milanese uitgever Rizzoli. Er is altijd een werk dat je 
raakt en dat blijft hangen. Je loopt nog eens terug, wil nog 
eens kijken, wat is het toch dat je vangt? Het was voor mij 
afbeelding nr.86, ‘De doodsangst van Jezus in de hof van 
olijven’, Marcus 14:32-42.

De kwetsbaarheid van Jezus en zijn jonge uitstraling, 
het hoofd licht gebogen, de knielende houding en dan de 
handen, zo zacht en groot. Beschermen ze zijn angstig hart? 
Omgeven wordt hij door een koud, blauw licht, 

het doorschijnt en 
vervult hem, maar 
daaromheen het 
warme gele licht. 
Is het het Licht van 
de Eeuwige, van 
engelen? Groter 
dan zijn angst en 
de aanwezigheid 
van zijn slapende 
vrienden is er het 
Licht, de warmte 
van de zon, de 
bescherming van de 
Eeuwige.
Niet vergeten.

Ellen van Houten

VAN DE GEESTELIJK WERKERS

Wat maakt een wereld van verschil?
Een wereld van verschil is het nieuwe jaarthema van 
Doopsgezind Nederland. Wat maakt een wereld van 
verschil? En wat niet? Het nieuwe jaarthema zet je wel aan 
het denken.

Het zijn kleine en grote dingen die – zoals we zeggen – een 
wereld van verschil maken. Bijvoorbeeld of ik overal beren 
op de weg zie of overal lichtpuntjes. Of ik mijn haar zwart 
of wit verf, of ik water of bier drink, of ik elke zondag naar 
de kerk ga of nooit, of ik vriendelijk ben of nors, of ik een 
compliment geef of een verwijt.

Ik nodig u uit om dit lijstje van mij over ‘een wereld van 
verschil’ aan te vullen. Schrijf het alsjeblieft op en geef of 
stuur het aan mij. Ik ben er benieuwd naar wat voor jou/u 
een wereld van verschil uitmaakt. Ik ga er een collectie, 
een verzameling van maken. Hoe meer, hoe beter! 
Alvast bedankt.

Tijdens het Gemeenteberaad in juni op Mennorode werd 
dit prikkelende nieuwe jaarthema aan ons gepresenteerd 
in een openingswoord van Geja Laan en een inleiding van 
Sonja van der Meulen, twee collega’s. Ze hielpen ons om 
op verschillende manieren over dit thema te denken en 
daarmee om te gaan.

Geja wees op Bijbelse verhalen “die spreken over zachte 
liefdevolle daden die een wereld van verschil kunnen 
maken.” Bijvoorbeeld hoe Jezus problemen niet oplost met 
geld, maar door voor vijf broden en twee vissen te danken 
en die begint uit te delen als teken van Gods koninkrijk op 
aarde. Of bijvoorbeeld dat Jezus de snijdende spanning 
doorbreekt tussen de vrouw en de mannen die haar willen 
doden, door te zeggen: “Wie van u zonder zonde is, mag 
de eerste steen gooien.”
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Maar het thema ‘een wereld van verschil’ kun je ook 
heel letterlijk nemen. Sonja zei daarover: “Een wereld 
van verschil…verschillen in nationaliteit, leeftijd, 
leefomstandigheden… En als we nog even verder onze 
gedachten de vrije loop laten: verschil in kleur, zowel 
van huid en haar als van politieke voorkeur, verschil in 
gezondheid, in aanleg, (…) Uit de cijfers van een kleine 
10 jaar geleden blijkt dat de 85 rijkste wereldbewoners 
samen meer bezitten dan de armste helft van de hele 
wereldbevolking. Ja, u hoort het goed, 85 mensen waren 
rijker dan 3,5 miljard mensen bij elkaar. En als we de 
krantenberichten lezen wordt dat verschil alleen maar 
groter. Als we de Bijbel in vogelvlucht bekijken verandert 
inderdaad ons perspectief. Om het met de woorden van 
Psalm 24 samen te vatten: Van de Heer is de aarde en alles 
wat daar leeft.”

Wat Geja en Sonja gezegd hebben was veel meer dan ik 
hier kan samenvatten. ‘Een wereld van verschil’ – of je dat 
spreekwoordelijk neemt of letterlijk - er is ontzettend veel 
om over na te denken, te zeggen en te doen. Een jaar is 
daar zeker te kort voor.

