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De Bazarfamilie

Op zoek naar een goede foto van de Bazar kwam ik 
onderstaande oude foto tegen. Gelijk kreeg ik een warm 
gevoel over me en werd ik terug in de tijd genomen naar 
alle mooie Bazars die we hebben mogen organiseren. 
En zo begon het. Ruim 30 jaar geleden werd ik gevraagd 
om in de Bazarcommissie plaats te nemen. Als twintiger 
en net moeder vond ik dat een hele uitdaging. Geen idee 
wat er op mijn pad zou komen, alles nieuw en spannend. 
De grote verloting, Aaltje helpen, prijzen kopen, de loten 
verkopen en op de dag zelf de prijzen uitdelen. Zoveel 
namen… ik dacht dat ik ze nooit zou onthouden; wie was 
nou wie en zei ik dan ‘u’ of ‘jij’? Lastig vond ik dat, maar 
leuk en gezellig was het wel.

De eerste jaren hielp ik alleen op vrijdag en zaterdag, 
te druk in mijn gezin en ik had geen idee wat er verder 
tijdens de voordagen van de Bazar gebeurde. Tot de vraag 
kwam of ik samen met Elise de kar wilde gaan trekken, 
inmiddels alweer 25 jaar geleden. Opnieuw een uitdaging 
en weer spannend. Gelukkig was de hele Bazarfamilie ook 
mijn familie geworden en vertrouwd genoeg om deze stap 
te zetten.

Vol enthousiasme begonnen we samen aan de klus, 
gelukkig niet alleen maar met een enthousiaste commissie 
naast ons. Al snel kwam Jaap ons tweetal versterken en 
werden we door de rest van de Bazarcommissie ‘de staf’ 
genoemd. Zo zetten we al jaren met elkaar een mooie 
dag neer. Het leek altijd zo vanzelfsprekend: de Bazar in 
november, een volle kerk, veel ontmoetingen met oude 
bekenden maar ook veel nieuwe mensen leren kennen. 
Een grote familie, drie dagen met elkaar bezig om iets 
moois neer te zetten en dan als laatste de vierde dag: 
de Bazardag. We weten nu dat het niet zo vanzelfsprekend 
was, de afgelopen twee jaar konden we niet bij elkaar 
komen op de manier die ons zo vertrouwd was.

Nu, in 2022, gaan we er weer voor, in november zullen jong 
en oud weer bij elkaar komen. Misschien net iets anders 
maar toch ook hetzelfde. Het gevoel dat het weer kan en 
mag bezorgt mij weer de Bazarkriebels. Ze waren even 
weg maar wat zijn ze weer heerlijk om te voelen.
Want vooral het samen werken naar die ene gezellige dag 
toe met die hele grote Bazarfamilie is wat mij nog steeds 
hetzelfde gevoel geeft als 25 jaar geleden. Ik ben daarin 
gegroeid, heb daardoor vertrouwen gekregen dat we het 
ook nu weer kunnen, samen kunnen.

In deze familie maakt het niet uit wie je bent of waar je 
vandaan komt: je mag erbij horen. Op je eigen manier een 
bijdrage leveren aan een geweldige dag. Klein of groot, 
veel of weinig; we doen het samen. Samen dragen we een 
steentje bij aan de goede doelen die we steunen, en ik 
hoop dat wij daarmee misschien geen wereld van verschil, 
maar wel een stap in de goede richting kunnen zijn voor 
andere mensen. Want samen maken we het verschil.

Nelleke de Graaff 
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Kerkdiensten

 23 okt  br. Nico Eveleens (collecte st. Vrienden van Mikondo)
 30 okt  ds. Maaike de Jong (collecte jongerenwerk DGA)
  6 nov  ds. Jannie Nijwening (collecte ouderenwerk DGA)
 13 nov  ds. Teus Prins, Oecumenische Dienst in de DGA
 20 nov  ds. Paul F. Thimm en mevr. Ellen van Houten, 
   Herdenken van de overledenen (collecte ADS Gemeenteopbouw)
 27 nov  ds. Paul F. Thimm, 1e advent en avondmaal (collecte adventsproject)
  4 dec  ds. Paul F. Thimm, 2e advent (collecte adventsproject)
 11 dec  dhr. Herman O. de Roode (collecte adventsproject)
 
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. 
Na overleg kan er een haal- en brengschema opgesteld worden.

Agenda
Zo 23 okt Zin-Inn: theatervoorstelling ‘Ontmoeting met Gevolgen’ 15.00 uur
Ma 24 okt Zin-Inn: wandeling met verdieping 19.30 uur
Wo 26 okt Herfstontmoeting voor ouderen  11.00 uur
Wo 26 okt Zin-Inn: cursus Katrijne Bezemer ‘Gnostiek’ 15.00 uur
Do 27 okt Kring Ruth 20.00 uur
Za 29 okt Kring Elia 10.30 uur
Ma 31 okt Kring Zorgcentrum 15.00 uur
Wo 2 nov Maaltijdgroep 18.00 uur
Zo 6 nov Inloop op de zondagmiddag 15.00 uur
Di 8 nov Kring Mijdrecht 20.00 uur
Di 8 nov Bijbelgesprekskring 20.00 uur
Wo 9 nov Zin-Inn: cursus Katrijne Bezemer ‘Gnostiek’ 15.00 uur
Wo 9 nov Kring JoB 20.00 uur
Do 10 nov Kring Oase 14.30 uur
Do 10 nov Kring Shalom 20.00 uur
Vr 11 nov Zin-Inn: Diner Pensant ‘Verbondenheid onder druk’ 18.00 uur
Ma 14 nov Zin-Inn: cursus Sacrale dans 14.00 uur
Za 19 nov Bazar 10.30 uur
Di 22 nov Bijbelgesprekskring 20.00 uur
Wo 23 nov Zin-Inn: cursus Katrijne Bezemer ‘Gnostiek’ 15.00 uur
Do 24 nov Kring Ruth 20.00 uur
Zo 27 nov Inloop op de zondagmiddag 15.00 uur
Ma 28 nov Kring Zorgcentrum 15.00 uur
Di 29 nov Gebedsmoment in de Adventstijd 12.00 uur
Di 29 nov Najaarsgemeentevergadering 19.30 uur
Wo 30 nov Kring Elia 20.00 uur
Di 6 dec Gebedsmoment in de Adventstijd 12.00 uur
Wo 7 dec Zinvol Ouder Worden 10.00 uur
Wo 7 dec Maaltijdgroep 18.00 uur
Do 8 dec Plantenactie bezoekcommissie 9.30-12.00 uur
Do 8 dec Kring Shalom 20.00 uur

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk vrijdag 25 november mailen aan 
levenslicht@dgaalsmeer.nl.

Het volgende nummer verschijnt rond 
10 december 2022.

