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Een belofte voor de toekomst
Op 6 november wandelde ik van station DriebergenZeist naar Amersfoort. Van de 17,5 kilometer die dat
traject lang is liep ik ongeveer 16 kilometer door bos
en over heidevelden. De bomen waren gekleurd in de
prachtigste herfsttinten, het was een genot om daar te
mogen lopen. De kleuren te zien, de vogels te horen. Het
geluid van de wind door de bomen te horen dat in de
herfst anders klinkt dan in de zomer. Alsof de veranderde
kleuren van de bladeren ook andere tonen veroorzaken.
Overal paddenstoelen op de grond en op de bomen.
Een prachtig gezicht maar ook een verwijzing naar het
sterven in de natuur. Het tot rust komen.

mijn gedachten, gevoelens en ideeën los te laten om
geestelijk en fysiek tot rust te komen? Nieuwe energie
op te doen en je opnieuw te richten op wat je wilt in de
toekomst. Te bepalen waar je staat. Waar wil je voor gaan
en vooral wat doe je daarmee. Je richten op een toekomst
die kansen biedt voor jou en de wereld om je heen. Een
moment van bezinning, een winterslaap voor de emoties
en gevoelens die je steeds maar weer raken. Om dan
in het voorjaar, hernieuwd en vol energie te kunnen
groeien. Groeien naar het licht. Misschien wel het licht
van een ster boven een stal. Het licht van de toekomst.
Fijne feestdagen gewenst.

Gert Karssing schreef daarover toen hij zijn ideeën voor
de kerktuin vertelde. “Ook zal er steeds iets doodgaan.
Dat hoort erbij. Als een plant zijn doel heeft bereikt,
sterft hij af. Dus bruin. Maar het houdt tevens een belofte
in voor de toekomst. Dat is de kern van de schepping:
opkomen-bloeien-vruchten voortbrengen en weer
afsterven. Het afsterven van takken is voor de plant ook
nodig om de opgeslagen energie naar de ondergrond te
brengen. Wachten op de toekomst.” Een belofte voor de
toekomst. Dat het weer mooi wordt? Dat je opnieuw mag
beginnen? Dat je een tweede kans krijgt? Als ik naar de
natuur kijk dan is de belofte duidelijk: de bloemen zullen
net zo bloeien en de bomen zullen niet minder groen zijn
dan vorig voorjaar. Maar wat betekent die belofte voor
mijzelf? Een nieuwe start? Een moment van bezinning
om het helemaal anders te gaan doen? Mezelf opnieuw
uitvinden?

Bas Middelkoop

Tijdens mijn wandeling dacht ik ook na over wat ik
zou schrijven voor de voorpagina van het Levenslicht.
Natuurlijk kan - als je voor het decembernummer
schrijft - de gedachte aan kerst niet ontbreken. Ik
vroeg mij af waarom we elk jaar de geboorte van Jezus
vieren. Waarom niet gewoon de verjaardag van Jezus?
Waarom dit jaar niet zijn 2021e verjaardag vieren
i.p.v. zijn geboorte? Aan de leeftijd kan het niet liggen
want Sinterklaas, de Kerstman en de paashaas zijn ook
bovennatuurlijk oud en dat wordt toch redelijk uitbundig
gevierd. Of is dat juist de kracht van kerst? Ieder jaar
opnieuw geboren worden? Is het dat kindje dat telkens
weer een kans krijgt om gezond en gelukkig op te
groeien? De mens die nogmaals mag proberen een goed
mens te zijn? Zich mag bezinnen op zijn oude ik en zijn
nieuwe ik? Hoe zou het zijn om, als mens, in de herfst
even stil te vallen. Om net als de bomen hun bladeren

Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer
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Kopij voor het volgende nummer graag
uiterlijk vrijdag 7 januari mailen aan
levenslicht@dgaalsmeer.nl
Het volgende nummer verschijnt rond
zaterdag 22 januari.

Levenslicht
Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 0297 32 65 27.
dhr. L. de Graaff,
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.
De Loods, kantoor geestelijk werkers,
tel. 0297 36 01 30.
www.dgaalsmeer.nl
Aanleveren tekst en/of foto’s voor website en
andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl
Redactie:
mw. J. van der Zee (eindredactie),
tel. 06 31 78 63 78.
Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.
Leden- en vriendenadministratie:
Opgave abonnementen en
adreswijzigingen:
zr. P. Piet-Kreeft, Fresiastraat 3,
2431 XC Noorden, tel. 0172 40 83 96.
ledenadministratie@dgaalsmeer.nl
Predikant:
ds. P.F. Thimm,
Wipmolen 60, 3642 AE Mijdrecht,
tel. 0297 74 30 44.
paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
(op maandag vrij)

Kerkdiensten
Vanwege de coronamaatregelen worden de diensten online uitgezonden
en zijn ook terug te zien via het YouTube kanaal van de Gemeente.
12 dec		br. Bas Middelkoop, 3e advent (collecte adventsproject
			St. Bootvluchteling)
19 dec		ds. Paul F. Thimm, 4e advent (collecte adventsproject
			St. Bootvluchteling)
25 dec		ds. Paul F. Thimm, 1e kerstdag (collecte DG WereldWerk)
2 jan		ds. Yko van der Goot, nieuwjaarsdienst
			(collecte Jeannette Noëlhuis)
9 jan		ds. Paul F. Thimm (collecte Jeannette Noëlhuis)
16 jan		ds. Paul F. Thimm, oecumenische dienst in de Open Hof Kerk
23 jan		ds. Paul F. Thimm, Wereldbroederschapsdag
			(collecte ADS/Mennonite World Conference)
Aanvang om 10.00 uur
Terugblik kerkdienst ‘Herinner je de namen’
Op 21 november noemden we op de laatste zondag van het kerkelijk
jaar de namen van de overledenen van het afgelopen jaar. In de dienst
‘Herdenken overledenen’, die live werd gestreamd, staken we een lichtje
voor hen aan. Zo herdacht de Gemeente hen die ons ontvallen zijn. Het
prachtige liturgische bloemwerk was gemaakt door Jeannette Heil en Dick
van Leeuwen.
Willy Karssing

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

Agenda
Sommige bijeenkomsten vinden plaats onder voorbehoud.
U wordt op de hoogte gehouden door de kringbesturen, via de website en
DGA-nieuws.
Do 14-12		 Kerkenraadsvergadering
Za 18-12			 Collecte in natura voor het Jeannette Noëlhuis
Wo 12-1		 Zin-Inn cursus Tolstoj
Di
18-1 		 Kerkenraadsvergadering

Administratie Hoofdelijke Omslag
br. C. van Oudenallen,
Oosteinderweg 62, 1432 AM Aalsmeer,
tel. 0297 32 24 86.
ouden4@caiway.nl
IBAN NL47RABO0300121962
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https://kerkdienstgemist.nl/stations/534.
De viering bij de start van de Week van Gebed voor de
Eenheid heeft als thema: Licht in het duister.
Ds. Paul F. Thimm zal dit keer voorgaan en bereidt de
dienst voor met de liturgiegroep van de Raad van Kerken
Aalsmeer. Hanneke Maarse en Eline Koopman zullen de
viering muzikaal opluisteren met piano en harp.

Hartverwarmend
Een tasje lichtjes met
een briefje vond ik in de
kerkenraadkamer. Het bleek
een geschenk te zijn van de
Thee Huis Club. Zij (Nikki, Koen,
Jesper, Jos, Jerry, Jan Willem,
Anneloes, Marije en Eefje)
hadden over ‘delen’ gesproken
en wilden de lichtjes en
bijbehorende tekst graag met
de ‘vinder’ delen. Dat was Willy
Karssing (kerkenraad): “Wat
een mooi gebaar. Het zijn de kleine dingen die het doen, zij
hebben grote gevolgen en maken het verschil!”
Namens de geestelijk werkers en kerkenraad, Willy Karssing

BIJ DE COLLECTEN

VAN DE GEESTELIJK WERKERS

Stichting Bootvluchteling
De adventscollectes van dit jaar gaan naar de Stichting
Bootvluchteling. Deze stichting staat voor het verlenen
van humanitaire noodhulp. Waar systemen onmenselijk
worden en er geen compassie meer is, komt deze
stichting in actie. Ze richt zich op mensen op de vlucht
aan de randen van Europa. Heel actueel is wel het
drama dat zich nu afspeelt tussen Polen en Wit-Rusland,
waar vluchtelingen worden misbruikt door dubieuze
regeringsleiders. De stichting is ook actief in het overvolle
kamp op Lesbos waar veel medische en psychische
noodhulp wordt verleend. Er wordt samengewerkt met
bekende instanties als het Rode Kruis en Artsen Zonder
Grenzen. Het geld willen wij schenken voor medische en
psychische hulp die door vrijwilligers wordt verleend.

