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September 2020. De online kerkdiensten zijn in volle gang
en langzaam (of plotseling) dringt het tot ons door dat er
geen sprake kan zijn van de Bazar 2020. En ook in 2021 is
het niet verstandig om hem in de traditionele vorm te
houden.
Als nooit tevoren realiseerden we ons dat de Bazar een
hoogtepunt is binnen onze Doopsgezinde Gemeente.
Vanzelf brengen bespiegelingen over de Bazar
herinneringen naar boven, al of niet op film of foto
vastgelegd. Simpel plezier om verkleedpartijen tijdens de
voorbereidingen, fijne gesprekken terwijl je naast elkaar
kleding of boeken uitzoekt of dozen voor de Rommelmarkt
uitpakt, wat is er veel lief en leed te delen als je elkaar een
jaar niet echt gesproken hebt. Paniek over het Rad van
Avontuur dat opeens was verdwenen. De Bazardag, het
begin met alle medewerkers, de Bindingzaal is overvol,
koffie met wat lekkers en terwijl het Rad z’n eerste ronde
draait stijgt de stemming: we hebben er zin in, we gaan er
met elkaar een mooie dag van maken. De kerk ziet er
fantastisch uit (voor hoe lang?). Om 10.30 uur zitten alle
medewerkers op hun plek en stromen de bezoekers binnen.
Vreugde, veel blije gezichten, de niet te tellen mooie
ontmoetingen met mensen, herinneringen worden
opgehaald en er wordt royaal geld uitgegeven. Aan het
einde van iedere Bazardag, als alles opgeruimd is en je niet
kunt zien dat er zo’n fantastische feestdag is geweest, de
gezamenlijke maaltijd voor de vele werkers en de gezellige
spanning die je voelt, vlak voordat de uitslag van de
opbrengst wordt bekendgemaakt. En dan is er een
dankbaar gevoel, wat een onvergetelijke dag en wat kunnen
we mooie doelen met de opbrengst steunen!
De Bazarweek is bij uitstek de gebeurtenis in onze
Gemeente waarbij we de belangrijke tekst,
1: Korintiërs 12, Het lichaam en de delen, vele gaven, één
Geest, in praktijk brengen. We gebruiken al onze talenten
die een geloofsgemeenschap nodig heeft met als cement
de saamhorigheid. Saamhorigheid, dat gevoel staat centraal
in de Bazarweek, het Bazargevoel, er met elkaar voor gaan,
met één doel voor ogen: een goede opbrengst en heel veel
gezelligheid. Met elkaar, ieder op zijn eigen manier, met zijn
eigen talent, sommigen zijn het hele jaar in de ban van de
Bazar, anderen een hele week, een enkel uurtje, of door
prijzen te schenken. Altijd weer zijn er mensen bereid te
helpen, eenieder op de plek waar hij zich thuis voelt en naar
vermogen. Met elkaar komt de Bazar tot stand,
hartverwarmend! Wat bezielt ons? Waar komt deze positieve
kracht vandaan? We benoemen het niet vaak maar in ons

hart weten we: het is de Geest die ons inspireert. De Bazar,
wat een hoogtepunt binnen onze Doopsgezinde Gemeente.
2020, een ouderwetse Bazar was niet mogelijk, maar er
ontstond een idee: een livestream uitzending voor het
Bazargevoel en dat werd een groot succes met een mooi
resultaat.
2021, de Bazar Experience, we lezen er meer over in dit
Levenslicht.

De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt ons in een lied.
Lied 280
Ineke van Dam en Elise Moolhuijsen

Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer
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Kopij voor het volgende nummer graag
uiterlijk 19 november mailen aan
levenslicht@dgaalsmeer.nl
Het volgende nummer verschijnt rond
4 december.

Levenslicht
Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27.
dhr. L. de Graaff,
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
De Loods, kantoor geestelijk werkers,
tel. 0297 36 01 30.
www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Kerkdiensten
17 okt
17 okt
24 okt
31 okt
		
7 nov
		
14 nov
		
21 nov
		
28 nov
		
5 dec

br. Gabe Hoekema (collecte leprakolonie Shirati)
br. Gabe Hoekema (collecte leprakolonie Shirati)
ds. Paul F. Thimm (collecte leprakolonie Shirati)
ds. Paul F. Thimm, geboortedankzeggingsdienst
(collecte Ned. Bijbelgenootschap)
ds. Paul F. Thimm (collecte ADS-Gemeenteopbouw)
Tevens zondagsschool.
oecumenische dienst in de Karmelkerk, ds. Marina van der 			
Zwaag-de Haan, m.m.v. kwartet Similia
ds. Paul F. Thimm, herdenken van de overledenen
(collecte adventsproject)
ds. Paul F. Thimm, 1e advent en avondmaal
(collecte adventsproject)
ds. Paul F. Thimm, 2e advent (collecte adventsproject)

Redactie:
mw. J. van der Zee (eindredactie),
tel. 06 31 78 63 78.
Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.
Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, Fresiastraat 3,
2431 XC Noorden, tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl
Predikant:
ds. P.F. Thimm,
Wipmolen 60, 3642 AE Mijdrecht,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
(op maandag vrij)
Ouderenpastor:
mw. E.C. van Houten-Oranje,
Florijnstraat 58, 1827 GL Alkmaar,
tel. 072 707 44 70.
e.vanhouten@dgaalsmeer.nl
Westhill/jeugdwerk:
westhill@dgaalsmeer.nl
Zin-Inn:
zr. F.A. Riesmeijer,
Zijdstraat 51b, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 06 48 63 04 97.
f.riesmeijer@dgaalsmeer.nl
Voorzitter:
br. B. Middelkoop,
Cyclamenstraat 51,1431 RZ Aalsmeer,
tel. 06 20 61 33 66.
voorzitter@dgaalsmeer.nl
Secretaris:
zr. W. Karssing-van Leeuwen,
Oosteinderweg 215, 1432 AS Aalsmeer,
tel: 0297 32 36 45.
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

Agenda
Wo
Do
Ma
Di
Do
Wo
Do
Ma
Wo
Do
Vr
Ma
Zo
Wo 9
Do
Do
Vr/Za
Ma
Wo
Do
Wo

13 okt		
14 okt		
18 okt		
19 okt 		
21 okt 		
27 okt 		
28 okt 		
1 nov		
3 nov 		
4 nov 		
5 nov		
8 nov 		
14 nov 		
17 nov 		
18 nov		
18 nov		
19/20nov 		
22 nov		
24 nov		
25 nov		
1 dec		

Kring JoB
Kring Shalom
Cursus Sacrale Dans
Kerkenraadsvergadering
Kring Oase
Kring Elia
Kring Ruth
Kring Mijdrecht
Maaltijdgroep
Kring Shalom
Herfstontmoeting voor ouderen
Cursus Sacrale Dans
Inloopmiddag voor senioren
Kring JoB
Kring Oase
Kring Ruth
Bazar Experience
Najaarsgemeentevergadering
Kring Elia
Kring Shalom
Maaltijdgroep

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
14.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
18.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
15.00 uur
20.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
18.00 uur