Paul F. Thimm

GELOVEN MET EEN GLIMLACH

God ziet alles…

In een pastorietuin hangen de bomen vol lekkere 
verleidelijke vruchten. In de oogsttijd klimmen de kinderen 
steeds weer in de tuin om wat te halen. 
De dominee wordt dat op den duur te gek. Hij hangt er een 
bordje op met het opschrift: GOD ZIET ALLES!
De volgende dag staat daaronder geschreven: 
MAAR HIJ KLIKT NIET!

Kleine lettertjes voor de doordenker bij het lachen: 
Zijn uitspraken over God en geloof altijd zinvol en in elke 
situatie doeltreffend?

Paul F. Thimm

OECUMENE

Oecumenische Vredesdienst in Karmelkerk
Traditiegetrouw starten de activiteiten in de Vredesweek 
(17 t/m 25 september) in Aalsmeer met een gezamenlijke 
oecumenische viering, dit keer in de Karmelkerk aan de 
Stommeerweg. De viering is op zondag 18 september en 
wordt voorbereid door de liturgiegroep van de Aalsmeerse 
Raad van Kerken samen met dominee Arianne Geudeke uit 
Wilnis. De viering met als thema ‘Generatie Vrede’ begint 
om 9.30 uur en wordt muzikaal opgeluisterd door Wilma 
Schoenmaker, Carin Bremer en Theo Griekspoor. Na afloop 
bent u allen ook uitgenodigd om mee te wandelen met de 
Walk of Peace onder leiding van Frank van Itterzon. 

Op deze Vredeszondag zal er geen dienst zijn in de 
Doopsgezinde kerk. Voor uitgebreidere informatie over de 
Vredesweekactiviteiten 2022, zie ook het stuk van Franka 
Riesmeijer. 

Mariska de Graaf-van der Zande

Alles over de Vredesweek
Van 17 tot en met 
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, 

onder leiding van ds. Arianne Geudeke. Deze dienst is 
voorbereid door mensen van alle drie de kerken. Let op, 
de dienst is in de Karmelparochie en begint om 9.30 uur. 
Aansluitend bent u van harte welkom bij de Walk of 
Peace. Frank zal ons meenemen langs de mooiste routes, 
zoals ieder jaar, en onderweg delen we gedichten, 
overdenkingen en verhalen. Duimen voor goed weer dus! 
Op maandag 19 september is er filmavond in het 
Parochiehuis. We gaan kijken naar ‘Petite Maman’, 
een bijzondere film over verlies, families en jong zijn. 
De film begint om 20.00 uur. Op dinsdag 20 september 
komt Sophie de Graaf spreken, van Lawyers for Lawyers, 
een organisatie die zich inzet voor vrije en onafhankelijke 
advocatuur, wereldwijd. Zij komen op voor vakgenoten 
die in hun beroep worden bedreigd en tegengewerkt, 
omdat hun rechten ook onze rechten zijn. Zonder 
goede rechtspraak, geen vrede. Deze activiteit is in de 
Doopsgezinde Gemeente en begint om 20.00 uur. 
Woensdag 21 september wordt de maaltijd in de Open 
Hof Kerk gehouden, aanmelden kan bij Franka Riesmeijer 
via franka@dgaalsmeer.nl. Aanschuiven is gratis, maar we 
vragen van iedereen een bijdrage in natura: soep in blik, 
rijst, een tandenborstel in verpakking, een powerbank voor 
de telefoon. De opbrengsten gaan naar Oekraïne. 

De maaltijd begint om 18.00 uur. 
Donderdag 22 september, 20.00 uur, staat de 
jongerenactiviteit op het programma, in de Open Hof Kerk, 
voor iedereen van 15 tot 35 jaar. We gaan graag met jullie 
een goed gesprek aan, over Generatie Vrede. Wat doe jij 
voor de vrede? Hoe verschilt dit met andere generaties? 
Bij goed weer gaan we in het Seringenpark zitten.
We sluiten de week af op vrijdag 23 en zaterdag 24 
september met een theaterstuk van Peter Vermaat, 
Titus, Held of Heilig over Titus Brandsma, verzetsheld 
uit de Tweede Wereldoorlog. De voorstelling is in de 
Karmelkerk. De kaarten kosten €10. Deze voorstellingen 
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vinden plaats in de Karmelparochie. Aanmelden kan via 
karmeldenktank@gmail.com. 

Bij alle activiteiten wordt er gecollecteerd voor Lawyers for 
Lawyers, kom naar de activiteiten en geef gul! 
Wilt u meer weten over het doel, dan moet u zeker naar de 
lezing komen. 