Advent ondanks alles
Erg feestelijk wordt het niet de komende tijd. Ik heb de
corona-persconferentie gezien en gehoord. Daar word ik
niet blij van. Nee, een adventsstemming krijg ik daar niet
van.
Ik kan er mistroostig van worden. Maar eigenlijk wil ik dat
helemaal niet. En dan schieten mij gedachten te binnen
over hoop:
- zonder hoop kan een mens niet leven
- hopen doe je ondanks alles, juist als er geen reden voor
lijkt te zijn
- hoop wordt gevoed door hoopvolle ervaringen uit
het/je verleden

Collecte in natura
Ook dit jaar houden wij een collecte in natura voor het
Jeannette Noëlhuis in Amsterdam. De collecte vindt plaats
op zaterdag 18 december in de open partytent voor de
kerk in de Zijdstraat. Deze wordt bemand door leden van
de Tabitha commissie, van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt
de ‘Tabithaantjes’ warmhouden door veel spulletjes te
brengen, zodat ze veel moeten sjouwen.
De collectes in de kerk voor het Jeannette Noëlhuis zijn op
2 en 9 januari. Wat doet het Jeannette Noëlhuis? Buiten
het streven naar vrede en een betere samenleving zetten
zij zich in voor opvang van al of niet uitgeprocedeerde
asielzoekers. Ze bieden hen onderdak en verzorgen
huishoudelijke zaken voor ongeveer 15 mensen.

En dan lees ik de beroemde woorden van de apostel
Paulus, die hij aan het einde van een brief in een lijst van
bemoedigingen aan zijn zusters en broeders in Rome
schrijft:
“Wees verheugd door de hoop die u hebt,
wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt,
en bid onophoudelijk…” (Romeinenbrief 12:12)
Dat klinkt een beetje gemakkelijk, een beetje als peptalk.
Maar ik heb het gevoel dat de apostel weet wat hij schrijft
en meent wat hij zegt. Hij spreekt uit eigen ervaring.
Hij heeft genoeg moeilijkheden en teleurstellingen
meegemaakt in zijn leven, angst, onzekerheid, bittere
dingen, eenzaamheid, onbegrip…
Dat maakt hem geloofwaardig. Ik kan het van hem
hebben.

Namens Tabitha, Ger van Alphen

Ik proef dat wat hij zegt doorleefd is. Zelfs zo’n oproep om
je te verheugen door de hoop die je hebt en standvastig
te blijven in tegenspoed en te blijven bidden.

OECUMENE
Oecumenische dienst met ds. Paul F. Thimm
Op zondag 16 januari bent u van harte uitgenodigd
voor de oecumenische dienst in de Open Hof Kerk.
Deze begint om 10.00 uur. U kunt de viering ook online
meebeleven of terugluisteren via de website van de Open
Hof kerk: www.pgaalsmeer.nl en

Het is geen patent voor succes en voor een zorgeloos
leven. Dat had hij immers ook niet. Maar ik proef er iets in
van levenskunst. Hopen is een levenskunst, zeker als die
gepaard gaat met geloven en liefhebben.
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In deze advents- en kersttijd zie ik uit naar momenten,
naar woorden, naar mensen die onze hoop kunnen
aanwakkeren en voeden. Jezus was daar een meester in.
Van hem kunnen we dat steeds weer leren. Hij inspireert
nog steeds.

Gods boodschapper geeft haar zicht en het vertrouwen
dat er hoe dan ook een toekomst zal zijn.”
Door de kaartjes die op de mat vielen en de berichtjes
die binnenrolden, bleef het voor mij licht, ondanks die
vervelende donkere, lange nachten.
Prachtige tijd, Adventstijd, samen een weg gaan in het
vertrouwen dat ondanks alles wat er ook is, we erop
mogen vertrouwen dat het Lichter wordt.

Paul F. Thimm

LOODSBERICHTEN

Ellen van Houten

Het Goede Nieuws
Ik zou een heel epistel kunnen schrijven over
slapeloosheid en wat een mens allemaal kan doen om
daar wat verbetering in te krijgen. Maar wat voor de een
helpend is, kan voor een ander juist averechts werken.
Fijner vind ik het om te vertellen hoe blij ik ben geweest
met alle kaarten, appjes en bloemen die ik de afgelopen
tijd heb ontvangen. Mijn plaats is in jullie midden, dat heb
ik meer dan ooit ervaren. Gelukkig kan ik de draad van het
werk weer beetje bij beetje oppakken. Niet in een rechte
lijn - hoe moeilijk is het om niet te snel te willen gaan maar ik ben heel blij met wat wel kan.

Geloven met een glimlach
Religieus sausje over kerst
Een jongen komt net terug van de zondagsschool en
heeft daar van alles geleerd over de herders en over de
drie wijzen uit het oosten die cadeautjes brachten bij het
kindeke Jezus. Hij is er zo opgewonden over dat hij zijn
ouders vertelt: "Op zondagsschool heb ik vandaag alles
geleerd over het eerste kerstfeest! Toen was er helemaal
nog geen Kerstman en daarom waren er drie ouwe
meneren op kamelen die de cadeautjes rond moesten
brengen! Zelfs Rudolf, dat leuke rendier met zijn rode
neus was er nog niet en daarom hadden ze een grote ster
aan de hemel zodat ze de weg niet kwijt konden raken!"

Vorig jaar kreeg ik een prachtig filmpje over de
Annunciatie met 23 tableaux vivants naar schilderijen
van Caravaggio, uitgebeeld door het Ludovica Rambelli
Teatro. Ze gaan over de aanzegging van het goede
nieuws aan Maria door de engel Gabriël.

MET DE BIJBEL ERBIJ
“En vergeef ons onze schulden,
zoals wij ook vergeven hebben
wie ons iets schuldig zijn”
Het kerstverhaal is het verhaal van het vergeven van de
zonden. Jezus kwam op aarde om ons het pad te wijzen
van het paradijs op aarde en zijn dood was het offer voor
de erfzonde. Ik heb van kinds af aan een fascinatie met
dit bovenstaande stukje van het Onze Vader. Vergeef ons,
zoals wij ook vergeven. Het is een oproep om vergevend
te zijn, maar ik hoorde het als kind andersom.
De vergevende, zachtaardige mens wordt vergeven,
de mens die een wrok houdt ontvangt wat hij gaf. Je
oordeel is zo mild of zo hard als jij bent geweest in je
leven, je rechter is een spiegel van jouw gedrag. Dit is
natuurlijk niet hoe het er staat. God is vergevend, Jezus
is vergevend, wees ook vergevend, want dan ben je een
kind van God, dan leef je in de lessen van Jezus.
De vergeving is een van de zekerheden waar je op mag
rekenen, maar doe vooral je best om ook zo in het leven
te staan.