VAN DE GEESTELIJK WERKERS
Geboortedankzeggingsdienst
Door corona en de veiligheidsmaatregelen waren een hele tijd activiteiten
in onze kerk niet mogelijk. Zo konden we vorig jaar niet zoals gepland een
dienst voor geboortedankzegging en zegen met Marleen en Ronald, Rick en
Fleur en hun families in onze Gemeente vieren. Inmiddels is het zover dat we
weer contact hebben gehad om te kijken wanneer we zo’n dienst zouden
kunnen houden. We hopen dat dit op zondag 31 oktober kan gebeuren.
De vier ouders hebben aangegeven dat er misschien meer jonge ouders
zijn die het mooi vinden met hun baby of kind betrokken te zijn bij deze
dankdienst. Vandaar een hartelijk welkom aan ouders die mee willen doen
en erbij willen zijn in deze speciale dienst. Mocht u ouders weten die hierin
geïnteresseerd zouden kunnen zijn, wilt u hen hierop attent maken?
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Afscheid organist
Op 5 september 2021 zat Ruud Kooning voor het laatst als
vaste organist achter het orgel van onze Gemeente.
Op uitdrukkelijk verzoek van Ruud is daar in en na de
dienst geen aandacht aan besteed en daarom doen we
dat nu. Meer dan 50 jaar is Ruud als organist werkzaam
geweest, en hij is dat nog steeds bij verschillende kerken
en geloofsgemeenschappen. De laatste 11 jaar ook bij ons.

Wie dat wil, kan contact opnemen met Rick en Fleur
Molema (06 41 28 99 32), Ronald en Marleen Zandvliet
(06 28 03 68 05) of mij, Paul F. Thimm (0297 743 044) of
via p.f.thimm.stelwagen@gmail.com met vermelding van
‘DGA: geboortedank’.
Mede namens de kerkenraad, Paul F. Thimm
Vervolg van de Bijbelkring
Graag wil ik aantal mensen uit onze Gemeente
uitnodigen om met mij na te denken over het vervolg
van de Bijbelkringmiddagen en -avonden: wat, wanneer,
waar. Ik vind het heerlijk om in teamverband te sparren
en te werken. Heeft u tijd en affiniteit met de Bijbelkring?
Neem dan contact op met mij via
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl of via tel. 0297 743 044.

We mogen nu dus afscheid nemen via een prachtige
compilatievideo die door Leon de Graaff is samengesteld.
Voor u kunt luisteren naar de muziek is er een dankwoord
van br. Bas Middelkoop, de voorzitter van onze kerkenraad.
We kunnen Ruud niet genoeg bedanken voor al zijn inzet,
prachtige klanken en fijne gesprekken. Zoals Bas zegt:
“Gelukkig hebben we de beelden nog.” Kijk, luister en
geniet mee via: https://youtu.be/7nEDVVe9VBY
En even persoonlijk van mij (Franka): Ik ben Ruud ook
enorm dankbaar voor al zijn inzet, hij heeft regelmatig
met me mee willen denken wat goed past en kan, waar de
wisselzang ingezet moest worden, welke liederen bij deze
tekst of dit seizoen passen. Ik heb eerder gegeind dat als ik
op de preekstoel sta mijn hulp van boven komt, waar Ruud
achter zijn orgel zat, omdat Ruud een onmisbare vriend is
geweest bij het maken van diensten.

Paul F. Thimm
Geloven met een glimlach
Anders bekeken
Een man en zijn vrouw waren pas verhuisd.
De volgende morgen zaten ze gezellig te
ontbijten in hun nieuwe keuken. Toen de
vrouw naar buiten keek, zag ze haar buurvrouw de was
ophangen. “Wat een vuile was”, zei ze. “Mijn buurvrouw
kan niet goed wassen. Misschien moet ze een nieuw
wasproduct proberen. En telkens wanneer ze zag dat
haar buurvrouw de was te drogen hing gaf ze hetzelfde
commentaar. Een maand later zaten de man en zijn
vrouw opnieuw gezellig te ontbijten. De vrouw keek
naar buiten en zag haar buurvrouw de was ophangen.
“Kijk! Onze buurvrouw heeft leren wassen! Wat is
die was schoon! Wie zou haar dat geleerd hebben?”
“Niemand”, zei haar man, “ik heb vanmorgen onze ramen
schoongemaakt.”

Franka Riesmeijer

Paul F. Thimm

GEMEENTEWERK
Sokken en handdoeken
Ondanks dat er dit jaar (weer) geen gewone Bazar is zijn
de dames van de handwerkclub flink door blijven breien.
Op dinsdag tussen 14.30 en 16.00 uur zijn de vertrouwde
sokken en handdoeken te koop in de kerk. Met de
kwaliteit die u van ons gewend bent.
Corrie Sierhuis
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Bazar Experience 2021 op 19 en 20 november
Er mag weer een heleboel. Dat is erg fijn. Ook kerken
openen stap voor stap de deuren weer voor grotere
groepen mensen. Toch is het houden van grootschalige
festiviteiten nog niet raadzaam. Als DGA hebben we
het luxe ‘probleem’ dat de Bazar al jarenlang een
enorm groot evenement is waar honderden mensen
op afkomen. Er zijn dan langere tijd veel mensen in één
ruimte en juist dát kan nog niet. Vandaar dat we dit jaar
de Bazar Experience 2021 gaan beleven. Deels is het
deze keer te vergelijken met vorig jaar, maar aangevuld
met meer interactieve mogelijkheden én natuurlijk
gelegenheid om weer live te komen. Wie neemt dit jaar
de taarten mee? Of een van de andere mooie prijzen?
Onze raddraaier Jerry vertelt het je graag!

als online met een livestreaming. Ook dit jaar zal het
weer op traditionele wijze prijzen regenen bij het Rad
van Avontuur, wordt de grote quilt verloot en gaat de
opbrengst naar goede doelen. We vragen jullie allemaal
een actieve rol te spelen in deze feestelijke gebeurtenis.
Net even anders…
Net even anders is dat de pubquiz nu alleen op
vrijdagavond gespeeld kan worden en dat er een grote
onlineveiling gehouden wordt.
Wat is er allemaal te doen tijdens
de Bazar Experience 2021?
Vrijdagavond 19 november
Op vrijdagavond begint de Bazar Experience 2021 al.
We kunnen een beetje warmdraaien met de pubquiz die
gemaakt wordt door jongeren van het BEAU. In de loop
van zaterdag worden de winnaars én wat ze gewonnen
hebben bekendgemaakt.

Meer nieuws volgt via DGA-nieuws
Doordat dit het laatste Levenslicht is vóór de Bazar, komt
alle volgende informatie via DGA-nieuws en zal tevens te
lezen zijn op de website. Ontvang je nog geen
DGA-nieuws? Vraag het dan snel aan bij
secretariaat@dgaalsmeer.nl.

Zaterdag 20 november, dé dag van de Bazar
Experience 2021
De hele Experience begint om 10.30 uur. Je kunt het
meebeleven; live in de kerkzaal en/of via de livestream.

Doen van Giften
Het allerbelangrijkste zijn natuurlijk de goede doelen
die we ondersteunen. Welke dit zijn geworden lees je
binnenkort. Wel is duidelijk dat de goede doelen zich
door de omstandigheden van de afgelopen jaren echt
in zwaar weer bevinden. Nóg meer dan anders zijn
er wereldwijd zorgen om voedsel, water, scholing en
onderdak. We vragen dan ook met klem om juist nu gul
te geven. Doneren kan altijd, maar als je een gift doet in
de periode van 1 t/m 17 november ding je mee naar de
prijzen die verloot worden onder alle donateurs.