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. 06 14 14 43 44.
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

BIJ DE COLLECTEN

Naaischool Muasi Mosala
Vorig jaar op de Bazar is er geld ingezameld om naaimachines aan te 
schaffen voor de opleidingsschool van stichting Mikondo in Congo. 
De Opleidingsschool Naaien, Muasi Mosala, is opgericht met het doel 
kwetsbare jonge vrouwen en meisjes een weg te bieden uit de misère. 
Wie vaardig is met de naaimachine kan zeker zijn van een inkomen voor 
zichzelf en voor familie. En geniet daardoor ook respect. Om die vaardigheid 
te leren moet je dus heel veel oefenen. En het moet meteen iets zijn dat je 
thuis kunt gebruiken, of verkopen. Een schort, een tasje, kinderkleding. 
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Eerst kleine voorwerpen en al gauw echte blouses en 
japonnen. Vijf verschillende ontwerpen. Denk er ook om 
dat de klanten straks niet willen dat er van de stof die ze 
jou brengen ook maar een snippertje verloren gaat! Voor 
de naaischool zijn basismaterialen in grote hoeveelheden 
nodig. Stoffen en garens, biaisband, ritsen, knopen. 
Stoffen kun je in allerlei kwaliteiten ter plaatse inkopen. 
Per rol of als ‘pagne’ (een pagne is een lap van bepaalde 
afmeting). Op Muasi Mosala zijn in het leertraject per 
leerling vijf pagnes nodig. Van een kwaliteit die niet 
meteen na een keer dragen al scheurt. Maar ook niet 
super de luxe. Daarnaast zijn er per leerling fournituren, 
een syllabus, een schrift. Een pagne is geschikt voor 
mannen- en vrouwenkleding. Je kunt er een ‘boubou’ van 
maken, dat is een japon. Of een broekpak. Of uit die ene 
lap meerdere kleinere kledingstukken en dan combineren 
met een andere print. 

De eerste collecte voor Mikondo was op 11 september. 
Daarna hebben we gecollecteerd op 2,16 en 23 oktober.
Voor dit project vragen wij verdubbeling aan bij de OSA.

Namens de commissie Tabitha, Jeannette Heil

VAN DE GEESTELIJK WERKERS

Gebedsmoment
De adventstijd is een tijd van stil worden, van loslaten 
en van naar binnen keren. Zoals ondertussen traditie 
is, komen we op dinsdagmiddag samen voor een kort 
moment van zingen, bidden en stilte, om samen te delen. 
Wees van harte welkom in onze kring. De data zijn dit jaar 
dinsdag 29 november en 6, 13 en 20 december, 
van 12.00 tot 12.30 uur. 

Franka Riesmeijer

Vervolg Bijbelgesprekskring over 
Handelingen

Vóór corona kende zowel de 
bijbelgesprekskring op dinsdagavond als 

die van woensdagmiddag veel deelnemers. Nu, na de 
lockdowns en de herstart gaan we door met één kring van 
enthousiaste bijbel-studiebollen.

We komen bij elkaar op de volgende negen 
dinsdagavonden:
-  in 2022 op 8 en 22 november en 
-  in 2023 op 10 en 24 januari, 7 en 21 februari en 
    7 en 21 maart. 
De bijeenkomsten op woensdagmiddag komen 
te vervallen. U bent van harte welkom op de 
dinsdagavonden.

Paul F. Thimm

MET DE BIJBEL ERBIJ 

Met de bijbel erbij: Verdriet en vreugde
Niets menselijks lijkt de Bijbel vreemd te zijn, zoals intense 
vreugde en geluk, maar ook intens verdriet en pijn. 
Zo zijn er bijvoorbeeld psalmen voor allerlei situaties en 
belevenissen in je leven.

In zijn afscheidswoorden zegt Jezus tegen zijn leerlingen: 
“Waarachtig ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, 
terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je 
verdriet zal in vreugde veranderen.” (Johannes 16:20)

Verdriet, rouw en pijn kun je beter niet verdringen of 
onderdrukken. ‘Niet klagen, maar dragen en vragen om 
kracht’ is misschien een stoer en dapper gezegde, maar 
het helpt toch vaak niet. Het is goed of zelfs beter om zulke 
gevoelens toe te laten. Oriëntaalse mensen kunnen dat 
vaak veel beter dan wij. 

Wij bewonderen nabestaanden die heel kalm en gevat zijn. 
Maar het is natuurlijker en gezonder als we ons niet voor 
onze tranen schamen en ons verdriet niet wegstoppen. 
Het is niet een teken van menselijkheid en zelfbeheersing 
als we bij verschrikkelijke of aangrijpende belevenissen 
onbewogen blijven en onaangedaan lijken. ‘Mannen 
huilen niet’ is uit psychologisch perspectief achterhaald. 
En ook wie gelooft heeft gevoelens en hoeft zich daar niet 
voor te schamen.

In zijn laatste uren bidt Jezus Psalm 22. Die begint met de 
wanhopige woorden: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u 
mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw 
ik het uit!”(V.2)
En midden in die psalm gebeurt er iets, zoals in meer 
psalmgebeden. Hoe is het mogelijk! Er komt een wending, 
een teken van hoop en vertrouwen ondanks alles:
“Heer, houdt u niet ver van mij, mijn sterkte, snel mij te hulp. 
(V.20) …Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk…
Zij die hem zoeken, brengen lof aan de Heer. Voor altijd mogen 
jullie leven!” (V.26,27)

Paul F. Thimm
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LOODSBERICHTEN

Een nieuw begin, een wereld van verschil
Op 12 september is Mees Xaver van Houten geboren, 
zoon van Marlies Noz en Rik van Houten en onze kleinzoon. 
Nu zijn ook wij opa en oma. Blij was ik in de adventstijd 
van 2020 toen we als geestelijk werkers in plaats van het 
gebedsmoment, digitaal met woorden en muziek stem en 
klank gaven aan zogenaamde Lichtmomenten. Vier weken 
met als thema’s de ezel, de duif, het twijgje uit de stronk 
van Isaï en als laatste viel het Kind mij ten deel. Ik smelt 
altijd als ik kleine kinderen zie. Onze straat telt meer en 
meer jonge gezinnen en sinds kort loopt Sem te banjeren 
door de Florijnstraat. Zijn moeder met wandelwagen voor 
hem uit, wachtend tot Sem langzaam maar zeker weer in 
haar buurtje komt. Geel regenjackje aan, kaplaarsjes, vol 
verwondering over ieder struikje en steentje. Zich totaal 
niet bewust van zoiets als tijd, helemaal opgaand in het 
moment. Daarvan genieten plaatst mij ook even ‘buiten 
de tijd’. En nu hebben we zelf zo’n lief, klein wonder in ons 
midden. Ik luisterde altijd al graag naar verhalen van oma’s 
en opa’s en genoot van hun blijdschap als ze vertelden 
over hun nakroost. Ik keek graag mee naar de met vrolijke 
ogen getoonde foto’s. Maar nu weet ik wat er met je 
gebeurt. Ergens van binnen wordt een knopje omgezet en 
wordt alles anders. Mensen spreken over verliefdheid, 
over onvoorwaardelijke liefde. Alleen maar kijken is 
genoeg. Een beetje rondlopen, liedjes zingend. Waar 
ze vandaan komen? Jezus had dat met de teksten van 
de psalmen en de profeten: jong geleerd, oud gedaan. 
Bewaard in de kom van de ziel, zoals Nico ter Linden het 
ooit zo mooi beschreef. Je gaat ervan stralen, van zo’n kind. 
Dankbaar, dat zijn we! Allemaal. Met Mees is het gewoon 
een wereld van verschil.