Dit is er een van. De beweging van de engel is
ogenschijnlijk tot stilstand gekomen, bevroren haast, om
de boodschap die gebracht wordt met een vingerwijzing
extra kracht bij te zetten. Het verhaal van de boodschap
brengende engel uit Lucas 1:26-38 brengt licht en zicht
op de toekomst van Maria. De engel vertelt: “Laat de
ogenschijnlijk benarde situatie waarin je verkeert, je
bent zwanger maar je hebt geen partner, je niet op een
dwaalspoor zetten waardoor je in het donker terecht zou
kunnen komen, maar vertrouw op het Licht. Recht je rug
en weet dat er voor jou een toekomst is.” Katouchka Pool,
een kunstschilder schreef: “Dit tableau gaat over zorg en
zorgzaamheid, over elkaar ruggensteun en troost geven.
Maria heeft, net als wij soms, geen idee hoe haar leven
en dat van haar kind verder zal gaan. Maar het Licht van

Franka Riesmeijer
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een onbekende heer die voor het eerst doneerde en
gelijk een prijs won. Hilariteit alom was er toen de prijzen
verdeeld werden en bleek dat Nelleke geacht werd
het krentenbrood én het insectenhotel mee naar huis
te nemen. Even voor u als lezer; het insectenhotel was
loodzwaar en hoger dan de piano, het krentenbrood ruim
een meter lang. En Nelleke was op de fiets.
Opbrengst
De opbrengst is, gezien de omstandigheden, erg goed
en het verheugt de commissie dat alles ten gunste
komt van de goede doelen. Dit zijn Doopsgezind
WereldWerk Adoptiefonds, Tanzania Waterprojecten,
Hart4onderwijsNepal, Stichting Vrienden van Mikondo
en het lokale doel: Stichting SAM. SAM staat voor Sociale
Activiteiten voor de Medemens. Zij gaan wekelijks
wandelen of fietsen met gasten. Op dit moment sparen zij
hard voor een extra rijwiel want het is voor de fietser echt
een opgaaf om eerst vanuit het dorp naar Oost te fietsen,
een rondje te maken met de gast en dan weer terug. Ze
snakken naar een extra fiets plus stalling in AalsmeerOost. Daaraan draagt de Bazar graag haar steentje bij.

Winterse dag in Wilnis

GEMEENTEWERK
Geweldige opbrengst Bazar Experience
De Bazar Experience is achter de rug en wat hebben we
genoten. Hoewel wij (de Bazarcommissie) eerst even
moesten slikken omdat het toch weer online moest,
zijn we niet alleen heel tevreden maar ook ontzettend
dankbaar. “De veiling verliep goed, we hebben veel
donateurs blij gemaakt. En het aller-, allerbelangrijkste is
toch dat we een bedrag van €8325,11 hebben opgehaald
voor de goede doelen”, zegt Jaap van Leeuwen. Elise
Moolhuysen: “We willen iedereen ontzettend bedanken.
Dit geweldige resultaat hadden we zonder jullie niet
gehad. Het is fantastisch hoe wij dit als Gemeente weer
voor elkaar gekregen hebben."

OSA
De opbrengsten voor de
internationale doelen worden
verdubbeld door OSA. “Elke
euro worden er twee, dat maakt
het nóg fijner”, aldus Jaap van
Leeuwen. “Ook dit jaar gaat alles
in zijn geheel naar de goede
doelen, zij kunnen echt alle
steun gebruiken. Doneren kan
daarom ook nog steeds op het
bankrekeningnummer
IBAN: NL47 RABO 0300 1219 62 van de Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer.”

Experience
Het spektakel begon zaterdag 20 november om half elf
en na een warm welkomstwoord begon het programma.
Bij de bloemenkraam liep het voor de opening al lekker
door, Howard kon niet eens zijn koffie opdrinken. Tijdens
de onlineveiling werd lustig geboden, geen enkel item
bleef onverkocht hoewel het een meer aansprak dan het
ander. Wel is de commissie benieuwd of sommige prijzen
heel thuisgekomen zijn. Wat fijn dat er zulke mooie kavels
ingebracht waren.

Namens de Bazarcommissie, Mandy van der Zwaard

Ware veilingmeesters
Nelleke de Graaff en Jerry Schuurman toonden zich ware
veilingmeesters, zij spraken meer dan drie uur aan één
stuk door! Want naast de veiling was er ook de verloting
van mooie prijzen onder de donateurs en werd de grote
quilt verloot. Die grote quilt waar met zoveel mensen
aan gewerkt is vindt een mooi en welverdiend plekje bij
Ellen van Houten. “Ik ga me er heerlijk aan en in warmen”,
appte ze gelijk. Later voegde ze eraan toe: “Het is een
feestje om eronder te vertoeven.”
Toppers
Het Makkumerbord, het insectenhotel en de pooltafel
waren de toppers en ze vinden alle een mooi plekje bij
iemand thuis. Ook naar de desserts en de soep wordt
al uitgekeken. Om ongeveer half drie werden alle
prijswinnaars gebeld. Een leuke winnaar was toch wel
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DIT ZIJN DE GOEDE DOELEN

Daarom is het project ‘Summer Academy teaching’ door
de stichting Hart4onderwijsNepal, in samenwerking met
de Vajra Academy Nepal, opgezet. De Vajra Academy
Nepal is onze onderwijskundige partner in Nepal en
vervult een centrale rol in onze gezamenlijke duurzame
ondersteuning aldaar. Tijdens vakanties vindt de Summer
Academy voor een deel fysiek en een deel digitaal plaats.
De Summer Academy is de perfecte mogelijkheid om als
lokale leerkracht kennis en vaardigheden te vergroten.
Tevens is er tijd om, onder begeleiding van een docent
van de Vajra Academy, oplossingen te bedenken voor
belangrijke problemen in de werksituatie.
Er wordt in 2022 eerst een pilot uitgevoerd in Bara en bij
succes wordt het project breder uitgerold.
Website: https://www.hart4onderwijsnepal.nl/

Stichting Vrienden van Mikondo (Congo)
Stichting Vrienden van Mikondo faciliteert diverse
vormen van onderwijs, van kleuterschool tot jonge
schoolverlaters die alsnog een vak willen leren. Dat
dit broodnodig is bleek wel uit de opleiding aan de
Naaischool. Deze is vorig jaar opgericht. Hier heeft de
Bazar van 2020 en de verdubbeling van de OSA aan
bijgedragen. Er was gerekend op 30 jonge meisjes en
kindmoeders per jaar, het werden er 67. Het is gelukt
om hen allemaal les te geven. Graag zouden zij extra
naaimachines willen aanschaffen zodat meer meisjes
de lessen kunnen volgen. Deze stichting is volledig
afhankelijk van donaties.
Website: www.mikondo.nl

Stichting SAM (Aalsmeer/Kudelstaart)
Stichting SAM staat voor Sociale Activiteiten voor de
Medemens. De doelstelling van de Stichting is:
Het ontplooien van activiteiten en het ondersteunen
van activiteiten die het welzijn van de medemens in met
name Aalsmeer en Kudelstaart en omliggende gemeenten
bevorderen. Wekelijks wandelen vrijwilligers met gasten
in een rolstoel of fietsen met hen op een duo-fiets of
rolstoelfiets. Eens per jaar is er een boottocht voor ouderen
en mensen met een beperking. De jongerengroep
organiseert regelmatig diverse activiteiten voor ouderen
en mensen met een beperking. De Bazar Experience
wil graag een bijdrage leveren aan de aanschaf van een
nieuwe duo-fiets. Website: https://stichtingsam.eu/

Spot Tanzania
Spot Tanzania is een Nederlandse stichting (gevestigd in
Leimuiden) die fondsen werft voor de Tanzaniaanse ngo
Chamavita. Chamavita ontwikkelt al meer dan
25 jaar duurzame waterprojecten in het Lushoto district
in het noordoosten van Tanzania. Spot heeft vaker een
aanvraag bij de DGA ingediend voor een deel van de
Bazaropbrengst. Daarmee hebben ze al vele dorpen van
een waterleidingsysteem kunnen voorzien.
Ditmaal is het dorp Makanya aan de beurt. Boven
het dorp wordt het water opgevangen en dan door
zwaartekracht via hoofd- en zijleidingen naar het dorp
getransporteerd om ruim 1000 mensen van schoon water
te voorzien. 10% wordt bijgedragen door de bevolking
zelf door het graven van sleuven voor de leidingen en ze
daarna weer dicht te maken, het dragen van materialen
naar de werkplek als de vrachtwagen er niet kan komen,
en het verzamelen van stenen voor de verschillende
funderingen. Elk huishouden betaalt ook een kleine
financiële bijdrage. Het project start in januari 2022.
Website: www.spottanzania.nl