Franka Riesmeijer

GEMEENTEWERK 

Jaarthema 22/23: 'Een wereld van verschil'…’
Het nieuwe jaarthema is 'Een wereld van verschil'. 
WereldWerk speelt een bewonderenswaardige 
rol om mensen die leven aan de onderkant van de 
inkomensschaal hulp te bieden. Maar nationaal kan er 
wellicht een tandje bij om de relatieve armoede te lijf te 
gaan. Aandacht voor de laagstbetaalden, pleiten voor 
grotere gelijkheid en zoeken naar mogelijkheden die onze 
geloofsgemeenschap daadwerkelijk kan bieden om hun 
positie te verbeteren: dat is wat komend seizoen op de 
Gemeenteagenda komt te staan. 

Van de ADS: Jaarthema podcast
Komend seizoen verschijnt er geen themaboekje, maar 
wel een podcast over het nieuwe jaarthema 'Wereld van 
verschil'. Zeven jaar lang kwam gelijk met het augustus-
septembernummer van Doopsgezind NL een themaboekje 
uit. Een boekje dat met foto's, gedichten, interviews en 
achtergrondartikelen het jaarthema verkende en uitdiepte. 
Het themaboekje bleek daarvoor een prachtige manier 
te zijn. Gemeenten gebruikten het boekje door het jaar 
heen als verdieping van het jaarthema, en bij menig 
doopsgezinde lag het op het nachtkastje. Maar de vorm 
was wat statisch waardoor de aandacht voor het boekje 
(en daarmee het jaarthema) in de loop van het jaar 
wegebde. Afgelopen jaar werd de cyclus van zeven 
jaarthema's afgesloten met het thema 'Nieuw Doopsgezind 
Peil'. Daarmee is ook de cyclus van het themaboekje 
afgerond. Het is tijd voor nieuwe dingen. Komend seizoen 
zal daarom het jaarthema uitgediept worden met een 
podcast. In zeven afleveringen wordt het thema 'Wereld 
van verschil', inclusief de vele aspecten ervan, nader belicht 
door middel van interviews met verschillende gasten. 
Geen themaboekje, wel een podcast!

Willy Karssing 

Gesprekskringen over Handelingen 
2022/23 
o.l.v. Paul F. Thimm

In 2019/20 zijn we begonnen met 
het bespreken van het Bijbelboek 

Handelingen. Helaas moesten we stoppen vanwege de 
corona lockdown. We hopen nu onze gesprekken voort te 
zetten over teksten van dit boeiende verhalenboek uit de 
ontstaanstijd van het christendom. 

Welkom op de Bijbelgesprekskringen op de 
volgende dinsdagavonden of woensdagmiddagen! – 
En natuurlijk kunt u ook meedoen als u nog niet eerder bij 
een kring was. 

1. Dinsdagavond van 20.00 tot 21.45 uur:
- 2022 op 27 september, 11 oktober, 8 en 22 november
- 2023 op 10 en 24 januari, 7 en 21 februari, 7 en 21 maart.

2. Woensdagmiddag van 14 tot 15.45 uur:
- 2022 op 5 en 19 oktober, 30 november en 7 december
- 2023 op 11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart.

Als u wilt deelnemen en zich nog niet hebt aangemeld, 
kunt u zich opgeven bij Paulien Walch: viawalch@telfort.nl. 
Dan weten wij hoeveel kopieën van het le(e)smateriaal we 
nodig hebben.

Nieuwe flyer
Op 6 september komt de nieuwe flyer uit. De ene kant staat 
vol met alle kerkelijke activiteiten, de andere kant is tot de 
nok toe gevuld met Zin-Inn bijeenkomsten, plaatsvindend 
van september dit jaar t/m januari volgend jaar. Velen van 
u zullen de flyer thuisbezorgd krijgen. Heeft u hem niet in 
die week of heeft u er meer nodig? Natuurlijk heeft u er 
meer nodig, u moet iedereen in uw omgeving natuurlijk 
uitnodigen voor de Bijbelkring, de lezingen, het Diner 
Pensant en meer! Dus, wilt u meer flyers? Haal ze dan in de 
kerk! Of vraag er een aan bij Willy Karssing via 
secretariaat@dgaalsmeer.nl. De flyer is tevens te bekijken 
op de website www.dgaalsmeer.nl onder het kopje 
‘Nieuws’.