Ellen van Houten

OECUMENE

Gastkerk oeumenische viering 
Op zondag 13 november zijn wij als Doopsgezinde 
Gemeente gastkerk voor de oecumenische viering.
In deze dienst zal ds. Teus Prins van de Open Hof Kerk 
voorgaan. Als thema voor deze dienst is gekozen: 
Vertrouwen. De dienst is samengesteld met medewerking 
van de oecumenische liturgiecommissie van de Raad van 
Kerken Aalsmeer, met afgevaardigden uit onder meer 
de Karmelparochie, Open Hof Kerk en Doopsgezinde 
Gemeente. Muzikale medewerking wordt verleend door 
Hanneke Maarse en Eline Koopman op piano en harp.
De dienst zal ook via de livestream mee te beleven zijn. 
De link vindt u in de agenda op de website 
www.dgaalsmeer.nl en wordt ook via DGA Nieuws 
doorgegeven. U bent van harte uitgenodigd.

Mariska de Graaf

GEMEENTEWERK 

Bruisende Bazar op 19 november

Hang de vlag uit! De Bazar komt eraan. Spaar vast uw losse 
munten! Met een fantastische mix tussen oude toppers en 
nieuwe kanjers streven we dit jaar weer naar een mooie 
opbrengst, maar bovenal naar een gezellige Bazardag. 
De Bazar zelf bruist enorm op zaterdag 19 november maar 
het feest begint al een week eerder. 

Startsignaal op 12 november
Het begin van de leukste Bazar van Nederland wordt 
gemaakt door BEAU (Bindings Eigen Activiteiten Unit). 
Met een pubquiz vol vragen voor jong en oud geven zij 
het (ont)spannende startsein voor de Bazarweek 2022. 
Scherp uw kennis, stel een topteam samen of speel juist 
individueel en kom op 12 november naar de Bindingzaal. 

De quiz begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). 
De bar is geopend voor een kop koffie vooraf, in de pauze 
of na de prijsuitreiking. Kosten zijn voor eigen rekening. 
En vergeet niet een telefoon of IPad mee te nemen om de 
quiz te kunnen spelen. Aanmelden is verplicht (bij voorkeur 
individueel) via beau@debinding.nl. Betaling à €5,00 p.p. is 
aan de deur. 

GELOVEN MET EEN GLIMLACH

Pastoor 
We maken ons zorgen Hij is niet te stuiten,
om onze pastoor  Zo’n rondje of tien.
die iedere morgen Ging hij zich te buiten
breviert*, maar ik hoor aan miswijn misschien?
dat hij –’t is een echte “Nee”, zei hij gedreven,
die nooit heeft gefaald het is mijn brevier*.
ineens van het rechte Da’s nieuw en geschreven
spoor af is gedwaald. op kringlooppapier!”
Normaal loopt hij verder.
rechtdoor langs de haag. * brevier is een gebedenboek
Maar zie, onze herder
draait rondjes vandaag. Marjolein Kool
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Brengen van spullen voor de Bazar
Heerlijk dat u de spullen weer kunt brengen. Twee jaar lang 
lag alles te wachten maar nu mogen ze weer de hoofdrol 
spelen. Brengen is mogelijk van woensdag 16 november 
13.00 uur t/m vrijdag 18 november 13.00 uur. Mocht dit 
een probleem zijn dan is overleg over ophalen mogelijk via 
cie-bazar@dgaalsmeer.nl. Voor de kledinghoek geldt: 
we zijn alleen geholpen met winterkleding.

Bazardag 19 november
Op de Bazardag zal de opstelling iets anders zijn dan u 
gewend bent maar ‘uit-er-aard’ komen veel oude bekende 
toppers voorbij: prachtige verkooptafels van groepen en 
kringen en het weekendje weg is weer te winnen. Het Rad van 
Avontuur ontbreekt niet, de grote quilt wordt zeker verloot 
en natuurlijk is de Loes Lappenhoek er weer. Ook vragen we u 
weer om lege verpakkingen met kindercadeautjes erin. Doet 
u er een touwtje aan? Deze vertrouwde onderdelen worden 
aangevuld met een nieuwe kanjer: de veiling, niet online maar 
live in de Bindingzaal. 

Speciale items
Om een goede veiling te organiseren hebben we mooie of 
bijzondere goederen nodig. Heeft u iets waarvan u denkt 
dat dit wel eens dé klapper van 2022 kan worden? 
Neem dan even contact op met 
cie-bazar@dgaalsmeer.nl of spreek de Bazarstaf Elise, 
Jaap of Nelleke even aan. We zijn reuze benieuwd wat dit 
jaar het meeste opbrengt voor de goede doelen. 
Want daar doen we het natuurlijk ook voor.  

Grote quilt loten
Zowel op de Bazar als in de voorverkoop zijn loten te koop à 
€1,00 waarmee de prachtige grote quilt te winnen is. 
De winnares van vorig jaar vond het vertoeven onder de 
quilt een feestje, dus schroom niet en koop loten. Dit kan na 
de kerkdienst, bij de leden van de quiltgroep of op de Bazar. 

Donaties 
Kunt u er niet bij zijn op de Bazar of tijdens de quiz? 
Dan kunt u alsnog bruisend aanwezig zijn. 
Wat kunt u wel doen? 
 - U doneert uw gift rechtstreeks op de rekening van de  

 Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer op    
 bankrekeningnummer IBAN: NL47 RABO 0300 1219 62  
 van de Doopsgezinde Gemeente o.v.v. Bazar. 