Kinderadoptieplan Doopsgezind WereldWerk
Tot slot vermelden we graag dat we ook dit jaar weer een
bijdrage zullen leveren aan het Kinderadoptieprogramma
van Doopsgezind WereldWerk.
Website: https://www.dgwereldwerk.nl
Pelgrimeren voor het klimaat
‘God gaf ons de aarde, we moeten er beter voor zorgen’
Op zaterdag 9 oktober liepen we met z’n drieën
23 km mee met internationale klimaatpelgrims uit Polen,
Duitsland en Zweden op hun 1200 km lange weg naar de
klimaatconferentie in
Glasgow. Sommigen
waren al half juli
van huis vertrokken.
‘Gewoon gaan!
Geht doch!’, was
de uitnodiging aan
eenieder om mee te
lopen. We hadden
onderweg bijzondere
gesprekken met
andere dagpelgrims en
met de internationale
pelgrims.
Indrukwekkend was de
gezongen Zegen en
het Laudato Si’ waarin
de pelgrims dankten

Stichting Hart4Onderwijs Nepal
Al jaren is de stichting Hart4onderwijsNepal actief bezig
om, samen met de dorpsgemeenschap, onderwijs
toegankelijker te maken voor arme kinderen in afgelegen
gebieden van Nepal. En daarin zijn successen behaald.
Doordat de leerlingen de school afmaken neemt de kans
op een betere toekomst toe. De laatste jaren is tijdens de
bezoeken aan de scholen in Nepal helder geworden dat
er naast materialen ook dringend ondersteuning gewenst
is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. En dat
begint bij de leerkrachten.
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Kerkkoor wacht tot januari
Het Doopsgezind Kerkkoor Aalsmeer begon in oktober
vol goede moed met repeteren. Helaas was er al gauw
iemand ziek en ook onze dirigent moest verstek laten
gaan. Nu alle maatregelen weer van kracht zijn en we niet
met elkaar kunnen zingen in de kerk, hebben we besloten
om te wachten tot januari van het nieuwe jaar.
We hopen dan weer met elkaar te kunnen repeteren in
de kerkzaal, op de woensdagavonden vanaf 20.00 tot
21.30 uur. Heeft u interesse om met ons te komen zingen,
dan bent u van harte welkom. Informatie: Janina van der
Laarse tel. 06 22 43 61 83 of kerkkoor@dgaalsmeer.nl.

voor onderdak, bemoediging en voeding die zij op hun
tocht ontvingen. In Glasgow hebben zij de ook door onze
Gemeente ondertekende klimaatbrief aangeboden aan de
wereldleiders.
Mariska de Graaf
Bezoek aan Partnergemeenten in Duitsland
Begin oktober zijn Kees en ik een weekje naar (vml) OostDuitsland vertrokken. Het doel was eigenlijk een beetje
om de Zoomvergadering voor te bereiden en stiekem ook
omdat we elkaar al zolang niet zagen.
We vertrokken met onze caravan op zaterdagmorgen
heel vroeg (zes uur) met het idee dat er dan geen
vrachtauto’s rijden in Duitsland. Nou, dat viel tegen,
maar na een voorspoedige reis kwamen we om half
vijf ’s middags aan op de camping in de nabijheid van
Kleinwolmsdorf en Grosserkmannsdorf. Nadat we de
pootjes van de caravan hadden uitgedraaid begonnen we
met het wegbrengen van de ons meegegeven bloemen.
Ook voor onze vrienden hadden we iets meegebracht:
een prachtig insectenhotel, vervaardigd door Howard
en Jan Maarsen. Dit kwam heel goed van pas omdat
Jakob, de zoon van de vrienden, het grasveld dit voorjaar
had omgetoverd tot een bloementuin, een lusthof voor
insecten. In de kerkdienst de volgende morgen werd
herdacht dat het een jaar geleden was dat Siegfried
Schneider overleed. Zijn zoon speelt op Siegfrieds
hoorn, indrukwekkend, en we spraken weduwe Ruth.
En passant bekeken we een tot camper omgebouwde
bus van mensen die ook regelmatig in Aalsmeer komen.
De volgende dag bezochten we Bruni, ook weduwe
geworden, en een echtpaar dat wij ook al jaren kennen.
We ontmoetten Arndt en Elisabeth een paar maal bij de
maaltijd vanwege de nachtdienst van vriendin Elisabeth.
Ook ontmoetten we de familie Lungfiel. We winkelden
en bezochten de prachtige Sächsische Schweiz. De week
vloog om en op de zaterdag van vertrek was de auto wit
bevroren... Na een paar uur rijden kwamen we in de buurt
van Kronberg im Taunus. Een wens van mij om de burcht
te bezoeken ging in vervulling. Helaas was het gezochte
schilderij er niet meer maar een privérondleiding maakte
veel goed! De volgende dag voerde richting Limburg
voor een rondje langs de thermaalbaden en de vakantie
zat erop!

Het kerkkoor hoopt in januari weer bijeen te komen.
Herfstontmoeting: Samen komen we erdoor
Het kon weer, op 5 november, weliswaar in gedeelde vorm,
’s morgens en ’s middags een aantal mensen. We genoten
van het samenzijn, van elkaar zien en spreken, met koffie
en lekkers en samen zingen, begeleid door Anke en Marina.
Een verslag van de Herfstontmoeting.
Blij opent Elise deze bijeenkomst. Ze steekt de kaars aan
en haalt herinneringen op. Jammer dat Ellen er nog niet
bij kan zijn. Maar als grote verrassing zien en horen we de
groet van Ellen vanaf Texel. We luisteren naar een mooi
verhaal, tevens de titel van het boek ‘Samen’, gelezen
door Anja. Het is geschreven door Luke Adam Hawker.
Een prachtig beeldverhaal voor volwassenen in moeilijke
tijden. Het gaat over eenzaamheid en angst. Over storm

Kees en Arida van Oudenallen
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en zorg. Maar ook over hoop en nieuwe vooruitzichten.
Het blijkt dat in moeilijke tijden het beste in de mens naar
boven kan komen. Je staat er niet alleen voor. Samen
komen we erdoor met nieuwe manieren en inzichten.
Het kan in kleine dingen zitten. Een prachtig verhaal van
verbinding en saamhorigheid. Voor het andere boeiende
onderwerp is er een gast uitgenodigd:
Gert Karssing. Samen met Willy heeft hij een
indrukwekkende herfstpresentatie over ‘de paddenstoel’
samengesteld. We horen over het ondergronds
mycelium, de groei, de sporen die uitbreken. Van de ruim
600 soorten laat Gert er een aantal zien. Zijn uitleg en
zijn duidelijke verteltalent zorgen ervoor dat je geboeid
raakt en je verwondert. Wat een schitterende foto’s van
o.a. tondelzwam, trilzwam, porseleinzwam, vliegenzwam.
Het is maar een greep. Een filmpje van een fallusvormige
zwam zorgt voor hilariteit. Gert en Willy worden hartelijk
bedankt! Een heel ander - niet onbelangrijk - moment
van de bijeenkomst is de verloting, geregeld door Jaap
en Ruud. Bij binnenkomst hebben we een envelop met
daarin een lootje gekregen. Geniaal idee van het bestuur.
Er is voor iedereen een prijs en daarna wordt er nog een
hoofdprijs uit de hoge hoed getoverd. Yvonne, Ageeth,
Els, Marry en de al genoemde namen: wat een fijne
herfstontmoeting!

