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Kerstmis spreekt niet vanzelf  

Kerstmis spreekt niet vanzelf. Je komt er niet vanzelf op 
wat het betekent. Je moet erop gewezen worden. 

Vandaar dat in het evangelie naar Lucas (Lucas hfst.1-2) 
meermaals engelen (boodschappers) optreden.
Gabriël verschijnt aan Maria: “Wees niet bang, Maria, 
God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger 
worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus (= de 
Heer is hulp/redding) noemen…”(Luc.1:31). Dat wordt haar 
gezegd, want ze was er niet vanzelf op gekomen.

Aan de herders komt een engel de boodschap 
overbrengen: “Wees niet bang, want ik kom jullie goed 
nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal 
vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een 
redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie 
het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat 
in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.” (Luc. 2:11-12) 
Dit goede nieuws wordt hen gebracht; zelf hadden ze het 
niet kunnen verzinnen.

Kerstmis, dat is volgens het evangelie van Matteüs de ster 
die de wijzen uit het Oosten de weg wijst. “Ze vroegen: 
‘Waar is de pasgeboren koning der Joden? Wij hebben 
namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem 
eer te bewijzen.” (Matt.2:2) En die ster gaat hen voor en 
loodst hen als een licht door het donker, totdat deze blijft 
staan daar waar het kind was. “Ze gingen het huis binnen 
en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich 
neer om de eer te bewijzen.” (2:11) Vanzelf hadden ze niet 
gevonden wat ze zochten.

Maar ook lang daarvoor waren er profeten, mensen met 
een vooruitziende blik die in de naam van God aan hun 

volk de ‘zoon van de Allerhoogste’ aankondigden. En later 
zou iemand zoals Johannes de Doper de wegbereider 
zijn voor iemand die groter was dan hij: Jezus Messias.

Kerstmis spreekt niet vanzelf. Je komt er niet vanzelf 
op wat het betekent. Je moet erop gewezen worden. 
Daarom hebben ook wij elk jaar het kerstverhaal en een 
kerstboodschap nodig. We hebben het nodig om erop 
gewezen te worden om kerst te kunnen vieren.

Ja, elke zondag komen we als geloofsgemeenschap 
samen om samen op God gewezen te worden juist nu in 
onze wereld waar vrede en oorlog, liefde en haat, onrecht 
en gerechtigheid, mededogen en onverschilligheid 
aanwezig zijn. We kunnen het allemaal niet zelf bedenken 
maar hebben behoefte aan een engel, een ster, een 
profeet die ons attendeert op waar God zich laat vinden. 
Wie deze engel, deze ster, deze profeet is die ons 
herinnert aan waar God te vinden is in deze kersttijd en 
ook daarna?

Misschien bent u wel zelf wel zo’n kerstengel of een ster 
die een licht werpt op Gods weg van vrede in deze tijd.

Paul F. Thimm
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Kerkdiensten
  
11 dec  dhr. Herman O. de Roode, 3e advent 
   (collecte adventsproject Grannies2Grannies Oeganda)
18 dec  ds. Paul F. Thimm, 4e advent 
   (collecte adventsproject Grannies2Grannies Oeganda)
25 dec  ds. Paul F. Thimm, 1e kerstdag m.m.v. het DG Kerkkoor 
   (collecte DG WereldWerk)
  1 jan  Nieuwjaarsontmoeting, 15.30 uur
  8 jan  ds. Paul F. Thimm (collecte Jeannette Noëlhuis)
15 jan  ds. Johan Vrijthof, oecumenische dienst in de Karmelkerk 9.30 uur
22 jan  ds. Paul F. Thimm (collecte Jeannette Noëlhuis)

Aanvang om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

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

Zingend het Nieuwe Jaar in
1 januari valt dit jaar op een zondag. Een dienst om 10.00 uur is misschien 
wat vroeg, maar toch willen we samenkomen. U bent van harte welkom 
op de eerste dag van 2023 om 15.30 uur in de kerkzaal, voor een muzikale 
bijeenkomst. 

We willen het nieuwe jaar tegemoet zingen, met al onze favoriete liederen. 
Stuur voor zondag 25 december (kerstdag) uw lied toe aan Franka Riesmeijer, 
via franka@dgaalsmeer.nl. Naast veel zingen en een gebed is er natuurlijk 
ruimte voor nieuwjaarswensen in de Bindingzaal, onder het genot van een 
oliebol. Er komen vast verzoekjes voor dezelfde liederen. Dan wordt het een 
Top 2000-viering, met dé lieveling op nummer 1, enzovoorts.
Voor nu een voorspoedige tijd in het oude jaar en tot Nieuwjaarsdag!

Kerkenraad en geestelijk werkers

Agenda

Zo  11 dec Kerstconcert Bindingkoor   16.00 uur
Di   13 dec Gebedsmoment in de Adventstijd  12.00 uur
Di   13 dec Kerkenraadsvergadering   19.30 uur
Do 15 dec  Kring Oase    14.30 uur
Do 15 dec Kring Ruth    20.00 uur
Za  17 dec Collecte in Natura voor Jeannette Noëlhuis 10.30-15.30 uur 
Zo  18 dec Familiekerstfeest

     - Inloop met KliederZin    14.00 15.30 uur
     - Viering     15.30-16.30 uur 
Di   20 dec Gebedsmoment in de Adventstijd  12.00 uur
Za   24 dec Binding kerstspel   16.30 en 20.30 uur
Wo   4 jan Maaltijdgroep   18.00 uur
Zo    8 jan Inloop op de zondagmiddag   15.00 uur
Ma   9 jan Zin-Inn: cursus Sacrale dans   14.00 uur
Ma   9 jan Zin-Inn: wandeling met verdieping 19.30 uur
Di   10 jan Bijbelgesprekskring   20.00 uur
Di   10 jan Kring Mijdrecht   20.00 uur
Do  12 jan Zin-Inn: lezing Bregje Jonkhart  20.00 uur
Di   17 jan Kerkenraadsvergadering   19.30 uur
Wo 18 jan Kring JoB   20.00 uur
Do  19 jan Kring Oase   14.30 uur
Do  19 jan Kring Ruth    20.00 uur
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BIJ DE COLLECTEN  
Zaterdag 17 december collecte in natura 
“Wat u voor de minste van mijn broeders hebt gedaan, 
hebt u voor mij gedaan.” Deze tekst uit Matteüs 25 is de 
drijfveer voor de mensen van het Jeannette Noëlhuis. 
Concreet betekent dit hulp aan de allerarmsten in onze 
samenleving en aan mensen die op een of andere wijze 
ongedocumenteerd zijn geraakt en die wij als illegaal 
bestempelen. Door die hulp kunnen zij lopende hun 
procedure een redelijk normaal leven leiden en niet in 
de illegaliteit belanden. Het Jeannette Noëlhuis is een 
leefgemeenschap in Amsterdam-Zuidoost, gebaseerd 
op eenvoud, gastvrijheid en actie voor een betere 
samenleving. Het streven is om het evangelie handen en 
voeten te geven door concrete hulp aan de armsten.
Er verblijven over het algemeen twintig mensen in het 
huis, waarvan vijftien gasten en vijf vrijwilligers, die 
ervoor zorgen dat e.e.a. in goede banen wordt geleid. 
Momenteel wonen er ook twee kinderen, een jongetje 
van vijf en een meisje van elf jaar. Regelmatig komen 
mensen die op straat leven even langs om op verhaal te 
komen.