Wat kunt u nog meer doen? 
 - Verzamel al uw spaarzegels, bonnenboekjes,   

 niet-gebruikte cadeaubonnen en lever ze in vóór  
 1 november op de kerktafel of bij de staf
 - Schenk een mooi item voor de veiling of de brocantetafel
 - Heeft u een veiling-item? Mail dan naar  

 cie-bazar@dgaalsmeer.nl
 - Wilt u iets lekkers bakken voor het restaurant? 
 - Of wilt u helpen? Er zijn heel veel handen nodig  

 van woensdagochtend t/m zaterdagavond is heel veel  
 hulp welkom!
 - Zet uw naam op een lijst op de kerktafel of  

 geef het door aan de staf

 - Vergeet niet uw kring/groep te vragen of ze willen helpen 
 - Meer informatie staat op www.dgaalsmeer.nl 

De Goede Doelen

Stichting Anders Amstelland
De laatste jaren was er steeds vaker de wens om aan een 
doel dichtbij te doneren. Dit jaar is gekozen voor Stichting 
Anders Amstelland. Zij dagen ondernemers uit voor goede 
daden. Tegelijkertijd willen ze de ontvangers uitdagen om 
een goede daad voor een ander te doen. Dit heet een Pay 
It Forward. Bij een Pay It Forward is het niet de bedoeling 
dat de ontvanger betaalt aan de weldoener maar dat het 
omgezet wordt in hulp aan een ander. De bereidheid van 
de ontvanger om dit op deze manier te doen bepaalt of de 
hulpvraag wordt gehonoreerd. Uitgebreide informatie op de 
website www.stichtinganders.nl (regio Amstelland).

De helft van de opbrengst wordt verdeeld onder de doelen, 
daarvoor wordt bij de OSA-verdubbeling aangevraagd. 
De andere helft is voor onze eigen Gemeente. 

Adoptieprogramma Doopsgezind WereldWerk
Er worden ongeveer 170 kinderen in Zuid-Amerika,  
Azië en Afrika financieel ondersteund.  
Het adoptieprogramma werkt samen met lokale partners 
aan duurzame armoedebestrijding en helpt mee aan 
blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden.  
Het adoptieprogramma gaat uit van hun kracht en 
talenten en ondersteunt kinderen bij het opkomen voor 
hun rechten. Het richt zich op bescherming en onderwijs. 
Door scholing en beroepstraining kunnen de kinderen 
blijvende economische onafhankelijkheid verwerven. 
Dankzij de Bazar geven wij trouw al heel veel jaren een 
mooi bedrag aan dit goede doel. Meer informatie staat op 
www.dgwereldwerk.nl en op www.dgaalsmeer.nl.

Internet voor Kisare College of Health Sciences 
Bij het Mugumu Hospital in het Mara District in Tanzania is 
een school voor verpleegkundigen en
‘Assistant-doctors’: het Kisare College of Health Sciences. 
Hun grootste probleem is dat er geen computers zijn 
met een goede internetverbinding. Daarom is het 
‘Internetproject’ opgezet voor twintig computers. 
Hun toekomst hangt hiervan af. Geen computers, geen 
internet, geen opleiding. In samenwerking met OSA willen 
we voor het eind van dit jaar een goed werkend netwerk 
met internet op het Kisare College hebben gerealiseerd.

Het ‘soap’ project in Musoma
Het ‘bar soap’ project In Musoma is ook in het Mara District. 
Een kleine gemeenschap heeft een mooi businessplan 
gemaakt voor de fabricage van zeepstaven (bar soap) 
in hun dorp. Dit project zou een groot aantal lokale 
problemen kunnen verminderen. Met name het creëren 
van werkgelegenheid is belangrijk; de werkloosheid is 
hoog onder jongvolwassenen, er is veel armoede en 
iedereen hangt rond. Door verdubbeling aan te vragen bij 
OSA hopen we een gedeelte te kunnen financieren. 



Levenslicht nr. 7 | Oktober 2022

6

Quiltgroep

In de afgelopen maanden is weer volop gewerkt aan de 
quilt voor de Bazar en daarnaast heeft de Quiltgroep 
23 comforters genaaid en in elkaar gezet. Daarbij zijn nog 
70 tasjes genaaid, dus we hebben ons best gedaan om 
voor Doopsgezind WereldWerk mee te werken aan de 
projecten voor vluchtelingen. 

Bazarcommissie 

Kaarten op de Bazar
Ze zijn er nog steeds! De bekende kaarten van kring Ruth. 
En we gaan ze verkopen op de Bazar van 19 november.  
We hebben prachtige algemene kaarten, zomerkaarten,  
herfst- en winterkaarten en... kerstkaarten. Ze kosten €0,50 
per stuk. Wil je ze al eerder aanschaffen? Dat kan bij  
Nelie Stuiver, Zwarteweg 33, tel. 0297 331 039 en
Tilly Overbeek, Emmastraat 7, tel. 0297 325 918.

Van de fairtrade commissie
Het is een hele tijd stil geweest vanuit de ft-cie, door 
corona lag alles zo’n beetje plat en werd er weinig 
georganiseerd. Het is alweer drie jaar geleden dat wij onze 
verlenging van de titel ‘Fair Trade Kerk’ hebben ontvangen 
en dit jaar zou het opnieuw moeten worden aangevraagd.
Op maandag 3 oktober was er een interessante lezing van 
Peter van Dam over het ontstaan en de geschiedenis van 
eerlijke handel en de opkomst van de wereldwinkels.  
Hij is de auteur van het boek ‘Wereldverbeteraars’ en 
diverse bezoekers hebben het boek aangeschaft en laten 
signeren. Daarnaast waren er nog enkele stands van zg. 
wereldverbeteraars aanwezig, waaronder de wereldwinkel, 
de fairtrade Gemeente en wij als fairtrade kerk en ook 
als Tabitha. Via Tabitha zijn er al heel veel goede doelen 
gesteund, waarbij je kunt stellen dat er op die plek, op dat 
moment, voor die mensen een kleine verbetering wordt 
gerealiseerd. Geen wereldverbetering, maar toch…

Eind oktober is traditiegetrouw de periode van de fairtrade 
week, dit jaar van 29 oktober t/m 5 november.  
Deze keer is het thema milieu en duurzaamheid, welzijn en 
gezondheid. Er is extra aandacht voor de milieuvriendelijke 
wijze waarop fairtrade boerenorganisaties hun producten 

verbouwen en hoe fairtrade hen helpt om weerbaarder te 
worden tegen klimaatverandering. Juist voor deze boeren 
hebben overstromingen en bosbranden veel gevolgen 
en door de coronacrisis hebben ze ook geen buffer 
opgebouwd om zich te wapenen tegen de gevolgen van 
klimaatverandering.
Wat kunnen wij daar dan aan doen? De directeur van 
Fairtrade Nederland stelt:
“De verkoop van fairtrade producten stelt boeren in 
ontwikkelingslanden in staat om een beter bestaan op te 
bouwen en te investeren in duurzame bedrijfsvoering.”

Dat geldt natuurlijk elke dag maar zeker ook tijdens de 
fairtrade weken. Tijdens deze week staat Fairtrade in het 
hele land in het zonnetje. Supermarkten promoten die 
week hun fairtrade producten, dus houdt uw brievenbus 
in de gaten. Wij kunnen een keuze maken, kopen we die 
goedkope of die eerlijke banaan…? Verras iemand met 
een product, bak een taart met eerlijke ingrediënten of 
geniet van een fairtrade bakkie koffie thuis, onderweg of 
op je werk. Zo simpel kan het soms zijn. De boeren zullen u 
dankbaar zijn. Meer info: www.fairtradenederland.nl.