Gabe: “Ik heb het als een cadeau gekregen om hier
predikant te mogen zijn. Maar ook later, om nog eens
terug te komen als voorganger. (…) Heerlijk om jullie
weer te zien. Omdat ik het als cadeau ervaren heb wilde
ik niet met lege handen komen. (…) Pasgeleden is er een
nieuwe Bijbelvertaling verschenen en die wilde ik graag
aan de Gemeente schenken als dank voor alle keren dat ik
hier mocht zijn.” De tweede mededeling die Gabe deed
was dat hij in Haarlem gaat wonen. Dichter bij Rita en
dichter bij Aalsmeer. Ten slotte ontstak hij een kaars voor
de Gemeente en werd de kerkdienst vervolgd.
Mandy van der Zwaard

Martha Spaargaren

Gabe Hoekema neemt afscheid
Gabe’s laatste keer… Dit klinkt erger dan het is.
Gabe Hoekema is op zondag 17 oktober voor het laatst
voorgegaan als predikant. Hij noemt het zelf geen preken
maar omschrijft het liever als ‘overdenken’.
Vanuit zijn functie als voorzitter van de kerkenraad sprak
Bas Middelkoop mooie woorden. Een kleine greep uit zijn
warme, ontroerende en hilarische toespraak: “Gabe, jij
hebt aangegeven dat je jouw spreekwoordelijke toga aan
de wilgen hangt. Dat is jammer voor onze Gemeente.
(…) Uit het hart van de DG Aalsmeer ben je nooit
vertrokken want al woonde je niet meer in de burgerlijke
gemeente, je kwam gelukkig als een ware Heintje Davids
iedere keer weer terug. (…) Je bent een mensenmens en
een goede herder (…)” Er volgde nog een kwinkslag naar
alle schapen die hij hoedde. Bas rondde zijn toespraak af
met prachtige woorden waarbij hij een kaars aanstak voor
Gabe en Rita. Uiteraard was er ook een boeket bloemen
namens de Gemeente.

Mooie woorden en bloemen voor Gabe.

KRINGWERK
Kring Ruth eert Jeltje Adema
Aaltje heette ons welkom (op 7 oktober) en sprak de
hoop uit dat wij dit seizoen elkaar vaak mogen zien.
Blij waren wij om gezamenlijk te eten, elkaar te zien
en te spreken. Dat hadden we gemist in de afgelopen
tijd vanwege de coronapandemie. Jeltje Adema was
uitgenodigd voor deze avond in verband met het 45-jarig
bestaan van kring Ruth, die door haar was opgericht.
Helaas kon ze vanwege gezondheidsklachten niet
aanwezig zijn. Wij ontvingen een mooie kaart met lieve
woorden en een zilveren vaasje. Dat is een erfstuk van de
eerste kring, opgericht in 1955. Het vaasje had ze altijd
bewaard en Jeltje vond dit een mooie gelegenheid om
het nu te schenken aan kring Ruth. Zij zou het zeer op
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Barbara (links) is gekozen als
nieuwe voorzitter, Aaltje (rechts)
nam afscheid.

prijs stellen wanneer
wij dat op onze
kringavonden met
een bloemetje op
tafel zetten naast de
kaars.
Na de maaltijd
gingen wij over tot
de behandeling van
het jaarverslag.
Dat was kort want
door corona waren
wij maar één keer bij
elkaar geweest.

van Albertie een avond voorbereid. Het thema was
‘What is in a Name’. Gevraagd werd om je geboortekaartje
mee te nemen. De betekenis van de namen werd
toegelicht, afgewisseld met muziek. Te beginnen met
Shalom. Shalom betekent vrede, tussen God en de mens
of tussen twee landen, maar kan ook innerlijke vrede en
mentale balans van een individu aanduiden. Dat is nogal
wat om van zo’n kring, die al 56 jaar bestaat lid te zijn.
Als groet betekent ‘Shalom Aleichem’: vrede moge over u
komen. Loes leest een stuk voor uit het boek ‘Mijn naam
is Selma’, heel indrukwekkend. De naam Peter wordt
verklaard en krijgt het lied van ‘Sweet Sixteen’.
Ineke leest een gedicht: ‘Ik schreef jouw naam in het zand,
maar de wind blies hem weg. Ik schreef jouw naam met
broodkruimels maar de vogels aten die op. Ik schreef
jouw naam in mijn hart en daar zal hij nooit verdwijnen.’

Met kerst en Pasen
kregen wij een
cadeautje met een mooie kaart. Het werd door ons heel
erg gewaardeerd. Het voelde als saamhorigheid. Ook het
ijs op de poel in februari van dit jaar bracht verbondenheid
door het schrijven van verhalen over de strenge winters
van vroeger. Wat fijn dat wij allemaal digitaal zijn.
Het ééndagsbestuur stemde in om voor dit seizoen aan
te blijven. Barbara werd gekozen als nieuwe voorzitter
en van Aaltje namen wij afscheid. De Reiscommissie gaf
uitleg over de midweek die niet doorging. Die was twee
keer uitgesteld en uiteindelijk zouden er maar 13 zusters
meegaan. Dit gaf de doorslag om het niet door te laten
gaan. Wij kregen allemaal een leuk versierd potje mee
om daar op een briefje je geluksmomentjes te schrijven.
Na een jaar mag je die dan eens nalezen. De volgende
dag hoorde ik van Hennie Jooren dat zij en Geertje met
open armen door Jeltje waren ontvangen. De door hen
meegebrachte bloemen, een kan met koffie en wat lekkers
is vast als geluksmomentje beleefd!

In de pauze werden de geboortekaartjes bekeken.
Grappig en bijzonder! Afwisselend worden de namen
verklaard, en hoewel de meesten allang hun naam
gegoogeld hebben is het toch heel leuk zo met elkaar
naar de namen te luisteren. We eindigden met Trijntje
Oosterhuis: ‘Ken je mij, wie ben ik dan?’
Het was weer ouderwets gezellig.
Ineke van der Stroom

Lenie van Gaalen

Ds. Paul F. Thimm op bezoek bij Oase
Ondanks harde wind en heel veel regen kon Yvonne
op 21 oktober toch 35 zusters en 1 broeder welkom
heten. Fijn is het om ouderwets weer in de vertrouwde
Bindingzaal te zijn. Na het aansteken van de kaars
kwam de mededeling dat vijf dames onze kring komen
versterken. Ds. Paul F. Thimm opende de middag met een
kort verhaal, ‘Zoeken om te vinden’ uit de Bergrede en we
zongen lied 837 ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’.
Paul vertelde over zijn afkomst. Zijn ouders woonden
in Amerika en verhuisden in 1961 naar Pruisen, waar
Paul werd geboren. Zijn jeugd heeft hij grotendeels in
Zwitserland doorgebracht. Vaak, heel vaak is hij in zijn
leven verhuisd. Maar Zwitserland heeft toch zijn voorkeur
vanwege de bergen. Toen Paul zijn loopbaan in Aalsmeer
begon was het niet vreemd voor hem vanwege zijn stage
bij Gabe Hoekema in 1988. Boeiend, gezellig en met veel

Jaarvergadering kring Ruth
What’s in a name bij Shalom
Een door omstandigheden uitgestelde Zoombijeenkomst kon op 14 oktober in het echt plaatsvinden.
In april hadden Nico, Loes, Peter en Ineke naar een idee
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humor wist hij ons te vermaken. Ook als moppentapper.
Leuk! Aan het eind van deze fijne middag bedankte Elise
Paul en zongen we nog ‘Ik voel de winden Gods vandaag’.
Met een blij en goed gevoel ging ieder weer zijn eigen
weg.

Tot slot zongen we met elkaar ‘Ik heb een vriend die alle
dagen’. De tijd vloog om want gezelligheid kent geen tijd.
En zo keerde men zeer tevreden weer huiswaarts.

Tineke Dekker-v.d. Beukel

‘De Vrede dienen’ thema bij Kring Ruth
De avond
(op 28 oktober) begint
met de korte film
‘Wat zou jij doen?’
Deze is in 2019 gemaakt,
samen met het boekje
‘De Vrede dienen’.
Ellen van Houten leidt
de film in. Haar was
in de loop der jaren
opgevallen hoeveel
dienstweigeraars er in Aalsmeer waren. Waardevol vond
ze, om die verhalen vast te leggen in woord en beeld.
In de film lichten enkelen hun motivatie om militaire
dienst te weigeren toe, zoals: los problemen niet op met
geweld, maar geweldloos via overleg. Degenen die wel
in dienst gingen stelden onder meer: via deelnemen
aan vredesmissies kunnen strijdende partijen uit elkaar
worden gehouden. Uit gesprekken tussen wel en niet
weigeraars bleek veel onderling begrip: beiden dienden
de vrede, maar kozen daarvoor een andere weg.