Live in de kerkzaal
Om live aanwezig te kunnen zijn en gezellig een
gokje te wagen bij het Rad van Avontuur koop je een
toegangsbewijs. Dit is dan goed voor een kop koffie/thee
met wat lekkers en een ronde bij het Rad van Avontuur.
Daarnaast ben je vrij om ter plekke nog zoveel loten te
kopen als je wilt. Een ronde duurt in totaal ongeveer drie
kwartier. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven
om deze ludieke dag live mee te maken, vragen we je
slechts één ronde aanwezig te zijn.

Financiële giften zijn te storten op de bankrekening
IBAN: NL47 RABO 0300 1219 62 van de Doopsgezinde
Gemeente onder vermelding van ‘Bazar Experience
2021’. Doe dit vóór 17 november onder vermelding
van telefoonnummer, postcode en huisnummer.
Dit omdat onder de donateurs ook prijzen worden
verloot.

Reserveren voor live aanwezigheid
Aanmelden is een vereiste om in bezit te komen van een
toegangsbewijs. Stuur voor je reservering een mail naar
DGABazar2021@gmail.com. Vermeld a.u.b. je naam en
telefoonnummer, met hoeveel personen je wilt komen
en of je in de ochtend of in de middag aanwezig wilt
zijn. Beschikbaarheid geschiedt op binnenkomst van de
mailtjes, dus wacht niet te lang.

Rad van Avontuur

Toegangsbewijs kopen
Het toegangsbewijs kost €7,50 en dit kun je storten op
de bankrekening IBAN: NL47 RABO 0300 1219 62 van
de Doopsgezinde Gemeente onder vermelding van
‘Toegangsbewijs Bazar Experience 2021’ en naam.
Meebeleven via de livestream
Kijk je liever via de livestream? De link volgt in
DGA-nieuws. Wel kunnen we vast vertellen dat de eerste
ronde om 11.00 uur begint. De camera gaat om 10.30 uur
aan zodat je kunt meegenieten van de inloop.

Traditionele prijzenregen
Op 19 en 20 november, een week later dan anders, zullen
er diverse activiteiten plaatsvinden. Zowel live in de kerk
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Terugblik Vredesweek
Van 19 tot 26 september was
de Vredesweek. Na een dienst
met ds. Aart Mak over wat wij
in Vredesnaam doen, gingen
we wandelen. Frank van
Itterzon had een mooie route
uitgedacht met op meerdere
plekken ruimte voor een
gedicht. Door de week heen
was er een filmavond: The heart of Jenin, een lezing over
Lev Tolstoj en als afsluiter de Vredesmaaltijd.

De onlineveiling
Gedurende de hele Bazar Experience is er een veiling
waarop alleen online geboden kan worden. Via de chat
kun je bieden op mooie, bijzondere en unieke prijzen.
Er geldt wel een bodemprijs.
Voor deze veiling zijn we op zoek naar geschikte items.
Dit zijn artikelen die bij een reguliere bazar op de
‘dure tafel’ zouden komen. Denk bijvoorbeeld aan die
bijzondere vaas of dat glasservies dat al jaren in de kast
staat… Maar ook aan het mooie schilderij dat nu op
zolder staat te verstoffen. Overleg over de geschiktheid
van je donatie is noodzakelijk, graag een mail met de
beschrijving van het artikel naar de Bazarcommissie via
cie-bazar@dgaalsmeer.nl.

Franka Riesmeijer

Maar ook persoonlijke diensten kunnen aangeboden
worden. Denk aan een dessert maken voor een groep
mensen of het verzorgen van een high tea. Denk creatief
of doe een goed bod, beide zijn essentieel.
Financiële donaties
Financiële donaties zijn uitermate welkom. Je kunt
natuurlijk zelf een bedrag geven maar je kunt ook
individueel of samen met de kring iets verkopen en
de opbrengst schenken. Zo kun je bijvoorbeeld potjes
jam en kaarten maken en verkopen, helpen bij onkruid
wieden, workshops geven of vogeltaarten verkopen.
Kringen en groepen
Mogen we weer rekenen op prijzen? Bundel de
collectieve creativiteit en kijk naar de mogelijkheden.
Ook voor de veiling. Kun je als kring een dienst aanbieden
die geveild kan worden? De handwerkclub is al gestart
met de verkoop van hun Bazar-artikelen. Vanaf heden
elke dinsdagmiddag tussen 14.30 uur en 16.30 uur in de
Bindingzaal.

Etentje kerkkoor
Op woensdagavond 25 augustus kwamen alle leden van
het kerkkoor (met uitzondering van hen die op vakantie
waren) als vanouds bij elkaar in de Bindingzaal om een
nieuw seizoen te starten met een etentje. Dat klinkt zo
gewoon, maar dat was het helemaal niet. Want anderhalf
jaar lang hadden wij elkaar niet in koorverband gezien,
niet gezongen, niet gemopperd over te moeilijke stukken,
niet gelachen om de verhalen van Peter Dirigent, niet met
elkaar koffiegedronken. Alleen via de groepsapp werden
in coronatijd filmpjes gedeeld, bemoedigingen gestuurd
en puzzels uitgewisseld. Maar nu het weer kon kregen
we een heerlijke maaltijd, door het bestuur verzorgd, met
twee soorten soep, vis- en vleesschotels en uiteraard ijs
met aardbeien. Een echt diner.

Zegels
Van de gedoneerde zegels worden prijzen geregeld.
Het maakt niet uit welke zegels, alles is welkom.
Albertie Vreeken zamelt ze in en haalt de prijzen.
De zegels mogen in het trommeltje op de tafel achter in
de kerk gedaan worden, maar je kunt ze ook bij haar thuis
brengen op de Einsteinstraat 51, Kudelstaart. Lukt dit niet,
dan kun je Albertie bellen op 0297 323 280 en komt zij ze
halen.

Het bestuur had zich zorgen gemaakt over de toekomst
van het kerkkoor. Op een blad mochten wij invullen
of we door wilden gaan of dat we het niet meer zagen
zitten. Met enkele opmerkingen (over die moeilijke
stukken) tekenden echter alle aanwezigen bij. Natuurlijk
gaan we door. Misschien wel met een stem minder,
maar het aantal koorleden is echt nog voldoende om
bestaansrecht te hebben. En de vriendschap is een groot
goed. In het nieuwe seizoen zullen we Lena Vreken en
Hans Wegman gaan missen. We bedanken hen hartelijk
voor de inbreng die ze hadden en vooral Hans voor zijn
voorzitterschap. Steeds had hij een toespraakje met
gedicht of gedachten paraat.