Willy Karssing en Franka Riesmeijer

Nieuw Zin-Inn seizoen
De lezingen van dit seizoen zijn van Sophie de Graaf over 
haar werk bij Lawyers for Lawyers (zie de Vredesweek), 
Peter van Dam over fairtrade, wereldverbeteraars en 
keuzes maken (3 oktober) en Bregje Jonkhart over relaties, 
conflicten en goedmaken (12 januari). De cursus wordt 
verzorgd door drs. Katrijne Bezemer, waar we spreken over 
gnostiek, de Nag Hammadi teksten, wat deze teksten toen 
betekenden en wat ze voor ons nu betekenen 
(26 oktober, 9 en 23 november). We hebben een 
bijzondere theatervoorstelling op 23 oktober, ‘Ontmoeting 
met gevolgen’, over de vrouw van Menno Simons en haar 
achter-achter-achterkleindochter. Het Diner Pensant, 
een bijzondere maaltijd met lezingen en muziek, moet u 
groot in uw agenda noteren: 11 november. Een nieuwe 
activiteit: de kleine pelgrimage. Onder leiding van Frank 
gaan we wandelen met een goed gesprek, verdieping en 
misschien wel een ritueel. Maandag 17 oktober en 9 januari 
zien we u graag. Daarnaast gaat de Sacrale Dans groep 
verder, iedere tweede maandag van de maand en de 
maaltijdgroep verwelkomt u op de eerste woensdag van 
de maand. Door het jaar heen blijf ik u natuurlijk van harte 
uitnodigen voor alle activiteiten! 

Franka Riesmeijer
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Inloop met ouderwetse gezelligheid
Op 14 augustus was het behoorlijk heet en op deze 
zondagmiddag zaten Elise Moolhuijsen, Corry Sierhuis 
en Anneke Eveleens klaar om de mensen voor de inloop 
welkom te heten. Wij vroegen ons af of er íemand zou 
komen met deze hitte, 32 graden. Maar we waren blij met 
de vier dames die de hitte wisten te trotseren en met elkaar 
hadden we een fijne, waardevolle middag. 
Het thema was: Ouderwetse gezelligheid. Na een kopje 
thee of koffie gedronken te hebben stelde Elise de 
vraag wat we onder ouderwetse gezelligheid verstaan. 
Gespreksstof genoeg. Het was leuk om uit diverse hoeken 
te horen hoe gezelligheid werd ervaren en hoe het 
vroeger ging. Verjaardagen werden toen volop gevierd, 
daar keek men naar uit. Wat gebeurde er in ieders leven, 
verhalen over vroeger kwamen los, hoe beleefde iedereen 
zijn jeugd. Mooi om te horen over de muziekhobby van 
iemand met prachtige herinneringen. 
En heel in de verte waren er nog een paar familie van 
elkaar en buren geweest in het verleden. Aan spelletjes 
kwamen we niet meer toe want gezelligheid kent geen tijd 
als je eenmaal aan de praat raakt. En zo was het ineens half 
vijf en keerde iedereen blij weer huiswaarts.

Anneke Eveleens

Bootreisje op de Poel: het blijft bijzonder
Op 3 augustus was het zover: het bootreisje over de ‘Poel’ 
voor ouderen en leden van de Bezoekcommissie met de 
‘Koningin Juliana’. Een groep ’s morgens van 10.00 tot 

12.00 uur en een groep van 14.00 tot 16.00 uur. 
Beide keren voer Ellen van Houten mee.
Het weer was schitterend: niet zo warm en een lekker 
windje. Na de voorspoedige inscheping met diverse 
rollators en rolstoelen konden we ’s middags al om 
13.45 uur vertrekken: een groep binnen op 1 hoog en 
de rest op het bovendek. Tijdens de reis door het ‘Knaal’ 
richting de De Blauwe Beugel werden we verwend met 
koffie /thee met een heerlijk gebakje. Via het Zwet en 
het Dwarszwet (alles staat sinds een paar jaar keurig 
aangegeven op borden, zelfs knooppunten) kwamen 
we op de Kleine Poel richting dorp. Door de Kleine Brug 
bereikten we de Grote Poel en voeren we onder het genot 
van een drankje en een lekker hapje richting Leimuiden. 
Het was lekker druk op het water: zeilen, surfen, suppen, 
zwemmen of gewoon in de zon liggen. Via de Pieter 
Leendersloot, tussen de Grote en de Kleine Bon, (nooit 
eerder van gehoord!) kwamen we weer op de Ringvaart 
om terug te varen naar het Zorgcentrum. Ook al kom je 
zoals ik regelmatig op de Poel: het gaat nooit vervelen en 
het is heel bijzonder om alles van bovenaf te zien: 
je kijkt gewoon over het riet heen! Aan alles komt een eind, 
ook aan deze tocht. Volgens mij heeft iedereen geweldig 
genoten. Hulde aan het bestuur van de Bezoekcommissie 
en de mensen van de boot. Ze kregen terecht een groot 
applaus. Ook de ontscheping verliep vlekkeloos en 
iedereen kon voldaan naar huis. Volgend jaar weer?