Anneke Eveleens

Ouderwetse gezelligheid bij kring Zorgcentrum
Na wat omwegen en ander oponthoud doordat in het
Zorgcentrum een nieuwe vloer werd aangelegd, gingen
we (maandag 25 oktober) van start met zeven mensen
onder leiding van Elise Moolhuysen. Het thema van deze
middag was ‘Ouderwetse gezelligheid’. Elise had dit
bedacht naar aanleiding van de Pramenrace van 2021,
die dit keer gelukkig weer doorging, waarvoor dit thema
ook gold. We startten met een kopje thee of koffie met
wat lekkers, een vruchtenbonbon en dat is ook iets uit
vroeger tijden. Daarna zongen we het bekende lied ‘Op
bergen en in dalen, ja, overal is God.’ Op tafel stond een
aantal spelletjes dat vroeger vaak gespeeld werd zoals
Mens erger je niet, Pim, Pam, Pet en Rummikub.
Na een gebed en de inleiding van Elise vertelde ze dat
ze ook in de Bijbel wat gevonden had over gezelligheid.
Uit Prediker 3: Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets
goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven
te genieten. En uit Spreuken 17: Een vrolijk hart bevordert
een goede gezondheid. Verder kwam aan bod een artikel
met de titel ‘God houdt van gezelligheid’ (het koninkrijk
van God wordt nooit afgeschilderd in vormen van macht,
maar in beelden van gezelligheid).

Aan het einde van de film stelt Ellen de vraag:
Dienstweigeren, de vrede dienen, wat zou jij doen?
Hermen de Graaf en Mark van Leeuwen zijn daartoe deze
avond te gast. Hermen ging in militaire dienst en nam
vrijwillig deel aan een vredesmissie in Libanon.
Het bleek hem dat mensen zich daar veilig
voelden door de aanwezigheid van VN-militairen.
Levensomstandigheden van burgers kunnen verbeteren
als de situatie tussen strijdende partijen stabiliseert.
Mark werd uitgeloot voor militaire dienst. Maar hij had
graag, net als zijn vader en broer, officieel erkend willen
worden als dienstweigeraar. Na de pauze worden vragen
van de kringleden door Hermen en Mark beantwoord.

Daarna werd aan de mensen gevraagd wat zij zich
kunnen herinneren van ouderwetse gezelligheid. Hier
werd goed op gereageerd, op Oudejaarsavond werd vaak
gesjoeld, een ander herinnerde zich de kerstvieringen
rond de kerstboom met familie, vaak werden er
spelletjes gedaan op feestdagen. Of het luisteren naar
hoorspelen, bijvoorbeeld Paul Vlaanderen of De klop op
de deur. Of het lekkers dat je kreeg op zaterdagavond.
Zaterdagavond voelde altijd aan alsof het een beetje
feest was. Er werd veel verteld en eenieder vond het
ontzettend gezellig, wat ook de bedoeling was.

Aan de orde komt dat – hoewel wij in ons land al lang
geen oorlog meer kennen – er wel conflicten zijn
tussen mensen en groepen mensen. Daarbij wordt
regelmatig geweld gebruikt. Mensen voelen zich dan
gediscrimineerd, onveilig, worden gepest. Hoe ga je
hiermee om? Op de basisschool van Mark leren kinderen
in alle acht groepen via programma’s hoe ze kunnen
omgaan met conflicten. Ook ouders worden daarbij
betrokken. Invoeren van maatschappelijke dienstplicht
zou ook een goed idee zijn. Tot slot worden Hermen en
Mark hartelijk bedankt voor hun inbreng.
							
Gerda Misset
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Boeiende avond over natuurontwikkeling bij Oase
Op donderdag 4 november kwam Cees Tas vertellen
over zijn werk als adviseur natuurontwikkeling van de
Bovenlanden. Hij legde het nut uit van variatie op de
percelen, het belang van zonlicht. Zorg je niet voor
afwisseling dan wordt alles moerasbos. Cees vertelde
over het belang van natuurlijke oevers en beschoeiing
onder water. Dat er gezorgd wordt voor kruidenrijk gras,
daar komen hommels op af. De ecologische snelwegen
zijn tenslotte een onderdeel van het groen.
Ook streeft de Stichting Bovenlanden ernaar om de
ilex- en seringenkwekers te behouden. Het is een
heel complex verhaal waar je allemaal mee te maken
hebt, zorgen voor een evenwicht tussen natuur en
belevingswaarde. Een boeiende avond.

is doorgaan en we die op een ander moment zullen
houden. Uiteraard krijgt u daar dan, uiterlijk 14 dagen van
tevoren, bericht van.

Ineke van der Stroom

Uit de kerkenraadsvergadering van 19 oktober
De vergadering staat in het teken van voorbereidingen.
Geboortedankzegging, Herdenken overledenen,
Gemeentevergadering en de jaarlijkse beleidsdag van de
kerkenraad met de geestelijke leiding... Alles zou weer met
bezoekers zijn maar hoe anders is het weer verlopen.
De geboortedankzegging is doorgegaan met bezoekers in
de dienst. Het was een mooie, hoopgevende dienst.
De herdenkingsdienst voor de overledenen beloofde
een prachtige dienst te worden maar werd doorkruist
door de nieuwe coronamaatregelen. Hierdoor waren wij
genoodzaakt om het kerkgebouw weer te sluiten.
Toch was het - gestreamd - een hele mooie dienst.
Dan de Gemeentevergadering. We hebben hem
voorbereid met het idee dat we de leden en vrienden in de
kerk zouden kunnen ontvangen. Belangrijke onderwerpen
zijn zoals ieder jaar in het najaar de verkiezing van
nieuwe kerkenraadsleden, commissieleden en natuurlijk
de begroting voor 2022. Het lijkt wel of het ieder jaar
weer moeilijker wordt om nieuwe kerkenraads- en
commissieleden te vinden. Er passeren vele namen.
Maar het is ons ook dit jaar weer gelukt. De begroting,
een mooi stuk werk van John Venema, onze
penningmeester. Helaas ontkomt onze begroting
niet aan de gevolgen van de coronacrisis. Ook de
Gemeentevergadering kon niet doorgaan met bezoekers.
De kerkenraad gaat kijken hoe en wanneer we deze
vergadering zullen houden. Ook de Bazar passeerde de
revue. Deze zou gehouden worden met een beperkt aantal
bezoekers. Ook dat is niet doorgegaan zoals gepland. Maar
ondanks alle veranderingen was er een mooie opbrengst
voor de goede doelen.

Het is een vervelend besluit en het stemt ons verdrietig
maar op dit moment zien wij als kerkenraad geen
andere mogelijkheid. We hebben het genomen met in
ons achterhoofd de verantwoordelijkheid naar elkaar
toe als leden en vrienden van de Gemeente en naar de
maatschappij. We hopen dat deze periode weer snel
voorbij zal zijn. De diensten zijn online te bekijken.
Als de diensten weer bezocht kunnen worden zal
iedereen hierover via DGA nieuws worden geïnformeerd.
Kerkenraad en geestelijk werkers

Kaarten kring Ruth
Ze zijn er nog steeds! De bekende kaarten in de verkoop
van kring Ruth. We hebben prachtige algemene kaarten,
zomerkaarten, herfst- en winterkaarten en... kerstkaarten.
Ze kosten 50 eurocent per stuk en zijn af te halen bij Tilly
Overbeek, Emmastraat 7, 1432 EW Aalsmeer.
Tel. 0297 325 918 of e-mail: fam.overbeek@kabelfoon.nl.