Komt u 17 december ook even langs met goed houdbare 
levensmiddelen?
Op zaterdag 17 december a.s. houden we weer onze 
inmiddels traditionele collecte in natura. Het Jeannette 
Noëlhuis werkt geheel onafhankelijk en is om die reden 
afhankelijk van giften. Vanaf zaterdagochtend half elf tot 
zaterdagmiddag half vier zullen enkele mensen aanwezig 
zijn om voor de kerk van de Doopsgezinde Gemeente in 
de Zijdstraat uw goede gaven met plezier in ontvangst te 
nemen. Voor degenen die die dag verhinderd zijn is er de 
mogelijkheid om zondag 18 december voor de kerkdienst 
levensmiddelen in te leveren. Het gaat bij deze collecte 
om goed houdbare levensmiddelen zoals conserven 
in blik of glas, koffie en thee, toiletartikelen, pasta (en 
saus), rijst en mie. Ook artikelen voor de ontbijttafel 
zijn welkom. Mochten het toevallig fairtrade artikelen 
zijn, prima, dan snijdt het mes aan twee kanten. Wij 
hopen weer met heel veel goed bruikbare spullen naar 
Amsterdam te kunnen gaan.

Ook nog extra collectes voor het Jeannette Noëlhuis in 2023
In de kerkdiensten van 8 en 22 januari 2023 zal de extra 
collecte voor dit doel bestemd zijn. Namens de gasten en 
werkers alvast heel hartelijk dank voor uw gift. 

Meer informatie over de activiteiten van deze 
leefgemeenschap kunt u vinden op de website van 
het Jeannette Noëlhuis: http://noelhuis.nl.

Namens Tabitha, 
Gerbrand Groeneveld

 

Adventscollecte
Als dit nummer uitkomt hebben we al twee 
adventszondagen achter de rug. Op de derde advent 
zal in de dienst extra aandacht worden geschonken aan 
de ‘Grannies’ in Oeganda, Ria Bakker zal dan een korte 
presentatie geven. Zij is kortgeleden weer naar Oeganda 
geweest en kan uit de eerste hand vertellen waar het om 
gaat. In veel Afrikaanse landen worden kinderen door hun 
grootmoeders grootgebracht omdat hun ouders door 
aids zijn weggevallen. Zo is de naam ‘Grannies2grannies’ 
ontstaan: oma’s hier helpen oma’s elders.

Elf jaar geleden is Grannies2GranniesFriesland opgericht, 
een groep van elf oma’s die heel enthousiast begon met 
fondsenwerving om nieuwe huisjes te laten bouwen 
voor oma’s in de regio ‘Jinja’ aan het Victoriameer. De 
omstandigheden waarin die oma’s woonden, vaak met 
een stel kleinkinderen, waren mensonterend. Huisjes 
stonden bijna op instorten, lekten en ongedierte kon 
door alle gaten en kieren naar binnen. Inmiddels zijn er 
in al die jaren meer dan 250 huisjes gebouwd. Bovendien 
hebben de Grannies uit Friesland ook mogelijk gemaakt 
dat kinderen naar school kunnen, de Grannies een start-
up handeltje kunnen krijgen en allerlei mooie dingen 
maken voor de verkoop. Zij werken daarbij samen met 
een Oegandese partnerorganisatie.

Waar we nu voor collecteren is voor de aanschaf van 
eenvoudige kooktoestellen die op zonne-energie 
werken. In Afrika wordt veel op houtvuren gekookt, wat 
enorm veel hout kost. Zon is er meestal in overvloed dus 
overdag kan dat goed gebruikt worden. Voor dagen dat 
er geen zon is krijgen de Grannies een houtbesparend 
oventje, waar kleine houtjes en takjes ingaan. Een grote 
pan maakt het geheel compleet. De kosten van een 
set inclusief training bedragen €30. Laten we er met 
elkaar voor zorgen dat veel Grannies volgend jaar blij 
gemaakt kunnen worden met een nieuwe kookset! Van 
de opbrengst wordt verdubbeling aangevraagd bij OSA, 
Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer.

Meer info op www.grannies2granniesfriesland.nl.

      Namens Tabitha, 
      Jolande Amorison 
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MET DE BIJBEL ERBIJ
‘Een wereld van verschil’
Het is niet zo heel erg moeilijk 
om voor het kerstnummer 
in deze rubriek iets over het 
jaarthema te schrijven. Als er iets 
verschil heeft gemaakt in deze 
wereld, is het de geboorte van 
het Christuskind. Het Kind dat 
vrede kwam brengen en later 
in zijn leven mensen vertelde: 
“Jij maakt het verschil!” In de 
Bergrede klonken immers de 
woorden ‘Jullie zijn het licht van 
de wereld en het zout van de 
aarde’. Mensen als lichtbrengers 
en smaakmakers in Jezus’ naam. 
En mooi: we hoeven het niet 
te worden, we zíjn het al. We 
dragen het met ons mee en mogen ieder op onze eigen 
wijze en met onze eigen talenten een lichtje zijn en het 
leven een beetje pittiger maken. Als ik op bezoek ga kom 
ik vaak pareltjes tegen. Liedjes van verlangen, die mensen 
een leven lang met zich meedragen: ‘Laat je lichtje 
schijnen, helder in het rond. Laat het vriendelijk stralen, 
waar je droefheid vond…’ Liedjes die ooit van betekenis 
waren en van betekenis zijn gebleven. Juist ook als het 
moeilijk was en de nachten lang. Van die nachten waarin 
het spoken kan. Als je dan luistert naar de stem van je 
hart kan er zomaar een liedje zijn dat je troost en nieuwe 
moed geeft. Een liedje dat verschil maakt. Een verschil 
van dag en nacht. Jong geleerd, oud gedaan!

Ellen van Houten

GELOVEN MET EEN GLIMLACH
Schaapherder
Een herder zit samen met zijn hond in de kerk en luistert 
naar de preek. Ineens hoort hij de predikant zeggen: “Een 
goede herder blijft altijd bij zijn schapen.”
Direct zegt de herder tegen zijn hond: “Kom, Boris, we 
stappen maar weer op. Die is alweer aan het stoken.”