Baksels
Een van de dingen die natuurlijk niet mogen ontbreken
bij het Rad van Fortuin is een kop koffie/thee met
zelfgebakken lekkers. Wie wil er een cake of een andere
heerlijkheid bakken? Overleg even met Yvonne Lamers,
06 10 67 03 40.
Dan moet je nog even weten:
Prijzen kunnen ’s middags worden opgehaald bij de kerk.
Lukt dit niet? Dan komen we ze thuis brengen.
De Bazarcommissie
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Bij de koffie kregen we een
overheerlijke bonbon van Jan en
Marina, die hun 60-jarige verbintenis
vierden. Het was wel een beetje gek
hun hoofden op te eten!
Na de laatste persconferentie zal
er besloten worden hoe we de
repetities gaan inkleden.

gekookt. We hopen dat ze binnen niet al te lange tijd
weer ergens in Europa worden verzameld zoals Duitsland,
Zwitserland, Frankrijk en Nederland en er door Mennonite
Central Committee, de hulpwerkorganisatie van de
Amerikaanse Doopsgezinden, voor wordt gezorgd dat
ze bij vluchtelingen terechtkomen. MCC heeft al vanaf
de jaren tachtig vertegenwoordigers in het MiddenOosten en goede contacten opgebouwd waardoor het
voor hen mogelijk is hiervoor te zorgen. Gelukkig hebben
we voorlopig nog genoeg katoen om door te gaan met
naaien. We hebben ook al stoffen gekregen. We proberen
de dekens zo mooi mogelijk te maken. Het is vaak het
enige kleurrijke in een tent. De quiltgroep komt iedere
donderdagmorgen bij elkaar in de Bindingzaal. Kom
gerust eens binnenlopen om ons bezig te zien. Of om
mee te helpen.

Miekje Hoffscholte-Spoelder
Ouderenbijeenkomsten worden weer opgestart
Op 13 september kwam de bezoekcommissie bijeen.
Wat is het fijn om weer met elkaar in de kerk te zijn!
Na een kopje koffie met wat lekkers, het aansteken
van de kaars en het zingen van een lied opent Elise de
vergadering. Ze leest een stukje voor dat Ellen heeft
voorbereid over je veilig voelen en vertrouwen hebben
in de toekomst. We luisteren naar een verhaal van Truus
Oudendijk, een lied van Paul van Vliet en een van Claudia
de Breij. We brainstormen over wat er inmiddels weer
mogelijk zou kunnen zijn om te organiseren voor de
ouderen in de Gemeente.
Elise sluit af met een gedichtje van Toon Hermans.
Inmiddels heeft het bestuur besloten om voorzichtig
op te starten met de ouderenbijeenkomsten. Om de
groepsgrootte beheersbaar te houden wordt gekozen
voor een ochtend- en een middagprogramma.
We denken aan vrijdag 5 november. Men kan inschrijven
voor de ochtend of voor de middag, het programma
is hetzelfde. Half oktober worden de uitnodigingen
verstuurd.

Namens de groep, Jeltje de Jong
Zinvol Ouder Worden weer bijeen
Op woensdagmorgen 22
september waren twaalf
deelnemers aanwezig in
de Bindingzaal voor een
bijeenkomst van Zinvol
Ouder Worden.
Na een woord van welkom
van Gerda Stieva vertelde ze
dat Ellen van Houten door
ziekte helaas niet aanwezig
kon zijn. Wij wensen Ellen
veel sterkte en hopen op
een voorspoedig herstel.
Jeltje de Jong nodigde ons
uit de bijeenkomst te starten
met het zingen van lied 513: God heeft het eerste woord.
Het thema van ons samenzijn was ‘Opnieuw beginnen’
waarbij Gerda ons gidste door de vijf activiteiten die
het afgelopen 1,5 jaar door ZOW zijn ondernomen:
een gedichtenbundel, de bijeenkomst ‘Zin in ouder
worden, kunst helpt’, het boekje met inspiratie voor de
adventstijd, het rondbrengen van een bloem met daarop
de tekst ‘Warme groet, goede moed’ en het boekje met
reisverhalen. Om het samenzijn vorm en inhoud te geven
werden aan alle aanwezigen twee kaartjes uitgereikt
van het spel ‘Zingeving, verandering en relaties’. Op
elk kaartje stond een vraag en ieder werd verzocht
daarop te reageren. Gerda ging rond met de microfoon
en op openhartige wijze werden persoonlijke verhalen
en ervaringen verteld en gedachten en gevoelens
gedeeld. Met veel dank aan Gerda voor het leiden en
begeleiden van de bijeenkomst, sloot Jeltje af met het
voorlezen van een gedicht van Yko van der Goot uit het
(jaarthemaboekje Nieuw Doopsgezind Peil en het zingen
van lied 416: Ga met God en hij zal met je zijn.
Een meer dan geslaagde bijeenkomst was het breed
gedragen gevoel van alle aanwezigen.

Anja Hofman-Kniep
Lappendekens voor vluchtelingen
Opnieuw zijn er
dekens gemaakt
door de leden van
de quiltgroep.
De meeste
bovenkanten
gemaakt van
165 blokken,
sommige bont aan
elkaar genaaid.
Andere met
een duidelijk
patroon. Daarna worden drie lagen op elkaar geknoopt,
de mooie bovenkant, een vrij dikke ‘fiberfill’ en een
achterkant. In het midden van elk blok worden de drie
lagen met een paar steken op elkaar vastgenaaid met
katoenen breigaren. En het garen vastgeknoopt. Als
laatste wordt de deken afgewerkt met een bies langs de
buitenkant. Tijdens Startzondag zijn de bovenkanten
in de kerk opgehangen. Ze blijven daar tot ze worden
geknoopt en afgewerkt. Op donderdag 7 oktober was
er een ‘knoopdag’. Met de hulp van een paar mensen
hebben de leden weer een aantal dekens kunnen
afwerken. Ze hadden brood mee en een lid heeft soep

Joost Hoffscholte
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KRINGWERK

opgesteld met als klap op de vuurpijl een afsluiting in
Dopersduin met als onderwerp het Thomas Evangelie.

Op de fiets naar Vinkeveen

Neeltje Peters

De eerste JoB-middag (19 september) van het seizoen
was bij Ageeth en Jaap Vieveen. Zoals te verwachten
viel was de middag véél en véél te kort. Het is een
verademing elkaar weer in het echt te kunnen zien; te
kunnen delen hoe het met je gaat, waar je mee bezig
bent en in sommige gevallen hoe moeilijk het afgelopen
jaar soms is geweest. Dat bijpraten begon al op de fiets.
Ageeth en Jaap hadden ons namelijk uitgenodigd in hun
vakantiehuis te Vinkeveen en gezien het mooie weer kon
dat prima op de tweewieler. Een groep van elf reed via
De Kwakel en Uithoorn naar het pontje over de Amstel.
Vanaf daar werd richting Waver gefietst en via Botshol
kwamen we in Vinkeveen. Dit was ongeveer 22 kilometer.
Carla: “Er stond wel een straf windje, dus we kwamen
goed verwaaid aan.” Daar merkten we later in de tuin van
Ageeth en Jaap niets meer van, de voor de gelegenheid
gehesen Aalsmeerse vlag wapperde rustig. Uiteraard was
er een openingswoord van het leidende duo, Marnel en
René, en waren er kaarten voor het rondje lief & leed. We
stonden even stil bij de JoB-ers die er niet bij waren deze
dag en genoten van het mooie weer en het gezelschap.
Veel te snel moest iedereen weer op de fiets richting
huis. De volgende dag bleek de zadelpijn mee te vallen
en de vermoeidheid werd goedgemaakt door de fijne
herinneringen. Wij kijken uit naar het nieuwe seizoen!