Namens de ft-cie, Jolande Amorison

Kerstbomencommissie zoekt 
kerstboom
Al meer dan 25 jaar heeft de DGA een 
kerstbomencommissie. Dat is niet bij velen bekend want 
wij staan in geen enkele publicatie vermeld (eigenlijk is het 
dus een beetje illegale commissie en die kun je dan ook 
maar beter niet vermelden). De kerstbomencommissie 
wisselt sterk van samenstelling. Het is een beetje wie er op 
dat moment beschikbaar is. Aangezien de meeste leden 
connecties hebben met Jachthaven het Drijfhuis en de 
Aalsmeerse watersport, is er rond kersttijd wat meer vrije 
tijd beschikbaar. Dat was in het kort even een introductie. 
Onlangs werd ik gebeld door de voorzitter van de 
kerkenraad. Hij wist dat er een soort commissie is, 
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maar hoe werkt die nou eigenlijk? Moet de kerkenraad 
voor een boom zorgen en zaagt de commissie hem dan 
om en zet die de boom dan vervolgens in de kerkzaal? 
Ik kon hem uit de droom helpen, meestal lukt het de 
commissie wel een boom te vinden en die dan naar het 
kerkgebouw te brengen. Nu de dagen echter korten en de 
nachten lengen heeft de kerstbomencommissie nog geen 
zicht op een kerstboom en dat wordt zo langzamerhand 
wel tijd. Dus hierbij een oproep aan broeders, zusters en 
vrienden om even goed om u heen te kijken als u buiten 
loopt. Staat er bij iemand een fraaie kerstboom in de weg?  
Of vindt u dat hij bij iemand in de weg staat? Geef ons even 
een berichtje, dan gaan wij actie ondernemen!  
Stuur een berichtje naar info@westeinderrondvaart.nl of 
bel ons even op 0297 341 582 want u wilt toch ook weer 
een fraaie boom in de kerkzaal van ons gebouw?  
Alvast onze hartelijke dank.

Henk van Leeuwen

Ontwikkelingswerk, hoezo?
Het thema van de bijeenkomst van Zinvol Ouder Worden 
op woensdag 5 oktober was: Ontwikkelingswerk, hoezo? 
Na de opening en de inleiding van Jan Walch was het 
woord aan Leo Bakker en Jolande Amorison. Zij hadden 
een prachtige presentatie voorbereid en Jolande vertelde 
hoe het begon. Het begon voor haar eigenlijk bij de 
Westhill. Er werd een jongetje gesponsord in India en zo 
reisde Jolande op 24-jarige leeftijd in 1980 alleen naar Boys 
Town in India, een project voor kansarme jongeren. 
Ze kwam terug naar Nederland en is in 1983 met Leo 
afgereisd naar Zimbabwe, met Dienst over Grenzen, een 
organisatie van kleine protestantse kerken. Leo kon als 
docent wis- en natuurkunde aan de slag bij het opbouwen 
van techniekonderwijs. Alle techniek was gericht op 
de omstandigheden daar en wat er voorhanden was. 
Er was een kleine kliniek bij, maar met alleen aspirine 
als medicatie. Aan Jolande de taak om dit van lieverlee 
uit te breiden. Later, in 1990, gingen ze naar Botswana 

voor het opzetten van technisch onderwijs en het 
verbeteren hiervan. Jolande was medisch betrokken en 
verantwoordelijk voor de thuiszorg en Leo bezocht scholen 
door het hele land en er kwam een vmbo-opleiding. 
Ze keerden terug om hun kinderen in Nederland 
opleidingen te laten volgen. Maar het contact met Afrika 
en de projecten blijft. Inmiddels had WereldWerk vanuit 
Tanzania opvolging nodig. Leo en Jolande hebben hierin 
Els de Quant (DG Den Haag) ondersteund en in 2018 was er 
een kennismakingsbezoek en hebben Leo en Jolande haar 
opgevolgd. In 2019 brachten ze zelfstandig een bezoek 
aan Tanzania. Door corona konden de geplande bezoeken 
in 2020 en 2021 niet doorgaan. In 2022 kon dat gelukkig 
weer doorgang vinden. 

Een aantal projecten is genoemd en het is vooral 
belangrijk dat de relatie tussen de broederschappen en 
de balans tussen zending en ontwikkelingswerk goed 
onder de aandacht blijft. Het is vooral van belang niet 
te groot te denken, steun vanuit de omgeving en vanuit 
de DGA helpen enorm. De toekomst van WereldWerk 
baart best zorgen door de financiële achteruitgang 
maar voor fondsen is nog volop mogelijkheid. Het is een 
wisselwerking en goed samen verder te bouwen aan één 
wereld van gerechtigheid en vrede. Samenwerken met de 
Gemeenten overzee. Na deze prachtige presentatie gingen 
we in groepjes uiteen met de volgende drie vragen die ons 
wat meer kunnen inspireren voor het kiezen en nadenken 
bij de doelen.
1. Waarom kies je voor bepaalde doelen?
2. Hoe pak je dat aan bijvoorbeeld met een collecte of   
 werk als vrijwilliger?
3. Hoe ga je daarmee om als je ouder wordt?

De volgende bijeenkomst van ZOW is op woensdag   
7 december. Thema: Verwachting en verwondering in 
adventstijd. 

Anneke Eveleens

Een boeiende lezing over leven en werken in Afrika.
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Podcast
De podcastserie van de doopsgezinden over het jaarthema 
Wereld van Verschil is gestart. In deze eerste aflevering, 
‘Je hebt het recht niet’, gaat Ton van Brussel in gesprek 
met voormalig programmamanager mensenrechten 
van PAX, Thijs van Brussel en met journalist en oud-
hoofdredacteur van mensenrechtenmagazine ‘Wordt 
Vervolgd’, Arend Hulshof. Het gesprek gaat over bedrijven, 
overheden en consumenten, en over hoe we omgaan met 
mensenrechten. De podcast is te beluisteren met deze link: 
https://doopsgezinden.nl/category/nieuws/.