Engeltje
Een bezoeker van de kerk belt bij iemand aan. “Ben jij het, 
mijn engeltje?” hoort hij een stem uit de intercom.
“Nee, hoor”, antwoordt de bezoeker, “ik ben alleen maar 
iemand van het grondpersoneel.”

Paul F. Thimm

GEMEENTEWERK
Geweldige Bazaropbrengst
Het was weer als vanouds, de Doopsgezinde Bazar. 
Drukbezocht en met een opbrengst van bruto bijna 
€24.000 is er ruimhartig ingezameld voor het goede doel. 
Dat je kon pinnen was een welkome aanvulling 

en er werd dan ook gretig van gebruikgemaakt. De 
bloemenkraam gaf de Bazar een heerlijk lenteachtige 
aanblik, in tegenstelling tot de temperatuur want het 

was ijzig koud. Maar dat drukte de pret totaal niet... Als 
gebruikelijk stond men in de rij om naar binnen te mogen 
en iedereen popelde weer om te mogen. Het opbouwen 
was vlekkeloos verlopen. “Hard werken, dat wel, maar 
met hulp van vele handen was het weer een waar feestje”, 
aldus de Bazarstaf. 

De rommelmarkt was groter dan voorheen en dat beviel 
goed. “Het is zo heerlijk snuffelen hier”, zei een vrouw uit 
Hoofddorp die samen met haar zus speciaal hiervoor naar 
Aalsmeer komt. “Wat leuk dat de boeken weer terug zijn 
in de kerk”, vertelde een bezoeker. “Dat geeft een knus 
tintje aan het geheel.” 
De spelletjes waren er en ook het kinderplein werd druk 
bezocht. Kapitein Kees was er gelukkig weer met zijn 
prijs: een overtocht met Stena-Line. Natuurlijk waren 
er kringtafels met prachtige zelfgemaakte artikelen. 
Het was lastig kiezen uit notenkransen, druivengelei en 
handwerkkunst. Kring Job had zelfs Jobbelmoes, dat 
gewoon appelmoes was, maar dan gemaakt door kring 
Job. Leuk detail: de potten die over zijn gaan later dit jaar 
naar de inzameling voor het Jeannette Noëlhuis. 

Peter Procházka stond in een felgekleurd kostuum in 
de cd-hoek en soms hoorde je een vlaag van de muziek 
over het geroezemoes heen en hier en daar klonk een 
schaterlach. Maar het meest gehoord was toch echt de 
opmerking: “Oh, wat fijn dat dit weer kan.” 

In het restaurantgedeelte draaide het Rad van Avontuur 
bijna continu en er werden veel mooie prijzen en 
natuurlijk slagroomtaarten gewonnen. Door het nieuwe 
keukenteam werd volop lekkere taart, cake en wraps 
verkocht, de geur van verse groentesoep deed menigeen 
watertanden en er waren zelfs al oliebollen. 
Iedereen was ’s avonds dankbaar voor de ‘verse’ handen 
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die kwamen helpen met opruimen. Toen de 
laatste dozen en zakken weggebracht waren 
schoof iedereen moe maar zeer voldaan aan 
tafel. Wachtend op de uitslag… En die viel niet 
tegen! Een spontaan applaus klonk door de 
Bindingzaal toen Nico het bedrag noemde: 
€23.937,51. Waar die ene cent vandaan komt is 
nog een beetje een raadsel. 

Noemenswaardig is ook dat Kring Ruth in 
de loop van het afgelopen jaar al ruim €600 
verzamelde met de verkoop van kaarten. Een 
voorverkoop op de Bazar als het ware.

Een welgemeend dank je wel aan alle helpers, 
bouwers en opruimers. Zonder jullie lukt het 
niet. Uiteraard is er volgend jaar weer een Bazar.  

Dan op zaterdag 18 november. Zet u het vast in uw 
agenda? 

Mandy van der Zwaard 

Wasmachines voor twee ziekenhuizen
In het vorige Levenslicht stond als een van de goede doelen 
van de Bazar nog vermeld, het ‘Soap project’ in Musoma 
in Tanzania. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit een 
onhaalbaar project is. Daarom is gekozen voor een ander 
doel.

In het Mara-district heeft de Doopsgezinde Kerk van 
Tanzania, de KMT, jaren geleden een tweetal ziekenhuizen 
opgericht. Beide ziekenhuizen zijn volop operationeel, maar 
worstelen wel enorm met de exploitatie van de dagelijkse 
gang van zaken. Aan investeren komen ze nauwelijks toe. Dit 
heeft als consequentie dat er ook voor de vervanging van 

apparatuur geen reserves zijn opgebouwd. Een schrijnend 
voorbeeld hiervan zijn de wasmachines. 

Essentieel voor een ziekenhuis natuurlijk en een ramp als 
die stukgaan. In Mugumu Hospital wordt sinds een aantal 
maanden de was met de hand gedaan, de twintig jaar 
oude defecte machine kon niet meer worden gerepareerd. 
Ook in het ziekenhuis van Shirati ging een van de twee 
wasmachines kapot, maar kon gelukkig nog wel gerepareerd 
worden met wat nieuwe onderdelen. 

Dankzij de bijdrage van de Bazar werd een groot deel 
van het benodigde bedrag bijeengebracht. Inmiddels is 
hiervoor verdubbeling aangevraagd bij OSA en kunnen 
beide ziekenhuizen hopelijk binnenkort over een werkende 
wasmachine beschikken.

Jolande Amorison

De Smeerclub 
Wat moet er veel gebeuren voordat 19 november de deuren open kunnen en het feest van de Bazar kan beginnen. Een 
klein maar zeer belangrijk onderdeel van alles wat moet gebeuren is het broodjes smeren. Deze zijn samen met heerlijke 
groentesoep, melk en karnemelk de lunch voor alle vrijwilligers op de Bazar. Rie Eveleens-Nieuwkoop heeft dit ooit in het 
leven geroepen. Volgens zeggen al zo’n twintig jaar geleden, wat een goed idee was dat. 

Om 15.30 uur gaat de smeerploeg van vier dames aan de slag. Eerst onze handen goed wassen en dan kunnen we 
beginnen. De planken en messen worden uitgedeeld. Gelukkig is er een duidelijke brief door Yvonne Lamers geschreven, 
die houden we erbij, altijd makkelijk. Die brief mag dan ook nooit weg! 

Rie’s dochter Elise komt kijken of alles in orde is, dat vinden we leuk. Haar kleindochter Mariët vraagt of we thee willen en 
achterkleindochter Maaike komt de glazen brengen. Wat een leuke familietraditie.  
En dan is het stil zijn en goed opletten. Bruin met kaas, wit met kaas… Hoever zijn we nu? Is er nog boter? En dan de 
bruine en witte broodjes met ham. Denk eraan dat je aan het bolletje moet zien wat erop zit!