Gerda Kilian

Inloop: warm maar gezellig.

Bootreisje op de Poel
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KRINGWERK

Feest bij kring Oase!       

In 2020 bestond kring Oase 60 jaar, wat we door corona, 
op 21 juli 2022 gingen vieren. Half 11 kwamen we bij elkaar 
in de Binding en proefden meteen de gezellige sfeer. De 
herinneringen kwamen boven toen we de foto’s zagen van 
verschillende jaren. We hadden zoals altijd elkaar veel te 
vertellen. Jolande opende de ochtend en heette onze gasten 
welkom. Fijn dat Ellen er was en Leon en Allie Maarse. Aukje 
en Clazien vertelden over lief en leed. Elise sprak het gebed 
uit en daarna was er koffie met gebak van de kerkenraad, 
met daarop een vlaggetje met het logo van Oase. 
Elise vertelde hoe Oase ooit tot stand kwam. Haasje Buijs en 
ds. Keijzer hebben Oase opgericht. De naam is bedacht door 
Jeltje Adema. Vier dames zijn er vanaf het begin: 
Tini v.d. Zwaard, Martha Root, Tineke Dekker en 
Jeltje Adema. Elise las het prachtige verhaal ‘Oase’ van Gré 
Kalf voor. Daarna feliciteerde Ellen ons namens de geestelijk 
werkers. Zij las ons voor uit Psalm 8: Wie ben je’. We luisterden 
naar een lied van René Froger: Een eigen huis, een plek 
onder de zon en het liedje van Saskia en Serge: Het zijn de 
kleine dingen die het doen. Belangrijk zijn de warmte en de 
vriendschap die we van elkaar mogen ontvangen, Oase als 
een pleisterplaats onderweg, aldus Ellen. Wat betekent Oase 
eigenlijk? Een plek waar je op adem kunt komen, bijtanken 

en verfrissing kunt vinden. Een plek om dingen met elkaar te 
delen, we zijn trouw aan de kring en aan elkaar. 
We zongen: Zolang wij ademhalen. Ellen vertelde hoe vaak 
de naam Oase voorkomt. Phil Bosmans schreef: ”We kunnen 
de woestijn niet ineens veranderen, maar we kunnen wel 
beginnen met een kleine Oase.” Wat een geluk dat Haasje 
Buijs ooit met Kring Oase is begonnen. Wat hebben we in al 
die jaren veel steun aan elkaar en plezier met elkaar gehad. 
We zongen: Liefde, eenmaal uitgesproken. Ellen besloot 
met nogmaals felicitaties en alle goeds en zegen voor de 
toekomst, samen met een fijn nieuw bestuur! Hierna was 
het tijd voor advocaat met slagroom, tenslotte is het feest. 
Wat mooi dat Allie Maarse zorgde voor de begeleidende 
pianomuziek. Hierna volgde de heerlijke lunch, 
verzorgd door de dames van de ‘Golden cirkel’.
De dames van het bestuur brachten een prachtig lied ten 
gehore op de melodie van: Het is uit het leven gegrepen, 
een loflied op Oase. Gré van der Meulen verraste ons met 
een quiz. We kregen foto’s te zien van de vele weekenden 
van Oase en mochten raden waar en wanneer dat was. 
Ten slotte zongen we met elkaar uit het repertoire van Allie 
van het koor Denk aan de buren: Altijd gezellig. 
Wat zullen we nog lang over deze ochtend/middag praten. 
Al hebben we een leeftijd om wel eens iets te vergeten, 
deze bijzondere feestdag vergeten we beslist niet.    

Clazien Meivogel
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Kring Zorgcentrum: Waarover spraken zij?

Kring Zorgcentrum kwam bijeen op maandag 25 juli. Waarover 
spraken zij? Over ‘Samen-zijn’ en ‘Pak maar mijn hand’. 
Over balans, in alleen en samenzijn in relaties. Of we lid waren 
geweest van een vereniging? Toen kwamen de verhalen los!