We blijven comforters maken
Het is nog steeds nodig dat we de comforters blijven 
maken. Er zijn nog steeds mensen op de vlucht die 
helemaal niets meer hebben. Via MCC heeft Doopsgezind 
Wereldwerk zich bereid verklaard om ook dit jaar weer 
voor tasjes en comforters te zorgen. Eind oktober gaat er 
weer een container naar Jordanië voor vluchtelingen uit 
Syrië. Een comforter is een eenvoudige quilt die geknoopt 
wordt en niet door-gequilt. Dat scheelt een heleboel werk 
en het ziet er ook nog eens heel leuk uit, al die gekleurde 
draden om de drie lagen bij elkaar te houden. Het is 
een heerlijk warme deken, die niet alleen warmte geeft, 
maar waarin ook heel veel warmte, liefde en aandacht is 
verwerkt. En men is heel blij om zo’n comforter te krijgen. 
De bovenkant hebben we thuis op de naaimachine 
genaaid, in totaal zitten er 165 lapjes in een comforter. 
Het samenstellen van de drie lagen en de afwerking doen 
we op donderdagmorgen met elkaar. Dat is een sociaal 
gebeuren en altijd erg gezellig. Het afgelopen jaar hebben 
we er 23 gemaakt en die zijn al naar het verzamelpunt 
gebracht. Op 6 oktober zijn daar ook de 375 tasjes met 
leerspullen gevuld, afgegeven. Het streefgetal voor de 
tasjes was 2500 in heel doopsgezind Nederland. Daar 
zijn hygiënische tasjes bij en leer-tasjes. Wij vullen ze met 
schriften, pennen, liniaal en gum. Dit is allemaal centraal 
ingekocht en bij ons gebracht. Er is dus veel werk verzet, 
maar we zijn blij dat we zo een klein steentje kunnen 
bijdragen voor mensen die het veel minder hebben en 
die zo ook het gevoel krijgen dat er mensen zijn die aan 
hen denken. De quiltgroep wil iedereen nog hartelijk 
bedanken voor de katoenen stoffen die we kregen. Voor 
een achterkant van een comforter zijn dekbedhoezen die u 
zat bent heel geschikt. 

Jacqueline Tas

Uitstapje Handwerkclub

We lieten de breipennen en handwerkjes thuis en 
gingen naar het Tuinhuis voor een high-tea en beleefden 
een gezellige middag met elkaar. Dat hadden we wel 
verdiend, na elke dinsdagmiddag samen te komen om 
te handwerken voor de Bazar! Wat we heel graag doen 
trouwens. Maar deze keer was het even ontspannen, een 
geslaagde middag!

Corrie Cuiper

KRINGWERK
 
Geluksmoment Kring Ruth

15 september was de eerste kringbijeenkomst van kring Ruth 
van seizoen 2022-2023. Na een hartelijk welkom door Barbara 
genoten we met elkaar van een heerlijke maaltijd: soep, 
quiches en ijs toe. Hulde aan de kooksters. Tussendoor maakte 
Ria een groepsfoto. Na de koffie was de jaarvergadering.
Barbara las een stukje uit ‘Fluisterend riet’ van Gerke van Hiele. 
Enkele kringleden vertelden iets over een geluksmoment. 
Dit naar aanleiding van het gelukspotje dat we vorig jaar 
gekregen hadden. De kascommissie deelde mee dat de 
financiën bij Astrid in goede handen waren. Marry nam 
afscheid van het bestuur: Gerda Stieva volgt haar op. Het 
nieuwe eendagsbestuur voor 19 januari bestaat uit Anke, 
Lyda, Geertje en Aaltje. De Bazar gaat dit jaar hopelijk door; 
er wordt door diverse kringleden alweer aan meegewerkt. 
Barbara sloot de avond af en wenste ons allemaal wel thuis.

Gerda Kilian
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Kring Zorgcentrum maakt Zentangles

Op maandag 29 augustus was ik op bezoek bij de kring in het 
zorgcentrum. Ellen van Houten had mij gevraagd om weer 
eens voor de alleroudsten een middagje Zentangle te geven. 
De vorige keer was minstens vier jaar geleden en dat was 
toen een groot succes. Natuurlijk zei ik 'ja'. Het zaaltje zat 
helemaal vol met enthousiaste kringleden. De tafels stonden 
vol met prachtige bloemstukken van anjers die Aaltje Buis 
had meegenomen. Ellen opende de middag met een 
welkomstwoord en er was aandacht voor de kringleden die 
iets wilden vertellen. Daarna zongen we ‘Ik voel de Winden 
Gods vandaag’- een lied dat ik altijd erg mooi vind vanwege 
de kracht van de tekst en de melodie. Daarna gingen we 
bidden met elkaar en werden de dingen in het gebed 
meegenomen die de bewoners genoemd hadden om God 
voor te danken. Na nog wat mededelingen en felicitaties voor 
de jarige kreeg ik de microfoon en gingen we aan de slag met 
Zentangle. De kringleden konden goed meedoen. 
We tekenden rondje voor rondje, stapje voor stapje een aantal 
cirkels die we vulden met patronen. Eerst met een zwarte 
pen en daarna met gekleurde gelpennen brachten we extra 
versieringen aan op de tekening. De ouderen genoten er 
enorm van en waren heel geconcentreerd bezig. 
Na het tekenen deden we een kopje koffie met een lekkere 

bonbon, een traktatie van de jarige. Daarna kwamen de 
kleurtjes op tafel en toen werd het helemaal feestelijk en 
wilden ze eigenlijk nog lang niet stoppen. Maar ja, ook aan 
leuke dingen komt een eind. Ellen sloot af met een prachtig 
stuk Bijbeltekst dat aansloot op het gezongen lied. Daarna 
zongen we weer met elkaar en werd er gecollecteerd voor 
Stichting Ambulance Wens en werd de heerlijke middag 
afgesloten. 
De bewoners 
gingen weer 
naar huis of naar 
hun kamer en 
mochten de mooie 
bloemstukjes 
meenemen. 
Wat een feest! Ik 
vond het erg fijn 
dat ik dit mocht 
doen. 

Carla Jooren

Oase staat stil bij jaarthema
22 september was de eerste bijeenkomst van Kring Oase in 
het nieuwe seizoen. We kwamen met 25 zusters bij elkaar.  
Het was als vanouds met een warme binnenkomst.
We begonnen de middag met koffie en thee met een traktatie 
van Gré van der Meulen, zij was 85 geworden.
Kaarsen werden aangestoken en Clazien vertelde over lief en 
leed. Het jaarthema is: Wereld van verschil, wij hebben daarbij 
stilgestaan. Wij leven in vrede, zie iedere dag een lichtpuntje, 
denk aan je medemens. Er zijn veel eenzame mensen, breng 
ze eens een bezoekje en maak een praatje.  
Er is veel veranderd sinds we jong waren. Velen van ons 
hebben de oorlog meegemaakt, er was veel armoe.  
Gelukkig kwam er een andere tijd met een bloeiende 
economie. Er werd weer geld verdiend en werken wilden 
de mensen en er was ook werk, gelukkig! Zo kwamen in de 
tijd de telefoon, de tv, de wasmachines, stofzuigers, auto’s, 
douches; te veel om op te noemen wat er allemaal veranderd 
is. Alle spelletjes die we als kind deden: naar school met de 
knikkerzak mee, hoepels of ballen. Kijk naar vandaag, de 
telefoon heeft hele andere spelletjes.  Vroeger was er veel 
verbondenheid. Je wist hoe het met de buren ging, als het 
niet goed ging vroeg je of je kon helpen. Ik woon nu in een 
appartement in een nieuwbouwwijk. Je kent je buren amper, 
jongelui hebben er blijkbaar geen behoefte aan.  
Ook dat is een groot verschil met vroeger.
Gelukkig is er voor ons ouderen nog genoeg om van het 
leven te genieten. Kinderen, kleinkinderen,  
mooie tv-programma’s, een goed boek. We kunnen ook van 
kleine dingen genieten, dat is uit onze tijd overgebleven.
Maar het blijft een wereld van verschil.