Ondertussen praten we gezellig bij over onze kinderen en kleinkinderen en waar we morgen, op de Bazardag, zitten. Altijd 
spannend. Nog maar een kopje thee en een koekje. De broodjes die klaar zijn worden opgehaald en in de koelkast gelegd. 
Nog een paar en dan is het alweer klaar. Zo hebben we vóór de Bazardag alweer een heel gezellige middag gehad.

Clazien Meivogel 

Meer informatie vindt u op www.dgaalsmeer.nl. 
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Inloop: het schilderij van de Vordense Beek

De inloopmiddag van zondag 9 oktober had als thema 
‘Het schilderij’. Dit n.a.v. een schilderij dat jaren bij de ou-
ders van Anneke boven de eettafel hing. Na het overlijden 
van haar ouders werd het meegenomen door Anneke, 
haar broer wilde het niet hebben, en kwam het onder 
een bed terecht. Maar…er stond toch iets achterop het 
schilderij? Toch weer eens gekeken en ja hoor: er stond 
geschreven dat het in 1926 geschonken was aan haar 
grootouders door een zekere Berghoef. De reden van de 
schenking hebben we helaas niet kunnen achterhalen. 
Het schilderij was van A.M. Gorter (1866-1933), een 
landschapsschilder uit Almelo. Het schilderij stelde de 
Vordense beek voor, na wat googelen kwamen we daar 
achter. Het was wat somber, het passe-partout niet mooi 
en ook de zwarte lijst niet. Althans, dat was de mening 
van Anneke en haar broer. Toch maar even laten taxeren 
in een kunsthandel te Gasselternijveen (Drenthe). Maar, 
het bleek een kopie. Ondanks dat toch een leuke dag 
gehad in Drenthe. 

De bezoekers van de inloop bekeken het schilderij en 
er waren uiteenlopende meningen, men vond het over 
het algemeen heel mooi. Een andere lijst zonder passe-
partout zou beter zijn, een ander vond dat het zo zou 
moeten blijven. Anneke heeft het weer mee naar huis 
genomen en het staat in de kamer, wat ze er mee gaat 
doen weet ze nog niet. Het was een leuk gesprek, mooi al 
deze reacties te horen. Het was een fijne middag zo en na 
de spelletjes toog eenieder weer huiswaarts.

Anneke Eveleens
 
Inloopmiddag met nostalgisch thema
Ondanks het slechte weer kwam er op 6 november 
een mooi aantal gasten naar de Binding. Na de koffie/
thee met boterkoek begonnen we aan de nostalgische 
middag. 

Eerst luisterden we naar een gedicht van Arie Maarse (Arie 
Mak) over Maarse’s Rondvaart over de Westeinderplassen. 
Kosten destijds waren voor volwassenen 1 gulden en voor 
kinderen 80 cent. Het vertrek was bij de C.A.V. aan de Van 
Cleeffkade.

Toen kwam het boek Gouden Jaren van Annegreet van 
Bergen aan de beurt. Een paar voorbeelden en de tongen 

kwamen los. Van de houten koffiemolen, koffiezetten op 
verschillende manieren tot het schepje ‘Buisman’ (wat kon 
dat hard worden en het lepeltje geknikt). De wasrituelen, 
die vaak al op zondagavond begonnen. Kinderspelen 
op school. Zo opeens werd er gestart met knikkeren, 
touwtjespringen, tollen, hinkelen enz. De middag vloog 
voorbij. Tot slot een verhaal over nylonkousen (ladder op 
laten halen) tot panty.

Rondvaart over de Westeinderplassen
Waar de wind het riet doet golven
En het water licht beroert,
Waar de roerdomp klagend neuriet,
En de houtduif zachtjes koert,
Vindt men de Westeinderplassen.
Vol van schoonheid allerhand
Akkers, rietland, zon en water
Vormen daar één schone band. 

Elk die hiervan wil genieten
Kan de ganse zomer door
Dit per rondvaarboot ervaren
Billijk, goed en vol comfort.
MAARSE’S RONDVAART ligt gestadig
Alle dagen voor u klaar
Daarmee zult u ondervinden
O…wat is het prachtig daar.

Arie Maarse (Arie Mak)

Aaltje Buis

Herinneringen aan Maarse’s Rondvaart over de Westeinderplassen.

Terugblik kerkdienst ‘Herinner je de namen’ 
De kerkdienst ‘Herinner je de namen’ werd geleid door 
ds. Paul F. Thimm en ouderenpastor Ellen van Houten-
Oranje. Op 20 november noemden we op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar de namen van de 
overledenen van het afgelopen jaar en staken we een 
lichtje voor hen aan. Zo herdacht de Gemeente hen die 
ons ontvallen zijn. Het liturgisch bloemstuk, gemaakt 
door Jeannette Heil, sloot prachtig aan op het thema ‘De 
steppe zal bloeien’. Er was mooie muziek: Jan Raadgever 
op orgel, Erica de Ridder op dwarsfluit, Wilma Broere op 
piano en het Bindingkoor zong o.l.v. Wilma Broere. 

Willy Karssing 
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Gebedsmoment in de adventstijd 
Het is inmiddels een traditie aan het worden: het gebedsmo-
ment. Een korte meditatie met een lied, stilte, een tekst, een 
gebed en het ontsteken van kaarsen. Een rustmoment en 
inspiratie in de tijd die naar Kerstmis loopt. De ervaring leert 
dat het gebedsmoment heel open is, voor iedereen. Welkom 
om aan te schuiven om juist in de adventstijd de vrede te 
verwelkomen. We komen nog samen op dinsdag 13 en 20 
december, van 12.00 uur tot 12.30 uur in de kerkzaal.

Bezoekcommissie 60 jaar 
Op 26 oktober vond de jubileumviering van de bezoek-
commissie plaats vanwege het 60-jarig bestaan (plus 2). 
Alle aanwezigen werden door Elise welkom geheten, bij de 
buitendeur.

In de kerkzaal werden foto’s door de jaren heen getoond, tot ie-
dereen een plekje had gekozen en de koffie/thee met een heer-
lijk taartje geserveerd had gekregen. Er waren zeker 80 gasten.

Elise vertelde over de geschiedenis van de bezoekcommissie. 
Aanvankelijk werd hulp in huis geboden, bij ziekte en leed. 
Er werd gepoetst, geboend en gewassen. Zo is het tegen-
woordig niet meer: de bezoeksters/bezoekers komen langs 
bij onze 78-plussers voor een praatje en een kopje koffie of 
thee. Na de tweede koffieronde zongen wij lied 218: ‘Dank U 
voor deze nieuwe morgen.’