Potluck en brillen bij Shalom
Wat waren we blij om elkaar in levenden lijve weer te
zien! Op 25 september kwam Shalom bijeen.
Wij vierden de avond met een traditionele
potluckmaaltijd. Jammer dat een aantal op vakantie was.
Mooie tafelversieringen met brillen. Wim legde uit.
Vijf verschillende tafels met blauwe, gele, roze, groene
en bruine brillen. ‘Kijk eens door een andere bril, dan zie
je misschien de wereld meer helder’. Shalom kan door
een gezamenlijke bril kijken. Een gekleurde bril krijg je
door ervaringen in je leven. Op de bril waren woorden
geschreven, bijvoorbeeld respect, verwondering.
We zetten een bril op en verklaarden in de kring of
wat er stond op Shalom van toepassing was. Hoop,
toekomstgericht, humor; dat past bij Shalom! Sceptisch
past niet echt bij Shalom. Het was leuk om op deze
manier met elkaar in gesprek te zijn. En toen konden
we aan tafel. Wat was er weer lekker gekookt en zo
lekker internationaal. Salade Niçoise, Normandische
aardappelschotel met gerookte haring, Normandische
kip, waren er soms Shalomleden naar Frankrijk
geweest? Een Spaanse stoofschotel, vegetarische
lasagne. Heel verschillend allemaal. We eindigden met
bitterkoekjespudding en custardpudding. Wat hebben
we lekker gegeten. Een zeer geslaagde eerste avond
van het seizoen. Mogen er dit nieuwe seizoen nog vele
volgen. Geen Zoom meer!

Mandy van der Zwaard
Potluck bij Elia
Eindelijk konden de deelnemers van Elia op
22 september weer bij elkaar komen. Velen hadden elkaar
lang niet gezien door de coronatijd. Er waren enkele
zoombijeenkomsten geweest, maar die werden niet
door allen bijgewoond. Het voelde echter alsof we elkaar
onlangs nog hadden gezien, de draad werd gewoon weer
opgepakt. We gingen verder waar we gebleven waren.
Op de potluckbijeenkomst, waarmee Elia altijd
haar seizoen start, was weer een keur van heerlijke
gerechten aanwezig. Na het eten werden eerst degenen
herdacht die ons zijn ontvallen. De bespreking van het
programma van komend seizoen was snel klaar omdat
de meeste onderdelen van vorig seizoen niet hadden
plaatsgevonden. Een mooi gevarieerd programma werd

Ineke van der Stroom

Deze bril draagt het woord 'dankbaar'.
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Mooie verhalen bij Kring Oase
Eindelijk mochten we weer naar de kring, op
16 september. Wat waren we blij om velen weer te zien
en te spreken. Inmiddels waren we anderhalf jaar ouder
geworden en of dat te zien was? Nee hoor, Oase blijft
eeuwig jong! Het bestuur trakteerde ons op thee of
koffie met gebak, waarna Gré van der Meulen de middag
opende. We herdachten de kringleden die helaas zijn
overleden. Gré las het gedicht van Hanna Lam voor,
‘De vrouwen van voorbij’ en daarna zongen we van
lied 413 het laatste couplet Heer ontferm u over ons.
Gré vertelde over Mozes, over de tocht die hij maakte.
De tocht die vaak moeilijk was, maar Mozes hield het
vertrouwen in God. Ze vergeleek het met onze kring die
ruim 60 jaar bestaat. Iedere kringmiddag beginnen wij
dat we ons verbonden voelen met God en met elkaar.
Wij zijn net als Mozes op weg, voor hoe lang?
En waarheen? We laten ons leiden. De pauze is altijd
te kort omdat er zoveel is in te halen met praten. We
willen weten hoe het met allen gaat, daaruit blijkt de
verbondenheid met elkaar. Dan vertelt Gré dat zij
afscheid neemt, zeker niet van Oase maar wel van het
voorzitterschap. Uiteraard krijgt ze een bloemetje.
Wat fijn dat Yvonne Lamers en Elise Moolhuijsen het
voorzitterschap over willen nemen. Gré vertelde over
haar verhuizing. Het vertrouwde wat je achterlaat, maar
het gemak van het nieuwe huis en vooral de mensen die
je daar weer ontmoet. Yvonne en Elise hebben nog leuke
vragen voor ons, onderbroken door een lekker glaasje
bowl. Veel te snel was het weer tijd om naar huis te gaan.
Tot slot zingen we lied 423: Nu wij uiteengaan en denken
nog na over de prachtige middag met de mooie verhalen.

onderweg komt hij een oude kat tegen, die vertelde dat
hij te oud is om muizen te vangen,
hij ligt liever voor de haard. Zijn bazin stond op het punt
hem te verzuipen maar hij wist te ontsnappen. Onderweg
komen ze een hond tegen die te oud is om aan de jacht
deel te nemen en zijn baas dreigde hem dood te slaan.
Ze nodigen de hond uit met hen mee te gaan.
Dan komt er een haan op hun pad die zo erbarmelijk aan
het kraaien was dat het door merg en been ging.
Hij was gevlucht omdat de vrouw des huizes de haan in
de soep wilde doen. Zij gaan met zijn vieren op weg naar
Bremen om stadsmuzikant te worden. De ezel zal de luit
spelen, de hond de pauken slaan, de kat miauwde en de
haan kraaide. Ze ontsnapten ternauwernood nog aan
een roversbende omdat ze het voedsel van deze rovers
hadden opgegeten en in het huis verbleven. Dit is het
verhaal van vier samenwerkende dieren, verstoten door
mensen, zij zorgen voor samenwerking op hun oude dag.
We luisterden aandachtig naar Paul die dit verhaal op een
leuke wijze heel beeldend bracht. Zo zie je maar weer
dat er heel veel manieren zijn om goed voor elkaar te zijn.
Het was een fijne middag en iedereen ging weer zijns
weegs en er wordt alweer uitgekeken naar de volgende
bijeenkomst.
Anneke Eveleens

VAN DE BINDING
Rabo Club Support
De Binding doet dit jaar weer mee met de Rabo Club
Support. Bent u klant bij de Rabobank? Dan kunt u op ons
stemmen via de website van de Rabobank of gemakkelijk
in de app op uw telefoon. Vorig jaar hebben wij met deze
actie bijna 800 euro opgehaald. Het geld is gebruikt om
de mobiele keuken voor ons tentenkamp in Stadskanaal
te bekostigen. Ons doel voor dit jaar zijn nieuwe
slaaptenten voor deze locatie. De huidige slaaptenten
gaan al heel wat jaartjes mee en zijn niet allemaal meer
even waterdicht… Hoog tijd voor vervanging dus! Steunt
u ons ook door te stemmen? Alvast heel hartelijk bedankt!