Gedichtje van Corrie Kuipers

VAN DE KERKENRAAD

Kerkenraadsvergadering 19 juli 
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering voor de vakantie 
doet Jacco in zijn opening verslag van de geweldige 
Vakantieweek. De Commissie Partnergemeenten, bij monde 
van Anneke Eveleens en Frank van Itterzon, vertelt hoe 
de commissie werkt met uiteraard een terugblik op het 
bezoek van onze partnergemeenten. Leo Bakker en Miekje 
Hoffscholte gaan kijken of er van het digitale verslag van de 
Wereld Conferentie mogelijk een avondprogramma gemaakt 
kan worden om onze leden er meer over te informeren. 
Franka en Neeltje vorderen gestaag met de nieuwe flyer en 
ook de voorbereidingen op de Vredesweek zijn in volle gang. 
Ellen meldt weer bijna volledig inzetbaar te zijn (een reden om 
te trakteren op een ijsje op deze hete avond) en zij zal bij het 
60-jarig jubileum van Kring Oase aanwezig zijn. De zoektocht 
naar een nieuw kerkenraadslid duurt voort. Op zondag 
1 januari 2023 wordt gedacht aan een Nieuwjaars-ontmoeting 
i.p.v. een kerkdienst. Tijdstip en verdere invulling volgen nog. 

N.a.v. de beleidsdag, waar de jeugd centraal stond, willen we 
woorden gaan omzetten in daden. Er is een plan dat verder 
wordt uitgewerkt en we hopen u daar wat meer over te 
kunnen vertellen in de najaarsgemeentevergadering. 
De livestream van de kerkdiensten zal voorlopig doorgaan, 
er komt een bericht om eenieder te informeren. 
Het opknappen van de Bindingzaal met weinig budget blijft 
een uitdaging, maar er zijn plannen in de maak. Met het 
melden van een overlastprobleem van beschonken lieden 
van een etablissement in de Zijdstraat en een mededeling dat 
we 20 minderbedeelde kinderen van de Kindervakantieweek 
zullen sponsoren sluit Bas de vergadering rond 22.22 uur.

Namens de kerkenraad, Jacco Piet
 
Van de voorzitter
In de Voorjaarsgemeentevergadering van 26 april 2022 heb 
ik u al verteld dat de kerkenraad, geestelijk werkers en de 
technische commissie nog eens in gesprek zouden gaan over 
het streamen van de zondagse kerkdiensten. Dat gesprek 
heeft intussen plaatsgevonden.
Daarin is naar voren gekomen: 
 - Dat het streamen van de diensten voor veel mensen een   

 contactmoment met de Gemeente is.
 - Dat het de ouderen die de kerkdiensten niet kunnen   

 bezoeken een gevoel van verbondenheid met onze   
 Gemeente geeft.
 - Dat er leden van onze Gemeente zijn die die geen gebruik  

 van de open ruimte maken omdat er gestreamd wordt.
 - Dat wij ons hebben te houden aan de AVG-wetgeving.   

 De wet die beperkingen oplegt aan wat wel en wat niet   
 zonder toestemming in de openbaarheid gebracht mag/ 
 kan worden. 

Met deze punten in gedachten willen wij het   
volgende doen en proberen zoveel mogelijk aan ieders   
wensen tegemoet te komen.
Wij willen blijven streamen ondanks dat wij er niet altijd voor 
kunnen zorgdragen dat we met drie leden van de technische 
commissie, het ideale aantal, aanwezig kunnen zijn. Met minder 
mensen bij de techniek zullen de beelden statischer worden en 
minder wisselen. Maar we proberen er alles aan te doen om de 
diensten zo goed mogelijk te streamen. De open ruimte willen we 
in tweeën delen.

- Het 1e gedeelte met informatie die gestreamd kan worden 
zoals b.v. een presentatie van een collectedoel of een 
item over Amnesty International. Het 2e gedeelte, zonder 
streaming, met het aansteken van ‘persoonlijke’ kaarsen 
en delen van gedachten. Op het moment dat het gesloten 
gedeelte van de open ruimte begint worden beeld en geluid 
op ‘stil’ gezet met een tekst waarom dit gedaan wordt en dat 
we daarna weer verdergaan met de dienst. Op deze manier 
zijn we ervan verzekerd dat wat er in de open ruimte wordt 
gedeeld alleen in de kerkzaal is te horen. Op deze manier 
voldoen wij ook aan de AVG-regels.
  