Onze ouderenpastor, Ellen van Houten, verzorgde de over-
denking. Zij las Matteüs 6: ‘Als u goed voor iemand bent, houd 
het dan geheim. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rech-
terhand doet’ en lied 25 over ‘Er zijn voor de mens in nood’. Zes 
x tien jaar bezoekcommissie.  Zes scheppingsdagen waarin 
God de chaos verdringt en het leven schenkt. Het getal tien: 
God gaf tien geboden. De tiende persoon in de bijbel is No-
ach, hij staat voor rust en de tijd nemen. Genesis 2:4: de Tuin, 
Adam is alleen in de tuin. Het is niet goed om alleen te zijn. 
God zal iemand maken die bij hem past: Eva. Samen zijn, om 
vreugde en verdriet te delen.                              

Op de liturgie staat een afbeelding van Sliman Mansour: 
Olijven plukken in de gaarde. De olijfboom staat voor hoop, 
herstel, vrede, gerechtigheid, kracht en een positief toe-
komstbeeld.Toen was het tijd voor een feestlied, gemaakt, 
gezongen en uitgebeeld door het bestuur. Echt geweldig. 
Wat is daar een zorg aan besteed. Het bestuur zong de cou-
pletten, de gasten het refrein. Hierna werd geproost met een 
glas prosecco.

De olijfboom staat voor hoop.

Er volgde een heerlijke lunch: tomatensoep met soepsten-
gel, twee heerlijk belegde bolletjes, een glas yoghurt met 
vruchtjes, melk of karnemelk. De lunch werd verzorgd door 
de Golden Circle.

Het programma werd overgenomen door Valeriya Zakopay 
(piano) en Paulien Walch (zang). Zij brachten een prachtig 
lied ten gehore. Ook speelden en zongen zij een mooie 
smartlap over Aalsmeer: ”Maar in ’t veen ziet men op geen 
turfje”, beetje aangepast met als slotrefrein:

“Maar in het veen ziet men op geen turfje, heb toch erbar-
men met ons lieve Jan, de Doopsgezinden kwamen hem 
toen helpen, zodat hij verder leven kan.”

Er werd thee met feestelijke en smake-
lijke chocolaatjes geserveerd. Daarna 
sprak Ellen van Houten het dankgebed 
uit. Tot slot zongen we lied 416: 
‘Ga met God.’

Elise sloot de viering af. Wat een feest 
was het. Iedereen is tevre-den, dankbaar 
en blij gestemd huiswaarts gekeerd. 
Hulde en dank aan het bestuur, wat een 
prachtig en feestelijk programma heb-
ben jullie gepresenteerd. 

Geeske Maarse en
Ellen van Houten 
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Kringwerk
Buurtverbinders bij Kring Ruth
Op 6 oktober kwamen we bij elkaar voor een interessante 
avond. Twee dames in dienst van Participe Amstelland, in 
de functie van maatschappelijk werker en buurtverbinder, 
kwamen ons vertellen over deze organisatie voor maat-
schappelijke dienstverlening en welzijnswerk in de regio 
Amstelland.

Het motto van de organisatie is: Welzijn voorkomt zorg.
Zij proberen enerzijds om mensen door een moeilijke 
levensfase te leiden en anderzijds krachten vanuit de 
samenleving te benutten om dit leerproces te versterken. 
Zij werken graag en goed samen met de collega’s uit 
de verpleeg- en zorgsector, de thuiszorg, de huisartsen, 
woningbouwverenigingen, WMO- loketten en GGZ. 
Team Aalsmeer is o.a. actief op het gebied van 
spreekuren, persoonsalarmering, dementie en 
vergeetachtigheid, opvoeden en opgroeien, cursussen, 
ANWB Auto Maatje, financieel café, ouderenadvies, 
juridisch spreekuur. 

Er zijn dus veel mogelijkheden bij Participe Amstelland. 
Heeft u vragen of hulp nodig? Het inloopspreekuur is elke 
maandag van 9.00 tot 11.00 uur in de Hadleystraat 55, 
Aalsmeer. Telefonisch spreekuur via 0297 32 66 70
(op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur of spreek de 
voicemail in).Het was een boeiende avond.

Anke Spaargaren

Buurtverbinders van Participe Amstelland.

Ode aan de herfst bij Kring Oase
Op donderdag 20 oktober stond de bijeenkomst van 
zusterkring Oase geheel in het teken van de herfst met als 
sluitstuk een door ieder gemaakt bloemstukje, waardoor 
de zaal veranderd leek in een bloemenwinkel! We konden 
daarvoor kiezen uit een veelheid aan takken en bloemen, 
aangevoerd vanuit de Historische Tuin. Elise heette ons 
welkom met een mooie tekst waarna de kaars werd aan-
gestoken als teken van verbondenheid.

Weer was er een zuster overleden: Jannie Kroes-Filius, 
destijds trouw lid van Oase. Ook voor haar werd een kaarsje 
aangestoken en waren er woorden ter nagedachtenis.

Butter Chicken 
Dit Butter Chicken recept (van de website van fairtrade 
original) komt rechtstreeks uit India. De kookroom is écht 
een must in deze curry, want daardoor krijgt het de echte 
authentieke smaak. Een butter chicken recept met kip 
kun je heel makkelijk vegetarisch maken door de kip te 
vervangen door vegetarische kipstukjes. Wil je helemaal 
veganistisch? Vervang dan ook de kookroom, Griekse 
yoghurt en roomboter door een plantaardige variant.

Ingrediënten
300 gr kippendij, in gelijke reepjes 
1 grote ui, in parten 
1 el roomboter 
1 tl olie 
200 ml kookroom 

100 ml Griekse yoghurt 
200 gr bloemkool, in kleine roosjes, geblancheerd 
1 stronk paksoi, in reepjes 
2 paprika’s in gelijke stukken 
Optioneel: een bosje koriander, gehakt 

En van fairtrade original:
1 pakje Indiase butter chicken kruidenpasta

Bereiden
Meng de kruidenpasta door de kip en de ui en laat 
minstens 15 minuten marineren.  
Wok alle groenten beetgaar in de olie. 
Bak in een andere pan het kipmengsel in roomboter en 
laat op halfhoog vuur al roerend gaar worden.  
Schenk de room en yoghurt erbij en roer goed door. Laat 
op laag vuur even doorpruttelen tot de saus iets ingedikt 
en mooi romig is. 
 
Serveer met de gewokte groenten en fairtrade original 
rijst en/of naanbrood en bestrooi eventueel met wat 
gehakte koriander. 

Meer info op:
https://www.fairtradeoriginal.nl.
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          Langzaam zie ik hen gaan
                            die ik nog bij mij had
                            de bocht om van het pad.
                            de geliefden,
                            één voor één.