Clazien Meivogel
Kring Zorgcentrum en de stadsmuzikanten

Bestuurswisseling en op zoek naar penningmeester
De Binding is helaas nog steeds op zoek naar een
penningmeester! Waarnemend penningmeester Jan
Joore doet al meer dan een jaar fantastisch werk maar zou
deze functie graag overdragen aan een actieve nieuwe
vrijwilliger. Bent u of kent u iemand die deze functie zou
willen bekleden? Ervaring met het penningmeesterschap
is een pre, maar zeker niet noodzakelijk. De rest van het
bestuur kan ondersteunen bij het leren in deze functie.
Reageren kan door een mail te sturen naar
info@debinding.nl. De bestuursvergadering in oktober
was tevens de laatste vergadering van Koen Persoon,
bestuurslid en vertegenwoordiger van het BEAU in het
bestuur. Met een gezellige borrel, die gelukkig weer live
kon, hebben we afscheid genomen van Koen en hem
bedankt voor zijn jarenlange inspanning voor de Binding.
Het waren roerige jaren van zowel groei als flinke krimp,

Op maandagmiddag 30 augustus kwam de kring weer
bijeen in de activiteitenruimte, een fijne ruimte waar het
goed toeven is. Aaltje Buis had mooie biedermeiertjes
gemaakt van anjers. Dat wordt een traditie en eenieder
ging met een mooi stukje naar huis. Deze keer werd het
geheel geleid door ds. Paul F. Thimm, hij verving Ellen die
op dat moment nog van een fietsvakantie genoot. Er was
aardig wat belangstelling en na een kopje thee of koffie
vertelde Paul het spannende sprookje van de Bremer
stadsmuzikanten. Een sprookje van de gebroeders
Grimm. Een ezel ontsnapt aan zijn baas omdat hij wegens
ouderdom gedood zou worden. De ezel vlucht en
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nieuw personeel aannemen en ook weer laten afvloeien.
Koen heeft zijn jaren bij de Binding als zeer leerzaam
ervaren en gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging.
Hij wordt vervangen door Jordy Schenkius, ook actief lid
van het BEAU en al jaren kok bij de Bindingkampen.

eerste fysieke kerkdienst van 18 juli. De techniekgroep
krijgt er nu, naast het geluid en de presentatie, een
taak bij in de vorm van de livestreams. Het pastoraat zal
heringericht moeten worden. De uit te voeren taken
van verschillende commissies overlappen te veel en de
veranderende vraag naar pastoraat vraagt om structurele
aanpassing. Het Breed Pastoraal Overleg zal hier een
leidende rol in spelen. De nieuwe website
(www.dgaalsmeer.nl) is live gegaan met als gevolg een
golf van positieve reacties. Dank aan de websitecommissie!
Tijdens het rondje vertegenwoordigingen worden
de geannuleerde en halverwege afgekapte kampen
genoemd. Een deceptie voor leiding, kinderen en de
kampcommissie. De financiële impact is nog niet in kaart
gebracht. Bas sluit de vergadering rond 22.30 uur.

Sinterklaas bij de Binding
Het is nog maar net oktober maar de Regelpiet van de
Binding heeft al uitgebreid met Sinterklaas getelefoneerd
en kan bevestigen dat Sinterklaas dit jaar weer in
levenden lijve bij de kinderen langskomt! Lijkt het u leuk
om Sinterklaas dit jaar op bezoek te hebben op
3, 4 of 5 december? Stuur dan een mail naar
sinterklaas@debinding.nl om te reserveren. Een bezoek
van 20 minuten kost 35 euro, een bezoek van 30 minuten
50 euro. Bij meer dan vijf kinderen raden wij aan om voor
30 minuten te gaan, zodat Sinterklaas echt tijd heeft om
alle kinderen te spreken en aandacht te geven.

Willy Karssing
Uit de vergadering van 28 september
Na de lange coronatijd was het fijn om weer fysiek met
elkaar te vergaderen en niet meer per Zoom.
Er werd uitgebreid gesproken over de plannen voor de
Bazar van 20 november. Deze zal niet zoals vanouds zijn,
maar wel uitgebreider dan die van vorig jaar.
De opbrengsten komen geheel ten goede aan
de gekozen goede doelen. De goed verlopen
Vredesweek kwam aan de orde. Er werd besloten dat
de maaltijdavonden en de sacrale dans weer van start
kunnen gaan. Op de 1e Adventsbijeenkomst zal een
Avondmaalsviering plaatsvinden in een enigszins
aangepaste vorm. Er is een nieuw conceptbeleidsplan
2022-2025 opgesteld dat door de kerkenraad op
2 november in een aparte bijeenkomst wordt besproken.
In de Gemeentevergadering in het voorjaar van 2022
wordt dit aan de leden voorgelegd. De conceptstukken
voor de Gemeentevergadering van 22 november kwamen
aan de orde, evenals de eindversie van het Gebruiksplan
van het kerkgebouw. Tot slot vormde de planning van de
uitgave van de levensverhalen van Jeltje de Jong en Jeltje
Adema een belangrijk agendapunt.
Het plan van Gert Karssing voor de kerktuin werd door de
kerkenraad enthousiast ontvangen.

Binding kerstspel zoekt spelers en creatievelingen!
U denkt er wellicht nog niet aan, maar bij de Binding zijn
we alweer volop bezig met de voorbereidingen voor het
kerstspel. Op 30 augustus kwam de schrijversgroep bij
elkaar voor de eerste brainstorm en inmiddels wordt er
druk geschreven aan de eerste scènes.
Zo’n stuk schrijft zichzelf niet maar zonder spelers, decor
en ondersteuning achter de schermen is er ook weinig op
te voeren op kerstavond. Daar hebben we hulp bij nodig!
Bent u of kent u iemand die graag de sterren van de
hemel speelt op het toneel, een handige creatieveling die
zich met het decor wil bezighouden of een georganiseerd
persoon die achter de schermen wil helpen? We hebben
nog plek voor deelnemers! Stuur een Whatsappje naar
Lizanne van de Binding via 06 14 67 23 64 of mail naar
lizanne@debinding.nl. De eerste leesavond voor het stuk
is op zondag 31 oktober, informatie over het bestellen
van kaarten volgt in de volgende editie. We verklappen
verder nog niets, maar hopen dat we droge voeten
houden!
Tessa Westerhof

VAN DE KERKENRAAD

Neeltje Peters

Uit de vergadering van 20 juli
Het is alweer even geleden maar door omstandigheden
niet in het vorige Levenslicht gekomen, hieronder enkele
punten van de KR-vergadering van 20 juli.
Na de opening door Bas, over een veranderende wereld en
een veranderende Gemeente waarop we als kerkenraad
moeten anticiperen, vervolgen we de vergadering. Het
BHV-certificaat (bedrijfshulpverlening, red.) verloopt in
september, Leon regelt een afspraak om gecertificeerd
te worden voor een volgende periode. I.v.m. de (te)
drukke functie van de secretaris wordt gediscussieerd
over mogelijkheden om taken te verdelen onder andere
kerkenraadsleden. Ruud Kooning zal stoppen als organist.
Er wordt gekeken naar mogelijke nieuwe, jonge organisten
via o.a. het conservatorium. De KR is enthousiast over de