Het moge duidelijk zijn dat uitbreiding van het team 
van de technische commissie de kwaliteit van het 



Levenslicht nr. 6 | September 2022

9

streamen ten goede zal komen. We hopen op een paar 
aanmeldingen!
 
Wij vertrouwen erop met deze maatregelen een 
wenselijke en werkbare manier te hebben gevonden 
voor het kunnen blijven live streamen van de zondagse 
diensten.
De open ruimte-maatregel is per 1 augustus ingegaan.
 
Namens de technische commissie, geestelijk werkers en 
de kerkenraad,
 
Bas Middelkoop, voorzitter

Najaarsgemeentevergadering
De najaarsgemeentevergadering vindt plaats op 
dinsdag 29 november. De stukken zult u in november 
ontvangen, maar de datum kunt u alvast noteren. Als u 
de stukken digitaal wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven 
via secretariaat@dgaalsmeer.nl. Dat kan veel papierwerk 
schelen!

GEMENGDE BERICHTEN

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 

Hartelijk bedankt voor de hortensiabloemen uit de dienst 
van 26 juni die Gré van der Meulen mij kwam brengen 
met mooi geschreven kaart van Jopie Eveleens.

Gré van der Ploeg-van Maanen

Wat leuk om juist op mijn verjaardag een prachtige bos 
hortensia's van de Gemeente te ontvangen! Leuk even 
met Jan Broere gepraat en natuurlijk de lieve kaart van 
Mariska gelezen. De arm is inmiddels uit het gips, nu nog 
een paar maanden rustig aan.

Ansje Weima

Mede namens de kinderen en kleinkinderen hartelijk 
bedankt voor de buitengewone belangstelling en het 
hartverwarmende medeleven rond het overlijden van 
mijn partner Eric Berger.
Wij voelen ons gesteund.

Ans Oud

Bedankt voor het boeket en het erg aardige kaartje van 
Mariska. 

Grietje Westerhof 
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De Klencke 111, 1083 HH Amsterdam.
Mevrouw R. van der Laarse-Kooij, van Uiterweg 5, 
1431 AA Aalsmeer, naar Zorgcentrum Aelsmeer, 
kamer 31, Molenpad 2, 1431 BZ Aalsmeer.

Jubilea
Helaas zijn in het vorige Levenslicht de 
huwelijksjubilea van juli en augustus per abuis niet 
opgenomen. De redactie verontschuldigt zich voor 
deze vergissing. Hierbij worden ze alsnog vermeld:
 
28 juli. 2022, fam. Been-Tas, Uiterweg 241, 
1431 AG Aalsmeer, 55 jaar getrouwd.
31 juli 2022, fam. V.d. Meer-Moolhuijsen, 
Uiterweg 142, 1431AS Aalsmeer, 35 jaar getrouwd.
23 aug. 2022, fam. Schneider-van Gils, 
Venusstraat 16, 1431 XE Aalsmeer, 
50 jaar getrouwd.
31 aug. 2022, fam. Eveleens-Hilverda, 
Stommeerweg 12, 1431 EW Aalsmeer, 
50 jaar getrouwd.
23 sept. 2022. zr. Y. Lamers en br. A.C. Maarse, 
Rozenhof 8, 1431 RS Aalsmeer, 35 jaar getrouwd. 
24 sept. 2022, fam. De Haan-Tas, 
Kamperfoeliestraat 16, 1431 RS Aalsmeer, 
30 jaar getrouwd. 
29 sept. 2022, fam. Van Maanen-Been, 
Uiterweg 154/ws4, 1431 AS Aalsmeer, 
55 jaar getrouwd. 
10 okt. 2022, dhr. J. Tas en Mevr. B. Falk, 
Westersingel 47/B, 4101 ZG Culemborg, 
12,5 jaar getrouwd. 
21 okt. 2022, fam. Vieveen-Eveleens, 
Aalsmeerderweg 487, 1432 ED Aalsmeer, 

KRONIEK
Geboren
Op 14 juni is Teun van Leeuwen geboren, 
zoon van Jochem en Inge, broertje van Daan en 
Guus, Aalsmeerderweg 201, 1432 CL Aalsmeer. 
Teun is de kleinzoon Dick van Leeuwen en Agnes 
van der Schilden.