Clazien Meivogel vertelde over het werk van de commis-
sie Lief en Leed. Zoals altijd waren er weer veel kaarten 
verstuurd en bezoekjes afgelegd door Clazien en Aukje.
Margo las een mooi herfstgedicht voor en Jolande verras-
te ons met een prachtig, zinnebeeldig verhaal over prins 
Herfst. In de pauze was er een traktatie van een jarige en 
kon er onderling bijgekletst worden.
Daarna: aan het werk met dus de prachtige resultaten! We 
zongen lied 841, waarna de kaars werd gedoofd.
Hulde aan de leidsters, die veel voorbereidend werk 
moesten verrichten!

Gré Kalf

Hulphond Aafje bij Kring Shalom
Op 24 oktober kwam Joop vertellen over zijn hulphond 
Aafje. Joop is slechtziend geboren met een netvlies-
vliesaandoening. Hij kent kleuren maar is toen hij dertig 
jaar was helemaal blind geworden. Als je met een stok 
loopt zie je geen obstakels en word je erg afhankelijk. Wil 
je nog een beetje zelfstandigheid dan is een hulphond 
de uitkomst, maar je komt er niet zomaar voor in aanmer-
king. Je krijgt een intakegesprek, je moet twee weken 
intern naar een trainingscentrum, behalve het weekend. 
Je leert met de hond zestig commando´s waarvan je er 
ongeveer veertig gebruikt. Jij moet de route weten! Het 
is geen navigatiesysteem. Ongeveer een half jaar tot een 
jaar duurt het voor je aan elkaar gewend bent. Wil je een 
nieuwe route lopen dan moet je eerst met iemand anders 
samen deze route oefenen. Is de hond uiteindelijk niet 
geschikt als blindengeleidehond dan kan hij misschien 
gebruikt worden bij iemand met autisme of als assistent-
hulphond. 

Een hond kost ongeveer 35.000 euro er worden zo’n 
honderd honden per jaar afgeleverd. Het was een heel in-
teressant verhaal, je had niet in de gaten dat Joop blind is. 
Als de hond zijn tuig omhad wist ze dat ze werkhond was 
en mocht je haar niet aanraken. Joop is financieel con-
troller en werkt met spraaktoetsen. Aan het eind van de 
avond bedanken we vooral (ook) de hond Aafje!

Ineke van der Stroom

Werkavond Kring Ruth 
Het is traditie, in november is de jaarlijkse Bazar in het 
kerkgebouw. Ook traditie is dat wij dan als kring tijdens 
de werkavond voorbereidingen treffen om weer met 
een mooi gevulde kraam aanwezig zijn. Daar gaat nog 
wel het een en ander aan vooraf. Met een kleine groep 
brainstormen we wat we gaan maken en meestal wordt 
het dan wat we altijd doen: kaarten maken, jampotten 
opvrolijken en vogeltaarten versieren. Dan gaan de leden 
thuis aan de gang, fruit plukken uit de tuin, druiven rissen, 
stoofperen koken en diverse smaken jam koken.

Mos, eikeltjes, sierappeltjes, lampionnetjes. Hortensia’s 
en allerlei groen wordt verzameld. De schuur van Nely 
wordt omgebouwd tot werkplaats. Frituurvet wordt 
gesmolten en vermengd met zaden. De vormen staan al 
klaar, storten en dan afkoelen. De kaarten en enveloppen 
zijn al besteld en ook de prachtige foto’s die de beroemde 
kaarten van Ruth zo mooi maken.

De lapjes voor de jampotten zijn ook thuis al in de 
juiste maat voorbereid. En dan kunnen we losgaan. 
Eerst de opening met info over de goede doelen waar 
de opbrengst naartoe gaat en koffie met een lekkere 
traktatie van Paulien. Het was weer een gezellige boel, 
op 27 oktober, in de Bindingzaal. Dan komt eigenlijk de 
grootste klus, opruimen. De taarten gaan mee met Aaltje 
om op de kwekerij in de koeling te gaan, anders zouden 
ze al gesmolten zijn op de dag zelf, alle jam naar de 
Trekschuit, de kaarten in dozen. Dan tafels en stoelen op 
de juiste plek, vegen en afwassen en KLAAR.
We hebben er zin in!

Gerda Stieva
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Een gezellige middag bij Kring Oase, in teken van de Bazar. 

Een dag met een gouden randje voor Kring Elia 
Zestien Elianen vertrokken zaterdagmorgen 29 oktober 
naar het Kaageiland. Na een intensieve voorbereiding door 
Erna Belandi, Mieke Wierda, Ineke van Dam en Frans Misset 
kwamen we om half elf bijeen om daar in het prachtige 
ontmoetings-stiltecentrum van gedachten te wisselen 
over een van de ‘Nag Hammadi’ geschriften, het Evangelie 
van Thomas. Een van deze geschriften, gevonden in 1945, 
was begraven in de woestijn van Egypte. Later deskundig 
vertaald door o.a. de beroemde Nederlandse theoloog 
Gilles Quispel. Ook Jacob Slavenburg, Willem Glaudemans 
en Bram Moerland hebben aan deze vertalingen gewerkt. 
Een geschrift dat verwondering oproept over de uitspraken 
van Jezus. Verhelderend, boeiend, ook in deze tijd. En 
de verwondering was voelbaar in de groep. Het was een 
fijne dag in een sfeervolle omgeving, waarin we onze zo 
kortgeleden overleden zuster Mieke Wierda herdachten 
en erg misten. Haar man Hielke was er met zijn inbreng 
gelukkig wel bij. 

De ontvangst om half elf was met koffie en gebak. Daarna 
gingen we aan de slag met het eerste gedeelte. Na een 
heerlijke lunch zijn we naar buiten gegaan voor een 
wandeling met een rondleiding en uitleg in de schitterende 
beeldentuin en het geheel gerestaureerde kerkje op dit 
eiland. Na de middagsessie, die tot vier uur duurde, was 
er nog thee met warm zelfgebakken appelgebak. Onder 
het nuttigen hiervan speelden Hielke en Gerbrand mooie 
muziek op piano en drums. We waren het met elkaar eens 
dat dit een dag was met een gouden randje, een dag 
waarvan je energie krijgt en gemeenschapszin ervaart. 
Herhaling in die vorm is iets waardevols om naar uit te zien!

An en Lou Bolhuis

Kring Oase in Bazarsfeer 
Kring Oase kwam op 10 november bijeen. Deze middag 
was een beetje een voorproefje op de Bazar. Iedereen 
had een prijsje meegenomen. De opening werd verzorgd 
door Margo en het thema was: Bazar. We stonden eerst 
een moment stil bij het overlijden van ons kringlid Jopie 
Kniep. Jolande vertelde ons, vergezeld van beelden, over 
de goede doelen. Op die manier konden we zien en horen 
waar een gedeelte van de opbrengst van de Bazar aan 
wordt besteed. Twee dames van Kring Ruth verkochten 
potjes jam en kaarten; alles zelfgemaakt. Ook konden we 
lootjes kopen voor de grote quilt. Na de pauze kwamen we 
echt in de Bazarsfeer. We kregen allemaal een plankje en 
o.l.v. meesterraddraaier Jaap gingen de prijsjes van hand 
tot hand. Uiteindelijk was er voor iedereen iets. 
Tot slot keken we nog naar de Bazarfilm van enkele jaren 
geleden en zo kwam er een einde aan de gezellige middag.