Elly Maarse
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Shalom: een mooi begin van het nieuwe seizoen
Voor de opening van het nieuwe kringseizoen had Shalom 
op 22 september een Amerikaanse Potluck bedacht. Het was 
spannend zonder overleg: was het wel afwisselend genoeg 
en waren er ook toetjes? Gelukkig hoef je er bij Shalom 
eigenlijk niet bang voor te zijn. We werden welkom geheten 
met mooi gedekte tafels met prachtige bloemstukken van 
Nelleke. Helaas was de kring niet compleet, er waren zieken 
en nog heel veel met vakantie. Het had wel wat, zo’n intieme 
groep. We deden ook een vraagronde: wat maakt voor 
jou een wereld van verschil? Aan het eind van de avond 
werd dat in een gedicht verwerkt. Wat aten wij? Koude 
tomatensoep, bloemkoolcouscous, mini cheeseburgers op 
een stokje, pasta, vissalade en nog veel meer. En als toetje 
ontbrak de heerlijke hangop van Albertie natuurlijk niet, ook 
nog ijs. Heel gezellig en lekker gegeten. Een mooi begin van 
het nieuwe seizoen.

Ineke van der Stroom

Vier Jaargetijden bij Kring Zorgcentrum
Maandagmiddag 26 september kwam Kring Zorgcentrum, 
o.l.v. ouderenpastor Ellen, weer bijeen. Dit keer met een 
kleinere groep vanwege ziek en zeer of anders van trouwe 
bezoekers. Maar we mochten ook met vreugde een nieuw 
kringlid verwelkomen! Het thema voor deze middag was  
’Een nieuw begin’, mede ingegeven door de geboorte van 
drie (achter)kleinkinderen van de trotse aanwezige oma’s. 
Daar was natuurlijk veel aandacht voor en als traktatie waren 
er feestelijke geboortechocolaatjes bij de koffie en de thee. 
‘Elk nieuw begin komt van een ander begin dat geëindigd is’ 
het thema maakte veel los. We luisterden naar woorden uit 
de Bijbel en naar muziek uit de ‘Vier Jaargetijden’ van Vivaldi. 
Daar paste een mooi gedicht bij over de seizoenen, die telkens 
weer opnieuw beginnen. Maar we luisterden vooral ook naar 
elkaar. Naar gedachten en ervaringen bij een nieuw begin, 
zoals b.v. na een huwelijk, doop, belijdenis doen, uit huis 
gaan, ander werk en meer. Maar ook naar een nieuw begin na 
fysieke beperkingen. Wat kunnen we nog wel? Woorden met 
veel levenservaring uitgesproken. Dat fascineert me telkens 
weer. Natuurlijk werd er ook gezongen, klonk er een mooi 
gebed en werden er lichtjes aangestoken om te denken aan 
mensen om ons heen. Met het doven van de kaars kwam er 
een einde aan deze bijzondere middag en we hopen elkaar 
weer te zien op maandag 31 oktober.     

Jaap van Leeuwen

De vier jaargetijden
Herfst en Winter/Lente en Zomer

Kale bomen staren bedroefd in de lucht,
Begrijpelijk want alle blaadjes zijn op de vlucht.

De winterperiode komt er nu spoedig aan.
En de bomen blijven nog lang zo staan. 

De nachten zijn donker koud en lang,
En zo gaan de herfst en de winter hun gang.

Geeft het voorjaar straks weer wat meer licht,
Gewis dan is voor ons allen de lente weer in zicht.

Iedereen roept dan weer opgelucht en blij,
Herfst en winter zijn gelukkig weer voorbij
Lente en zomer staan weer voor de deur

Je ruikt het aan hun nieuwe blaadjes en aan de geur.

Kijk dan ook eens naar de stand van de zon en maan,
Mens en natuur kunnen er dan weer tegen aan.

En ‘s morgens bij het eerste ochtendgloren,
Zeg je…hé een nieuwe dag, ik voel me weer als herboren.

(Ingezonden door Jaap van Leeuwen)

VAN DE KERKENRAAD

Aandacht voor corona 
De kerkenraad vraagt uw aandacht voor de toename van 
het aantal besmettingen met het coronavirus  
(SARS –CoV-2). 
 
Helaas moeten we constateren dat het aantal 
coronabesmettingen in Nederland weer toeneemt.  
Ook binnen onze eigen Doopsgezinde Gemeente. 
Daarom vragen wij u met zorg om te gaan met uw 
gezondheid en die van de mensen in uw omgeving.  
Respecteer de wensen van uw zusters en broeders als 
die geen handen willen schudden of misschien wat 
meer afstand nemen dan dat u gewend bent. Maakt u 
alstublieft gebruik van de paal met ontsmettingsmiddel 
voor de handen, die in de gang van het kerkgebouw 
staat. Alleen met elkaar kunnen we onze Gemeente 
vrij van corona houden.  We wensen u een mooie 
winterperiode en een goede gezondheid toe. 
 
Namens de kerkenraad, Willem van Bloemen 
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Najaarsgemeentevergadering
De najaarsgemeentevergadering zal plaatsvinden op 
dinsdag 29 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!

GEMENGDE BERICHTEN

Vrijwilliger worden bij Voedselbank Aalsmeer?
Stel, je hebt een paar uurtjes per twee maanden (op een 
zaterdag) over en je vindt het leuk met mensen om te 
gaan. Wat zou het dan mooi zijn als je vrijwilliger wilt 
worden bij de winkelinzamelingen van Voedselbank 
Aalsmeer. Ik vraag dit omdat ik per juni dit jaar 
coördinator geworden ben voor de winkelinzamelingen. 
Had al een paar jaar meegedraaid en nu kwam dit op mijn 
pad. Onderdeel van een Nederlandse organisatie waar 
iedereen vrijwilliger is (en dus van hoog tot laag niemand 
op een loonlijst staat), waar de lijnen kort zijn en waar 
de realiteit laat zien dat de Voedselbank zijn nut heeft 
bewezen en, blijvend, hard nodig is.
Wil je vrijwilliger worden? Neem dan contact op met 
Albertie Vreeken-Dragt, mvreeken@wxs.nl
of tel. 0297 323 280/06 13 24 92 86.

BEDANKT 

We zijn enorm geraakt door alle blijken van medeleven 
die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het 
overlijden van Brian. We voelen ons gesteund door de 
lieve woorden, prachtige bloemen, mooie kaartjes en alle 
andere vormen van betrokkenheid, en willen iedereen 
daarvoor heel erg bedanken.