VAN DE KERKENRAAD
Kerkgebouw gesloten
De coronabesmettingen lopen weer op. Naar aanleiding
van de persconferentie van vrijdag 12 november door
(demissionair) premier Rutte en (demissionair) minister
De Jonge hebben de kerkenraad en geestelijk werkers de
Gemeente het volgende medegedeeld:
De kerkenraad heeft in overleg met de geestelijk werkers
besloten om het kerkgebouw tot nader bericht te sluiten
voor alle activiteiten op twee uitzonderingen na:
De Bazaar op 20 november en de kerkdiensten die in
deze periode plaatsvinden. Beide activiteiten worden live
gestreamd waarbij alleen de noodzakelijke medewerkers
aanwezig zullen zijn. Er zijn dus geen bezoekers bij.
De periode is ingegaan op maandag 15 november.
En duurt tot en met maandag 6 december 2021. In de
laatste week hiervan zal de kerkenraad zich beraden
op eventuele vervolgstappen. Dit betekent dat de
najaarsgemeentevergadering op 22 november niet

Namens de kerkenraad, Jan Joore
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aangestoken en in een doosje gedaan. De tondeldoos.
Op die manier had men vuur op afroep. Het bleef lang
smeulen in dat doosje. De oude boom is weg, een nieuwe
is geplant. Rond de jongeling zijn inmiddels enkele grote
zwammen gegroeid. Het is bijzonder dat ze nog komen
zou je zeggen maar ondergronds verteren nog steeds
oude wortels. Dat verteren doen de myceliumdraden
die onze oude beuk velden. De zwam ging van vijand
naar vriend, want zonder deze opruimers zou de aarde
lang onbruikbaar, moeilijk beplantbaar blijven. Zolang
er voeding, rotte wortels zijn, zullen de myceliumdraden
hun vuilnis-opruim-arbeid voortzetten. Door de hele tuin
zijn nu paddenstoelen te zien, allemaal profiterend van de
oude beukwortels.
De geboortedankzegging was een mooie, hoopgevende dienst.

Gert Karssing

Ouderenpastor
Ouderenpastor Ellen van Houten is alweer een tijdje uit de
roulatie. Zij kampt met slaapproblemen. Dat is niet lang vol
te houden. Het gaat alweer een stuk beter en iedere week
gaat zij, als het lukt, een uur meer werken. We zagen Ellen,
met de lezing van het Bijbelgedeelte, in de live gestreamde
dienst ‘Herdenken overledenen’ en dat heeft ons goed
gedaan. Het was zo fijn haar weer te zien en haar stem te
horen. Wij hopen dat het steeds meer werken haar goed zal
doen zodat Ellen zo spoedig mogelijk volledig is hersteld.

Paddenstoelen in de kerktuin.

VAN DE BINDING
Bonte Binding Bingo Bonanza
In verband met de oplopende besmettingen heeft de
Binding besloten om het script van het Kerstspel van dit
jaar voorlopig op de plank te leggen. Sinds eind augustus
was een actieve groep jongeren met het script bezig en
het beloofde een waar spektakel te worden. Het stuk was
echter geschreven als theaterstuk, waardoor we het niet
geschikt achten om bijvoorbeeld te streamen of, zoals
vorig jaar, in de vorm van een film beschikbaar te stellen.
Het script gaat dus even in de ijskast en hopelijk is er
volgend jaar voldoende ruimte om het weer op te pakken
en alsnog neer te zetten zoals het bedacht is. Wat dan te
doen op Kerstavond vraagt u zich af? Nou, daar hebben we
over nagedacht! We verzorgen alsnog een gezellige avond
in de vorm van de Bonte Binding Bingo Bonanza! U kunt
deelnemen aan onze bingo via Zoom en uw bingokaart is
vanaf half december te reserveren via kerst@debinding.
nl. Over de precieze vormgeving wordt nog nagedacht
en die is natuurlijk ook afhankelijk van de op dat moment
geldende maatregelen, maar we gaan er hoe dan ook
een feestje van maken! Meer informatie volgt via de site
en onze sociale mediakanalen. Voor reserveringen of
aanvullende vragen of suggesties kunt u ons bereiken
via kerst@debinding.nl.

Doopsgezind Jaarboekje 2022
Al vele jaren geeft de Algemene Doopsgezinde Sociëteit
het Doopsgezind Jaarboekje uit, een praktische
publicatie. Ook in 2022 zal het jaarboekje weer
verschijnen. Het boekje kunt u tot 9 januari bestellen
bij Willy Karssing-van Leeuwen, tel. 0297 – 323 645,
secretariaat@dgaalsmeer.nl.

GEMENGDE BERICHTEN
Uit de kerktuin
Hoe anders zag de tuin eruit na het omzagen van de laatste
rode beuk. Blij waren we dat er geen persoonlijke schade
was voorgekomen toen bleek dat de boom weinig houvast
meer had aan de aarde onder zich. De tondelzwam
had zijn werk gedaan. De boom bleek kernloos. Bij een
tondelzwam zit de zwam in het hout en vernietigen zijn
myceliumdraden alles wat ze tegenkomen.
Het vruchtlichaam groeit aan de buitenkant: een
uitvergrote elfenbank. De zwam werd vroeger na droging
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Kringen
In oktober is de eerste reünie en ook de eerste
kringavond geweest van de Bindingkampen naar
Stadskanaal. Stadskanaal 1 heeft een heerlijke reünie
gehad bij JUMPXL en onder genot van een patatje alle
foto’s van het kamp bekeken en de kampkrant gelezen.
Stadskanaal 2 kon helaas niet vertrekken het afgelopen
jaar en heeft daarom in de Bindingzaal haar Bonte
Avond overgedaan! Iedereen had tenslotte de outfit
al klaarliggen voor het thema ‘We are the Future’. Men
moest verkleed als het beroep dat je later wil gaan
uitoefenen. Het was een erg gezellige avond waar flink
gedanst is en een mooie eerste kringavond voor deze
kampgroep. De overige kringavonden zijn helaas in
afwachting van de versoepelingen uitgesteld. We hopen
in het nieuwe jaar ruimte te krijgen om alles weer op te
pakken want de eerste paar bijeenkomsten zijn ons goed
bevallen!

Kampen 2022
De inschrijvingen voor de kampen 2022 zijn gestart!
Via de site van de Binding vindt u alle locaties waar
we dit jaar heen hopen te gaan en de bijbehorende
inschrijfformulieren. Er is in de meeste kampen nog best
wel wat plek, dus als u jongeren weet voor wie dit leuk
zou kunnen zijn, geef hun vooral de website van de
Binding door om een kijkje te nemen: www.debinding.nl.
De Binding is van mening dat de kampprijs nooit een
belemmering mag zijn voor een kind om mee te gaan op
kamp. Daarom is er een fonds waar ouders aanspraak op
kunnen maken als de kosten voor hen een drempel zijn.
Voor meer informatie over dit fonds of het doen van een
aanvraag kunt u contact opnemen met Eline Koopman
via kampen@debinding.nl.
Tessa en Lizanne

In memoriam broeder Jouke Stuiver
In de vroege ochtend van zondag 17 oktober is br. Jouke Stuiver in zijn ouderlijk
huis aan de Zwarteweg rustig ingeslapen. Afgelopen juni kreeg hij de fatale
diagnose van asbestkanker en het leek alsof hij zijn ernstige situatie meteen voor
zichzelf had geaccepteerd. Hij kon zijn leven omarmen en zich ermee verzoenen
zoals het op hem afkwam. Hij liep er niet van weg. Toch liet zijn ziekte hem niet
onberoerd; het maakte hem ook verdrietig.
Jouke werd op 1 juli 1938 geboren. Door de Westhill leerde Jouke Nelie kennen en
zij trouwden op 4 november 1970 en kregen twee kinderen en vier kleinkinderen,
waar hij heel trots op was. Vorig jaar kon door corona hun vijftigjarig huwelijk
helaas niet worden gevierd. Hij keek dankbaar terug op een rijk gezinsleven.
Op 10 april 1960 werd Jouke op grond van zijn belijdenis gedoopt. Hij voelde zich daartoe door Gods liefde
geroepen en beloofde zijn talenten te vermeerderen ten gunste van de medemens.
Jouke was geen prater. Hij liet liever zijn handen ‘wapperen’ door klusjes te doen want daar was hij goed in. Wie
een beroep op hem deed kon op hem rekenen. Dat hebben wij in de Gemeente ook mogen ervaren; vooral in de
periode waarin hij naast Nelie de hulpkoster was.
Op vrijdag 22 oktober namen we in de dankdienst voor zijn leven afscheid en lazen de gelijkenis van de Zaaier
waarin Jezus zegt dat mensen die met heel hun hart naar het Woord luisteren, de zaadjes in de goede grond zijn.
Ze zullen mooie dingen doen voor God en voor alle mensen. Dat heeft Jouke in zijn leven laten zien op zijn eigen
bescheiden wijze. Dat zijn nagedachtenis tot zegen moge zijn.
Wim van Leeuwen
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BEDANKT

KRONIEK

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die tijdens de
ziekte en het overlijden van Jouke om ons heen heeft
gestaan, op wat voor manier dan ook. De warmte die
wij voelden van jullie allemaal heeft ons heel erg goed
gedaan.