Rietje Vonk 

Shalom over ‘Een wereld van verschil’ 
Het is 10 november en de avond begint met instructies 
over de volgende kringavond, dan vieren we advent. Via 
het trekken van lootjes worden we in groepjes verdeeld. 
Zo hebben we tijd genoeg, want velen zijn nu druk met 
de Bazar. Paul F. Thimm krijgt het woord en hij zal het 
vanavond over het jaarthema ‘Een wereld van verschil’ 
hebben. We beginnen met een rondje over wat jij denkt 
wat een wereld van verschil maakt. 

De eerste kringavond hebben we dat ook gedaan en het 
is grappig te horen dat velen hetzelfde antwoord gaven. 
Vervolgens worden we in vijf groepjes verdeeld en iedere 
groep krijgt een Bijbeltekst waar we over mochten 
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discussiëren. Mijn groepje kreeg Marcus 10:13-16. Een 
prachtige tekst waar we goed over konden praten. Het 
werd een hele fijne, boeiende avond.

Ineke van der Stroom

VAN DE KERKENRAAD
17 oktober: Tijdens de kerkenraadsvergadering van 
oktober hebben we - via de Zin-Inn - kennisgenomen van 
het project ‘Geestdrift’ van Doopsgezinde kerken in Noord-
Holland. Samen bieden zij theatervoorstellingen aan, vooral 
voor mensen van buiten de kerk. We gaan er desgevraagd 
mee akkoord om een kring te starten voor jonge gezinnen. 
Vanuit de geestelijk werkers wordt gemeld dat Franka een 
digitale training gaat volgen voor jeugdwerkers. 

Namens Ellen van Houten wordt meegedeeld dat zij 
- en anderen - in 2023 aandacht wil besteden aan de 
Martelaarsspiegel en de Aalsmeerse martelaren in het 
bijzonder. Paul Thimm vertelt dat de Bijbelkring inmiddels 
is gestart. Voorts worden de herdenking van overledenen 
op 20 november en de Avondmaalsdienst op 27 november 
voorbereid. Het experiment om de grote kaars vóór de 
dienst aan te steken is - gezien de negatieve reacties - niet 
goed gevallen. We gaan hierover een notitie schrijven en 
het aan de Gemeente voorleggen. 

Verder worden de punten voor de Najaarsgemeentever-
gadering besproken. We staan vooral stil bij de begroting 
2023, in samenhang met het advies van de financiële 
beleids- en adviescommissie. Daarbij is besproken hoe wij 
omgaan met teruglopende inkomsten bij noodzakelijke 
uitgaven. Dan zijn de reserves namelijk tot nul gedaald. Er 
wordt verder besloten om het bankje aan de voorzijde van 
de kerk te laten restaureren. 

De AED-training en Bedrijfshulpverlening (BHV) neemt 
Willem van Bloemen op zich ná zijn aftreden als KR-lid. 
Ten slotte gaan we ermee akkoord om de opbrengst van 
de collecte(n) tijdens de oecumenische dienst(en) aan de 
Voedselbank te schenken.

2 november: Aan het begin van de kerkenraadsvergade-
ring van november stonden de verbouwingsplannen en het 
meubilair voor de Bindingzaal centraal. Er wordt gemeld 
dat het Noodfonds Primair Onderwijs (NPO) mogelijk 
bereid is om 500 euro subsidie te verstrekken voor een 
kunstwerk dat betrekking heeft op LHBTQIA-groeperingen. 
We besluiten hier bedenktijd voor te nemen.

Tijdens de Beleidsdag op 9 april 2022 hebben we 
stilgestaan bij de begrippen ‘kerk zijn’, jeugdwerk en de 
Gemeente, waarbij liefde, geloof, zinvolheid, samen met 
ouders het hoogste scoorden. Franka is gevraagd en bereid 
gevonden een brugfunctie te vervullen tussen jeugd, 
ouders en de Gemeente. Daarvoor is uitbreiding van haar 
werktijd nodig. We zullen dit aan de Gemeente voorleggen.

Ook de bezinning op de begroting 2023 stond deze 
vergadering in het middelpunt. We hebben het voornemen 
om - als lastenverlichting - een fonds in te stellen voor de 
huidige vluchtelingenopvang en opvang in de toekomst. 
Als Gemeente betalen wij nu de huurlasten aan BV 
Hoogendoorn.

Wat betreft het pastorale werk in de Gemeente is door 
Paul en Ellen besloten om de personen van tachtig 
jaar en ouder onder de hoede van Ellen te plaatsen, en 
de personen onder de tachtig jaar van Paul. Zo zullen 
Paul en Ellen elkaar ook afwisselen als zich een uitvaart 
voordoet. Tessa Westerhof zal haar werkzaamheden bij 
De Binding beëindigen. Inge de Haan heeft gesolliciteerd 
en is aangenomen voor drie uur in de week. De twee 
kandidaten voor de kerkenraad voor o.a. de vacature van 
Willem hebben toegezegd hun medewerking aan de 
kerkenraad te willen verlenen.

Doopsgezinde hulp in Oekraïne 
Op een recente bijeenkomst van de European Mennonite 
Relief Organisations (EMRO) in Dopersduin is besloten 
om gezamenlijk 100.000 euro vrij te maken voor ‘warmte 
en licht’ voor Oekraïne. De acties in Oekraïne krijgen als 
gemeenschappelijk thema ‘Warme Winter Actie voor 
Oekraïne’. Zij hebben vooral tot doel om voor warmte 
en licht te zorgen in dat land. Onze financiële steun is 
meer dan nodig om voor de mensen in Oekraïne deze en 
toekomstige acties mogelijk te maken.
 
Uw inzet, waardering en uw financiële steun is van harte 
welkom op bankrekening NL27 TRIO 0786 8803 33 t.n.v. 
Doopsgezind WereldWerk te Deventer o.v.v. Warme 
Winter Actie. 
 