Overleden 
Op 27 juni 2022 is overleden de heer 
Brian Melvin Leighton, echtgenoot van 
zr. Annigje Leighton-van Leeuwen, 
in de leeftijd van 68 jaar.
Op 30 juni 2022 is overleden de heer 
Hans Antoon Gravemaker, echtgenoot van 
Jenny Gravemaker-van Wieringen, 
in de leeftijd van 78 jaar.
Op 29 juli 2022 is overleden mevrouw 
Maria Aaltje (Riet) Middelkoop-van der Linden, 
weduwe van Gijs Middelkoop, 
in de leeftijd van 89 jaar.
Op 31 juli 2022 is overleden de heer 
Tjibbe Stelwagen, echtgenoot van 
Clara Stelwagen-de Haan, vader van 
zr. Akke-Clara Thimm-Stelwagen, schoonvader van 
br. Paul F. Thimm, in de leeftijd van 85 jaar.

Adreswijziging 
Mevrouw I.C. Keessen-Maarsen, van 
Ophelialaan 49, 1431 HA Aalsmeer, naar 
Molenpad 32, 1431 CX Aalsmeer.
Mevrouw I.M. Kniep-Schouten, van 
Molenpad 52, 1431 CZ Aalsmeer, naar 
Revalidatie- en Zorgcentrum Vreugdehof, 
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Sacrale Dans
De Sacrale Dans groep komt samen op 12 september, 
10 oktober, 14 november, 12 december en 9 januari. 
Het is een ontspannen en meditatieve dans, geschikt voor 
iedereen. Dans dus met ons mee! 
Op 12 september dansen we nog om 20.00 uur, maar vanaf 
10 oktober zijn de bijeenkomsten om 15.00 uur. 

Het wereldverbeteraarsfestival
Peter van Dam komt spreken over zijn boek 
‘Wereldverbeteraars’, over gewone burgers die de wereld 
willen veranderen. U allemaal dus. Deze lezing is speciaal 
voor het dertigjarig jubileum van de Wereldwinkel in 
Aalsmeer. Het lijntje tussen de Wereldwinkel en de DGA 
is altijd dun geweest, dus we vieren dit samen. Niet 
alleen is er een lezing, er is ook een markt met andere 
wereldverbeteraars, een modeshow en natuurlijk lekkere 
fairtrade hapjes. Wees erbij! 

Oogstfeest op 16 oktober
De bladeren worden bruin, oranje en geel en vallen van 
de bomen. Bij het Oogstfeest besteden we in KliederZin-
vorm aandacht aan hoe de aarde ons voedt, wat wij eten 
en wat wij nemen. We gaan knutselen, er is een speurtocht, 
een quiz en meer. Nelleke de Graaff vertelt weer een mooi 
verhaal. Het Kliederen gebeurt op basis van inloop, je bent 
welkom vanaf 14.00 uur. Je kunt anderhalf uur aanwezig 
zijn, of korter. Van 15.30 tot 16.30 uur is de viering. 

Franka Riesmeijer

Peter van Dam.

De Zomerenvelop
Deze zomer hebben de kinderen een envelop met boekje 
gehad met als thema: Geef je zomer kleur. Hierin zat een 
3d bril waarmee je zelf een 3d tekening kunt maken. 
We kregen hiervan een leuke foto toegestuurd waarop 
Benjamin toont dat ook hij plezier heeft met de bril.

Daarnaast zaten er ook vlaggetjes in de envelop om in te 
kleuren. Van de vlaggetjes die we terug hebben gekregen 
is een slinger gemaakt voor in de kerk. 

Natuurlijk zat er ook een verhaal in en andere 
knutselwerkjes. We hopen dat iedereen er weer van 
genoten heeft!

Nelleke en Franka

Benjamin ziet het zomers in.
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Lichtpuntjes

Je kunt niet overal van leren
Soms gaat iets zonder reden mis
Dan schuilt de les in accepteren

Dat het is zoals het is
--------------------------------------------------------------------

Het leven is geven en nemen
Het leven is vallen en opstaan

Het leven is vechten en winnen
Of verliezen en toch weer doorgaan

--------------------------------------------------------------------
Als je de schoonheid in de simpelste dingen kunt zien maakt dat het leven zoveel mooier

----------------------------------------------------------------------
Als je denken het niet meer weet

Luister dan naar je hart
-----------------------------------------------------------------

Hoop is als een glimlach die je tranen droogt
En je moed geeft en kracht voor elke nieuwe dag!

------------------------------------------------------------------
Leer van gister

Droom van morgen
Maar leef vandaag

-----------------------------------------------------------------------------
We leven door wat we krijgen, maar we maken een leven door wat we geven

------------------------------------------------------------------------

Ingestuurd door Clazien van Dam