Gezocht
De kerkenraad zoekt: Denkers, doeners en andere
talenten. In verband met het afscheid van twee
kerkenraadleden aan het einde van het jaar, is
de kerkenraad op zoek naar nieuwe leden. Wilt u
meedenken, meepraten en actief bijdragen aan het
huidige beleid en de toekomst van onze Gemeente?
Dan vragen wij u om u kandidaat te stellen voor de
kerkenraad. Als u interesse heeft maar niet zeker weet of
het iets voor u is kunt altijd contact zoeken met een van
de huidige kerkenraadleden, zij kunnen u meer vertellen
over het reilen en zeilen. Zowel leden als vrienden
worden van harte uitgenodigd om te reageren.
Namens de kerkenraad, Bas Middelkoop, voorzitter
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Najaarsgemeentevergadering
Datum: maandag 22 november om 19.30 uur. 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!

om in november wat er nu staat kort af te maaien en
te verwijderen. Niet de planten maar het dode loof.
Het koninginnenkruid wil ik wat indammen zodat het
beheersbaarder blijft. De Buddleja krijgt een centralere
plaats in de tuin waar hij beter tot z’n recht komt.
Het meeste werk vraagt het duizendblad. Met een vlakke
schep wil ik hele plaggen met uitlopers en al verwijderen
zodat er kale grond komt. In de leemtes die zo ontstaan
kan ik in het najaar de vermeerderde vaste planten poten.
Ook komt er ruimte beschikbaar om het verzamelde
zaad te zaaien. Ik probeer het zo te doen dat het niet lijkt
alsof er een bulldozer geweest is. De bedoeling is dat er
bloemen gaan bloeien van het voorjaar tot de winter.
Voor degenen die bang zijn voor een keurig aangeharkte
tuin: dat zal niet gebeuren. Deze tuin is een natuurtuin en
dat moet het blijven. Dat is gunstig voor de insecten van
allerlei soort. In die natuur is het een doorlopende strijd
om de vierkante meter macht. Dat zal zo blijven. Ook zal
er steeds iets doodgaan. Dat hoort erbij.
Als een plant zijn doel bereikt heeft sterft hij af. Dus bruin.
Maar het houdt tevens een belofte in voor de toekomst.
Dat is de kern van de schepping; opkomen-bloeienvruchten voortbrengen en weer afsterven. Als we bruine
delen te vroeg wegknippen missen we de voortgang
van zaadverspreiding. Het afsterven van takken is voor
de plant ook nodig om de opgeslagen energie naar de
ondergrond te brengen. Wachten op de toekomst.
Ik sta altijd open voor suggesties, dat maakt dat de tuin
een bezit wordt van ons allemaal. We wandelen erlangs
bij het winkelen of bij de kerkgang en genieten. Daar is
de tuin voor bedoeld. Tot slot nog wat foto’s van toe te
voegen soorten. Ik houd ook de bewoning van het hotel
in de gaten. Medio augustus was die er niet. Dat hopen
we te veranderen.

GEMENGDE BERICHTEN
Plannen voor de kerktuin
In het voorjaar werd me gevraagd wat mee te denken (en
te werken) in onze kerktuin rond de rode beuk. Dat vind ik
erg leuk om te doen, immers, ik word altijd gestimuleerd
door groei en bloei. Het eerste wat ik deed was
observeren. Wat gebeurt er in de verschillende periodes
in de tuin? Wat bloeit er en in welke kleur? Gaandeweg
gaf de tuin daar zelf het antwoord op. Vanaf het begin
van de groei in het voorjaar tot einde juli was er veel.
Veel bloemen en gelukkig ook veel insecten.
De beslissing om ten gunste van KiKa een insectenhotel
neer te zetten onderschrijf ik volledig. De vele gaatjes
leveren de ruimtes waar de metselbijtjes en andere
insecten hun voedselvoorraden en eieren kwijt kunnen.
Echter, er gebeurde op dat gebied te weinig. Eind juli
kende de Achillea, duizendblad, haar finale en werd
niet opgevolgd door andere soorten. Het eerst zo
rijkbloeiende veld bloemen werd overwoekerd door
genoemd duizendblad. Toen de witte wuivende massa
bruin was verkleurd stonden er nog te weinig andere
bloemdragers. De Buddleja staat wat gedrukt tussen hek
en muur en levert zo niet wat hij kan in volle vrijheid.
Het koninginnenkruid breidt zich dictatoriaal uit en
lijkt de weg op te gaan van het duizendblad. Een grote
venkel en een karmoezijnbes stralen; maar verder is het
armoede. Gevolg: geen insecten. Jammer voor het fraaie
hotel. De raderen gingen draaien bij mij. Wat moet er
veranderen om meer diversiteit te krijgen? Omdat er
eenjarigen, tweejarigen en vaste planten staan is de keus
niet beperkt.

Gert Karssing
Oproep Tafeltje Dek Je bezorgers
Als ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart niet meer in staat
zijn de dagelijkse warme maaltijd te bereiden, kunnen zij
een aanvraag indienen voor Tafeltje Dek Je maaltijden.
Deze worden vers bereid in de keuken van Zorgcentrum
Aelsmeer en door vrijwilligers aan huis gebracht.
Helaas is er momenteel een wachtlijst voor nieuwe
aanvragen omdat er niet voldoende vrijwilligers zijn om
de maaltijden te bezorgen.

Dat vergemakkelijkt mijn taak. Sinds begin augustus
verzamel ik zaden van soorten die hun natuurlijke bloei
kennen na juli. Ook vermeerder ik hogere vaste planten
die dezelfde eigenschap hebben. Het liefst met diverse
kleuren en vormen. Maar waar plant je dit? Het plan is
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Inzet vrijwilligers
De vrijwilligers voor de maaltijdbezorging worden door
de coördinatoren bij het Zorgcentrum tijdig ingedeeld.
Zij houden rekening met de beschikbaarheid van de
vrijwilligers en een logische route voor de bezorging.
Het uitgangspunt is dat een vrijwilliger 1x per
4-5 weken op 3 dagen de maaltijden bezorgt, op maandag
– woensdag – vrijdag of op dinsdag – donderdag –
zaterdag. Voor de ontvangers is de persoonlijke bezorging
door de vrijwilligers een welkom menselijk contact op de
dag. En voor de vrijwilligers een dankbare taak.
De vrijwilliger haalt de maaltijden rond 11.30 uur op bij de
keuken van het Zorgcentrum, bezorgt gemiddeld
5 - 8 maaltijden en brengt de lege maaltijdboxen weer
terug bij het Zorgcentrum. Een inzet die ruim een uur per
dag tijd vraagt. Voor de kosten van het gebruik van de
eigen auto is een kleine tegemoetkoming beschikbaar.
Bent u geïnteresseerd en bereid om als vrijwilliger mee te
helpen, stuur dan een mail naar
sdjong@zorgcentrumaelsmeer.nl of bel naar 0297 326 050
en vraag naar Sandra de Jong of Anja Kroon.