Annigje Leighton, kinderen en kleinkinderen

Graag willen wij iedereen bedanken voor de kaarten die we 
hebben ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk.  
Ook dank voor de kaart namens de Gemeente, geschreven 
door Anneke Brouwer met mooie tekst! 

Peter en Jopie Eveleens-Hilverda

KRONIEK
Overleden 
Op 26 augustus 2022 is overleden mevrouw  
Ida Maria Kniep-Schouten, weduwe van  
Frans Kniep, in de leeftijd van 88 jaar.
Op 30 september 2022 is overleden  
ds. Anna Maria Jacoba (Mieke) Wierda-Boer, 
echtgenote van br. Hielke Wierda,  
in de leeftijd van 82 jaar.

Verhuisd
Zr. M.J. (Mat) Verhoeve-Vreeken, van  
Kamerlingh Onnesweg 128, 1433 LL Kudelstaart, 
naar ’t Kloosterhof, kamer 208, Clematisstraat 16, 
1431 SE Aalsmeer.

Jubilea
25 okt. 2022, fam. Maarsen-Klein,  
Uiterweg 236,1431 AV Aalsmeer, 50 jaar getrouwd. 
23 nov. 2022, fam. Tas-van Harskamp,  
Meerewijck 4, 2451 XE Leimuiden, 
45 jaar getrouwd. 
2 dec. 2022, fam. Van Bloemen-van Eijk,  
Hornweg 138, 1432 GP Aalsmeer,  
45 jaar getrouwd. 
8 dec. 2022, fam. Keessen-van Gils,  
Sloppenbrugge 23, 1435 GG Rijsenhout,  
55 jaar getrouwd.

Vrijwilligers halen-brengen gezocht
Als u op zondag niet op eigen gelegenheid naar de 
kerk kunt komen kunt u contact opnemen met 
br. Gerbrand Groeneveld. Na overleg kan er een 
haal- en brengschema opgesteld worden.
Wie zich beschikbaar wil stellen voor het halen en 
weer thuisbrengen van kerkgangers die niet in staat 
zijn op eigen gelegenheid de kerkdienst bij te wonen, 
kan zich melden om ingeroosterd te worden bij 
Gerbrand Groeneveld, 06 50 80 53 79. 

Namens de kerkenraad, Willy Karssing–van Leeuwen 

Graag wil ik bedanken voor het leuke plantenbakje, 
gebracht door Gerda Kilian. Met een lieve, mooie kaart.  
Het was erg gezellig en dat terwijl ik alweer aardig hersteld 
was na de kleine hersteloperatie aan mijn knie. Heel leuk.

Conny Lanser 

Mede namens Elly hartelijk dank voor het mooie boeket 
dat Kees van Oudenallen kwam brengen met de kaart van 
Jopie Eveleens.
Wij hebben ervan genoten.

Jaap Tas

We willen iedereen hartelijk danken voor alle tekenen van 
meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve man, onze heit en pake: Tjibbe Stelwagen.
Een warmer afscheid hadden we ons niet kunnen wensen. 
Het heeft ons heel goed gedaan.

C. Stelwagen-de Haan en kinderen en kleinkinderen  
Namens onze familie, Akke-Clara Thimm-Stelwagen
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Cursus Gnostiek
Met drs. Katrijne Bezemer bespreken we de ‘Nag Hamadi’ 
teksten, waaronder het evangelie van Thomas, in hun 
historische context en hun relevantie voor nu. De gnostiek 
was een religie die in de eerste eeuwen ontstond en 
waarbij de verwerving van gnosis centraal stond. Gnosis 
is de ultieme kennis die mensen meenden te kunnen 
bereiken. De teksten blijven interessant, drs. Bezemer 
neemt ons niet alleen mee in de geschiedenis, maar 
wil ook kijken wat het met ons doet. Wees welkom op 
woensdag 26 oktober en 9, 23 november,  
van 15.00-16.30 uur. Aanmelden via franka@dgaalsmeer.nl.  
Kosten: €15,- voor de gehele cursus. 

Theatervoorstelling ‘Ontmoeting met Gevolgen’
De vrouw van Menno 
Simons heet Geertruydt 
Jansdochter Hoyer. Zij is 
tot dusver (helaas) op de 
achtergrond gebleven. 
Het is tijd om dat, na al die 
eeuwen, te veranderen. 
Haar verre achter-, achter-, 
achterkleindochter Geerte 
de Vries (getrouwd met 
Symen de Boer) heeft 
Geertruydt aangespoord 

om haar kant van de geschiedenis te vertellen. Immers, zij 
heeft ons vast wel het een en ander te vertellen en misschien 
geeft ze ons voor deze tijd ook nog ideeën om over na te 
denken. Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van 
een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. 
Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. 
Beseften zij welke stap zij zetten, het onbekende tegemoet? 
In dit toneelstuk kijken de beide vrouwen terug op die 
keuze, op de gevolgen voor de toekomst. Datum: zondag 23 
oktober, tijd: 15.00 uur. Toegang: €5,- inclusief koffie en thee. 

Diner Pensant 
Vrijdag 11 november openen wij onze deuren voor een 
Diner Pensant over 'Verbondenheid'. Want verbondenheid 
is anno 2022 minder vanzelfsprekend dan het lijkt. 
Verbondenheid staat onder druk, in een maatschappij waar 
individualisme de hoofdtoon lijkt te voeren. Tijd voor een 
culturele en culinaire avond met boeiende lezingen, goede 
gesprekken, muzikale optredens en natuurlijk lekker eten.
Bekende sprekers uit de wereld van filosofie en 
levensbeschouwing dagen ons uit om vervolgens zelf in 
gesprek te gaan. Uiteraard gaan ook zij met de tafelgasten 
in gesprek. Het programma wordt opgeluisterd met een 
muzikaal optreden. We serveren een driegangenmenu, 
geheel vegetarisch. Verdere dieëtwensen zijn te bespreken. 
Opgeven is verplicht, via: franka@dgaalsmeer.nl.
Toegang: €10,-
Tijd: 18.00 uur tot 21.00 uur.

Korte pelgrimage
Een wandeling met verdieping. Onder leiding van Frank 
gaan we wandelen, een wandeling van een kleine 5 
kilometer. We gaan op weg met een opdracht, een vraag, 
een uitdaging. Voel je vrij om deze te bespreken met 
elkaar, of om in stilte er zelf mee aan de slag te gaan.  
Bij het opgeven hoort u de startlocatie en we houden 
graag contact met elkaar in verband met het weer. We zijn 
niet van suiker, maar met stortregen en windkracht 9 is 
wandelen toch niet helemaal ideaal. De eerste wandeling is 
op maandag 24 oktober, we beginnen om 19.30 uur.  
En noteer alvast maandag 9 januari in je agenda! 
Aanmelden: franka@dgaalsmeer.nl.

Franka Riesmeijer

AANKONDIGING KERSTCONCERT