Vriend van de Gemeente
Mevrouw A. (Astrid) Hoeksma, 1e J.C. Mensinglaan
21, 1431 RV Aalsmeer.
Overleden
- Op 17 oktober 2021 is overleden br. J. (Jouke)
Stuiver, echtgenoot van zr. Nelie Stuiver-Harting, in
de leeftijd van 83 jaar.
- Op 26 november 2021 is overleden zr. Martha
Elisabeth de Ridder-Joren, weduwe van Cees de
Ridder, in de leeftijd van 86 jaar.

Nelie Stuiver
Wat leuk om eerst ’s ochtends tijdens de livestream van
de dienst te horen dat de ‘bloemen uit de kerk voor Guus
Stein zijn’ en vervolgens mee te maken dat die ’s middags
naar Wilnis werden gebracht door Yvonne. Prachtige
rozen met een kaart met bemoedigende woorden van
Jopie. Guus had door een ongelukkige glijpartij een rib
gebroken, een pijnlijke aangelegenheid. Zoiets moet
tijd hebben om te herstellen en dat doet het ook wel,
zij het langzaam. Hartelijk dank voor het gebaar van
verbondenheid!

Verhuisd
Mevrouw D.A. (Dini) Nieuwkoop-van der Velden,
van Poldermeesterplein 25, 1432 JZ Aalsmeer naar
Zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad 2, kamer 102,
1431 BZ Aalsmeer.
Br. G.G. (Gabe) Hoekema, van Bilderdijklaan 12,
9752 EN Haren naar Kleine Houtweg 157, 2012 PS
Haarlem. (Telefoon: 06 51 10 60 31, e-mail:
gabegeert@gmail.com)

Guus en Vera Stein
Wij ontvingen van Gerda Stieva een prachtig boeket
bloemen vanwege Gerie’s gezondheid van de laatste
maanden. Tevens was er een kaart bij met tekst van Jopie
Eveleens die ons de steun en verbondenheid van de
Gemeente overbracht in bemoedigende woorden.
Dit heeft ons zeer goed gedaan en hiervoor zeggen wij u
allen hartelijk dank.

Jubilea
6 december 2021, fam. Pothoff-Hunink,
Kroosjespruimstraat 1, 1432 LN Aalsmeer,
30 jaar getrouwd.
13 december 2021, fam. Kniep-Veuger,
Zorgcentrum Aelsmeer, kamer 228, Molenpad 2,
1431 BZ Aalsmeer, 70 jaar getrouwd.
14 december 2021, fam. Stein-Postma, Burg. Van
Trichtlaan 82, 3648 VJ Wilnis, 55 jaar getrouwd.
16 december 2021, fam. Van Leeuwen-Joore,
Rietgorsstr 8, 1431 VW Aalsmeer, 50 jaar getrouwd.
17 december 2021, fam. Van der Stroom-Heringa,
Waterhoenstraat 34, 1431 WB Aalsmeer,
50 jaar getrouwd.
29 december 2021, fam. Buis-Schoonvelde,
Oosteinderweg 107, 1432 Aalsmeer,
50 jaar getrouwd.

Gerie en Nico ’t Hart

HOOP
Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Is ze niet daar, dan is ze nergens.
Hoop is een bewustzijn
en staat of valt niet met wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is voorspellen noch vooruitzien.
Hoop zit ons in de ziel, in het hart gegrift,
ligt voor anker voorbij de horizon.
Hopen, in deze diepe en krachtige betekenis
is anders dan blij zijn om wat goed gaat
of je graag inzetten voor wat zeker succes heeft.
Hoop is de kunst om ergens aan te werken omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet optimisme,
niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Hopen is zeker weten dat iets zinvol is,
ongeacht de afloop.
Vaclav Havel (1936-2011
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Cursus Tolstoj
Tijdens de Vredesweek was er een lezing over het
leven en werk van Tolstoj. Lev Nikolajevitsj Tolstoj was
een Russisch schrijver, filosoof en politiek denker die
voornamelijk romans en korte verhalen schreef. Hij is
vooral bekend van zijn realistische romans Oorlog en
vrede en Anna Karenina. Lev Tolstoj’s religieuze en
politieke ideeën hadden veel invloed op de verdere
ontwikkeling van het pacifisme. Deze lezing volgen we,
zoals beloofd, op met een cursus.
Hiervoor komt Sieuwert Haverhoek weer terug als
onze spreker. Hij was een van de eerste lectoren voor
duurzaam ondernemen in Nederland. Eens was hij
voorganger in een Evangelische Gemeente. Nu vertaalt
hij de verboden werken van de schrijver Lev Tolstoj en
geeft daar lezingen over. Hij is met name gefascineerd
door de praktische kijk van Tolstoj op het vredesactivisme
als een echte levensfilosofie.
Voor de cursusbijeenkomsten zullen we ons voorbereiden
met leeswerk, gevolgd door gesprekken met Haverhoek
én elkaar. We komen samen op 12 en 26 januari en 9
februari, om 20.00 uur. We vragen een vrijwillige bijdrage
van €5,- per avond voor het goede doel: Tent of Nations.
Sieuwert heeft dit doel gekozen omdat het goed aansluit
bij de idealen van Tolstoj. Aanmelden voor de cursus is
vereist en kan via: franka@dgaalsmeer.nl.

Terugblik inspraakavond Jeugd en Jongeren
Op 11 oktober was er een inspraakavond rond het thema
Jeugd en Jongeren. Er is een levendige discussie gevoerd,
over de zondagsschool, kinderdankzegging, KliederZin,
de relatie met de Binding, wat kunnen we twintigers
en dertigers aanbieden, wat kunnen we jonge ouders
aanbieden, wat zijn onze gedeelde waarden, etc. Het was
een prettig en uitdagend gesprek, een woord van dank
aan de aanwezigen!
Franka Riesmeijer
Kinderkerstfeest in je brievenbus
Graag waren we dit jaar weer samengekomen onder de
grote kerstboom in de kerkzaal. Samen luisteren naar
het kerstverhaal, een kerstliedje zingen en daarna samen
genieten van chocolademelk en een koekje. Helaas kan
dit niet. Rond 19 december zullen we weer een tasje
rondbrengen met activiteiten voor de kinderen. Zo
blijven we toch met elkaar verbonden.
Nelleke en Franka
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De redactie dankt iedereen die het afgelopen jaar met kopij heeft bijgedragen aan ons mooie Levenslicht.
Het was ook fijn dat we zoveel waardering kregen van onze lezers.

Allen die Levenslicht een warm hart toedragen wensen wij
sfeervolle kerstdagen en een gezond 2022

LEVENSLICHTJES
Het Licht is uitgezaaid en niet door weer en wind te
doven.
Hoe diep het donker ook, wij zullen in zijn kracht geloven.
Het Licht is uitgezaaid in ons, opdat wij zullen stralen.
In onze liefde wil het zich in duizendvoud herhalen.
Maak ons tot lichtjes in de nacht voor al wie met ons
ademhalen.
Sytze de Vries (uit: Jij mijn adem)
****
Advent is kijken naar wat komt
Advent is durven dromen
Is licht zien in de duisternis
Geloven dat God met ons is
En dat Zijn rijk zal komen
*****
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