KRONIEK
Geboorte
Op 23 september is geboren Tijs Dick Zandvliet,
zoon van Ronald Zandvliet en Marleen van
Leeuwen, broertje van Fenne en Mees en
kleinzoon van Agnes en Dick van Leeuwen en
Anneke Zandvliet.
Overleden
Op 21 augustus 2021 is overleden mevrouw
G. (Gery) Huizing-de Haan, weduwe van Gerard
Huizing, in de leeftijd van 86 jaar.
Op 24 september 2021 is overleden br. Dirk
Cornelis Oussoren, echtgenoot van zr. Elly
Oussoren-Baardse, in de leeftijd van 87 jaar.
Op 26 september 2021 is overleden de heer
A. (Ab) Klunder, echtgenoot van Ina KlunderStolker, in de leeftijd van 87 jaar.
Verhuisd
Br. D. (Dick) en zr. A. (Agnes) van Leeuwen-van
der Schilden, van P.F. von Sieboldlaan 4, 1431 KH
Aalsmeer, naar Berkenlaan 26, 1431 JE Aalsmeer.
Br. G. (Gijs) en zr. J. (Jans) de Boer-Kooij, van
Molenpad 64, 1431 CZ Aalsmeer,
naar Zorgcentrum Aelsmeer, kamer 209,
Molenpad 2, 1431 BZ Aalsmeer.
Zr. D. (Dit) Been, van Kanaalstraat 37 1431 BV
Aalsmeer, naar Kanaalstraat 15, 1431 BV Aalsmeer.

Clazien van Dam
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.

Jubilea
29 okt. 2021, fam. Spaargaren-’s Gravemade,
Grote Poellaan 87, 1435 HT Rijsenhout,
50 jaar getrouwd.
16 nov. 2021, fam. Van de Merbel-Tichelaar,
Hornweg 166, 1432 GR Aalsmeer,
55 jaar getrouwd.
18 nov. 2021, fam. Van Leeuwenvan der Schilden, Berkenlaan 26,
1431 JE Aalsmeer, 40 jaar getrouwd.

BEDANKT
Hierbij willen wij ieder graag bedanken voor de appjes,
mailtjes, vele kaarten en bloemen die wij bij ons 55-jarig
huwelijk mochten ontvangen.
Ook Aaltje die namens kring Ruth een mooie kaars kwam
brengen. Heel gezellig.
Henk en Geerda Prent
Namens de DGA kwam Jan Broere sr. bloemen en de
groeten brengen. De kaart met tekst van Jacqueline Tas
was ook al zo lief. Van zo'n attentie knapt een mens op.

een onvergetelijke dag geworden voor ons. Die is
ondanks de COVID-beperkingen gevierd met de
kinderen, kleinkinderen en broers en zussen in een luxe
touringcar langs alle gedenkwaardige plekken van ons
leven! En later nog met Aalsmeerse vrienden apart. Velen
uit onze Doopsgezinde Gemeente hebben ons verrast
met een kaart. Geweldig. Zeker ook de kaart van de DG
met een mooi gedicht, geschreven door Gré van der
Meulen. Al met al een dag met meer dan een diamanten
randje.

Rietje Keessen-Marks
Mijn hartelijke dank voor de mooie bloemen en kaart die
Tini Man kwam brengen naar aanleiding van mijn val,
waardoor mijn onderbeen in het gips moest.
Ik hoop daar binnenkort van verlost te zijn.
Jaap Tas

Marina en Jan Broere

Hierbij willen wij onze grote dank overbrengen voor
de overweldigende belangstelling rond ons 60-jarige
huwelijksjubileum. De 17e augustus is mede daardoor
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Uit het archief (1928)
Op zoek naar informatie uit het verleden kwamen de
oude Levenslichten uit de kast. In de 1e jaargang uit
maart 1928 stond onderstaand gedichtje van P. Alderden.
Nu staat één nieuwe beukenboom enorm z’n best te
doen om groot te worden en het is fijn om te zien dat de
groei is aangeslagen. De laatste zin uit het gedichtje is
hierbij nu van toepassing.

Sacrale dans en maaltijdgroep
Sinds oktober mogen de Sacrale Dans groep en de
Maaltijdgroep weer plaatsvinden in de Bindingzaal.
Voor beide activiteiten kunt u zich aanmelden bij Franka
Riesmeijer, via franka@dgaalsmeer.nl. De maaltijdgroep
is iedere eerste woensdag van de maand. Het gaat
om 6 oktober, 3 november, 1 december (met een
Sinterklaasspel!) en 5 januari. Iedereen kan aanschuiven,
aanmelden is wel verplicht zodat u niet de hond in de
pot vindt. We doen ons best rekening te houden met
dieetwensen. We beginnen om 18.00 uur en vragen een
vrijwillige bijdrage van 2 euro per dinergast.
Daarnaast nodigen we u uit voor de sacrale dans.
Deze dansvorm is simpel in vorm, maar uitdagend in
inhoud. Het is meditatief, verdiepend en ook bijzonder
leuk. Marleen Ritzema geeft les in deze dans en doet dit
met veel plezier. Zij zal de avond beginnen met een uitleg
wat het inhoudt om vervolgens met ons aan de slag te
gaan. Iedereen kan meedoen, jong of oud. De avonden
beginnen om 20.00 uur, met koffie en thee vanaf 19.30 uur.
De kosten zijn 2 euro per avond. Onze eerste bijeenkomst
is op woensdag 18 oktober, daarna 8 november en
13 december. Voor beide activiteiten geldt wel de normale
regel: Blijft u thuis bij coronagerelateerde klachten of
als deze klachten zich voordoen bij één of meerdere
huisgenoten. Het virus is nog niet de wereld uit en we
vertrouwen erop dat iedereen verantwoordelijke keuzes
maakt.

Uit het archief (1931)
100 jaar geleden was er nog geen Levenslicht, maar
90 jaar geleden wel. In het oktobernummer van 1931 las
ik bij de Berichten uit de Gemeente:
Onze nieuwe jaargang
Met dit nummer begint ons maandblad zijn vijfde jaargang
en heeft het dus reeds 4 jaar getracht Levenslicht te brengen
in de 800 gezinnen, waar ons blad wordt gebracht. Dat
werd ons mogelijk gemaakt door de rondbrengers en
rondbrengsters, die telkens weer soms in heel slecht weer
dit stille maar voor de organisatie van ons maandblad
onmisbare werk hebben verricht. Daar zijn er, die nog vanaf
het eerste nummer tot nu toe elk nummer hebben bezorgd.
Anderen hebben het weer aan een jongere overgedragen,
maar allen breng ik jullie namens den Kerkeraad hartelijk
dank voor jullie stille, trouwe toewijding.

Franka Riesmeijer
Zondagsschool aan de slag
Startzondag op 26 september
was ook de start voor de
kinderen. We begonnen samen
in de dienst en na een verhaal
en gebed gingen wij naar onze
eigen ruimte. De zondagsschool
ging aan de slag met een
herfstboom, die bezig is met
loslaten, maar ook vasthoudt. Op
de grond ligt wat we los mogen
laten, aan de takken hangt wat
we vasthouden. Op de foto zien
we Ella met haar boom. Ella wil oorlog, gevangenissen,
ziektes, ruzie en stress loslaten, maar vriendschap, plezier,
muziek, de kerk, familie en kunst vasthouden. We komen
dit jaar samen op 7 november en 12 december, met op
19 december het familiekerstfeest onder de boom.

Nu zijn het er geen 800 meer, maar de helft en het
grootste deel wordt nu per post bezorgd, maar toch
geldt het bovenstaande nog wel voor een kleine honderd
adressen.
Annigje Leighton-van Leeuwen

Nelleke de Graaff
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