Willem van Bloemen
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Het contact met Irina is ontstaan na het artikel over haar 
eerder dit jaar in Levenslicht. Na het lezen hiervan heb 
ik uit interesse haar kunstenaarspagina opgezocht op 
internet. Daar zag ik niet alleen dat zij fantastisch werk 
maakt, maar ook dat haar werk wonderwel goed aansloot 
bij onze najaarstentoonstelling. Hierop hebben wij 
contact gezocht met Irina en haar geholpen om negen 
werken op mooi groot formaat af te drukken. Om dit te 
bekostigen hebben we een subsidie aangevraagd bij het 
‘Steunfonds Oekraïense makers’, speciaal ingesteld voor 
kunstenaars die zijn gevlucht. Deze subsidie is toegekend. 
De werken zijn nog te zien t/m 29 januari.

Constantijn Hoffscholte, Flower Art Museum 

Doopsgezind Jaarboekje 2023
Al vele jaren geeft de Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
het Doopsgezind Jaarboekje uit, een praktische publica-
tie. Ook in 2023 zal het jaarboekje weer verschijnen. 
Het boekje kunt u tot 8 januari bestellen bij 
Willy Karssing-van Leeuwen, tel. 06 12 35 66 07, 
secretariaat@dgaalsmeer.nl of via een intekenlijst
op de kerktafel achter in de kerkzaal.

Kerktafel, prikbord, folderrek
Op de kerktafel, het prikbord en in het folderrek vindt 
u de gemeentebladen van onze buurgemeenten, een 
exemplaar van doopsgezind nl, folders en actuele 

In Memoriam zr. Mieke Wierda-Boer  
Op vrijdag 7 oktober hebben we in onze kerk Anna Maria Jacoba Wierda-Boer – 
Mieke of Miek genoemd – herdacht en afscheid van haar genomen. Zij overleed 
op 30 september 2022. Mieke heeft geschiedenis gestudeerd en later toen haar 
kinderen wat ouder waren ook theologie. Ze is op 11 oktober 1939 in Berlikum 
in Friesland geboren waar haar vader, ds. Boer, ook doopsgezind predikant 
was. Uiteindelijk is de familie Boer naar Koog aan de Zaan verhuisd. Daar leerde 
Mieke Hielke kennen en zijn ze getrouwd. Mieke heeft zo’n vijfentwintig jaar de 
Doopsgezinde gemeenten van Amsterdam, Aalsmeer en De Rijp/Graftdijk zeer 
inspirerend en bevlogen gediend als predikant. Ze kon prachtig schilderen en 
heerlijk koken. Samen met Hielke ontving ze heel gastvrij mensen in hun huis - 
eerst aan de ene, dan aan de andere kant van de Uiterweg.

Dertig jaar geleden, toen ze 52 jaar was, heeft Mieke opgeschreven wat ze voor haar afscheidsdienst wenste: 
onder andere een eenvoudige kist, enkele liederen uit het liedboek, troostende Bijbelteksten en een echte 
paaspreek.
En zo luisterden we naar het paasverhaal over Maria van Magdala die op Paasmorgen geroepen werd bij haar 
naam en we luisterden naar de visionaire, troostende woorden uit Openbaring 21 over een stem die roept: “Gods 
woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij 
hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, 
geen pijn… Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’”

Mieke blijft in onze herinnering als een heel gelovig en warm mens met veel humor. We zijn dankbaar voor alles 
wat ze ook voor onze Gemeente heeft betekend en aan ons heeft meegegeven. 

Paul F. Thimm

GEMENGDE BERICHTEN

Expositie Irina Dzhul 

Sinds 19 november is in het Flower Art Museum 
(Aalsmeer) de nieuwe tentoonstelling ‘Human Nature’ te 
zien. Een van de deelnemende kunstenaars is Irina Dzhul, 
de Oekraïense kunstfotograaf die in het appartement van 
de Doopsgezinden Gemeente Aalsmeer verblijft.
 

Levenslicht nr. 8 | December 2022



13

In Memoriam zr. Jannie (Jannetje) Kroes-Filius
Op 17 oktober overleed in de leeftijd van 90 jaar Jannie Kroes-Filius, weduwe van 
Cor Kroes. Jannie werd op 12 september 1932 geboren en groeide op als oudste 
van vier kinderen in een hervormd gezin aan de Hornweg. Cor bracht bestellingen 
van de slagerij aan huis en zo leerden ze elkaar kennen. De slagerij werd hun 
gezamenlijk levenswerk. 

Cor en Jannie trouwden op 6 juni 1951 en kregen drie dochters, zeven 
kleinkinderen en elf achterkleinkinderen. Door de verbondenheid van hun 
oudste dochter met het werk van de Binding, raakten ze betrokken én thuis 
bij de Doopsgezinde Gemeente en werden zij op 7 april 1968 gedoopt op hun 
belijdenis. 

Voor Jannie was de Gemeente als een warme mantel. Ze was trouw in haar kerkgang, liet geen middag van 
Kring Oase aan haar voorbijgaan en ontdekte er haar talent voor het quilten en gevoel voor kleur. Als het maar 
enigszins kon nam ze deel aan het samenzijn, zoals aan de ouderendagen, de vakanties voor ouderen, de 
Inloop, de Zinvol Ouder Worden ochtenden, de Kring in het Zorgcentrum en ook aan de bibliodrama ochtenden 
deed ze mee. Ze was een hartelijke, belangstellende en liefdevolle zuster. Tevreden en bescheiden op de 
achtergrond ging ze haar weg, genietend van de aanwezigheid, liefde en warmte voor elkaar. 
Op zaterdag 22 oktober hebben we in onze Vermaning afscheid van haar genomen. We zongen haar 
lievelingsliederen en lazen over de liefde uit 1 Korintiërs 13. Het was het verlangen van Jannie om herenigd te 
worden met haar Cor en om naar de hemel te gaan. Dankbaar voor haar leven, hebben we haar toevertrouwd 
aan de oneindige liefde van de Eeuwige en haar in familiekring uit handen gegeven op de plek waar ook haar 
man Cor te ruste is gedragen. Moge zij rusten in vrede.

Ellen van Houten

nieuwsbrieven van diverse organisaties, berichten over 
cursussen en gemeenteactiviteiten bij ons, maar ook 
elders. Er ligt regelmatig informatie over de projecten die 
we financieel steunen.

Kerstconcert Bindingkoor
Op zondagmiddag 11 december geeft het Bindingkoor 
een kerstconcert. Onder leiding van vaste dirigent 
Henk Trommel wordt weer een gevarieerd programma 
uitgevoerd. Voor Henk zal het na bijna twintig muzikale 
jaren zijn laatste concert zijn als dirigent van het koor. 
Onder zijn bezielende leiding is menig mooi concert 
ten gehore gebracht. Het kerstconcert zal daar geen 
uitzondering op zijn. Met medewerking van Judith Mos 
op klarinet zal het weer een sfeervol muzikaal samenzijn 
worden.  

Wees welkom op zondag 11 december om 16.00 uur in de 
Doopsgezinde Kerk. Zaal open vanaf 15.30 uur. Kaarten 
aan de deur verkrijgbaar. Volwassenen betalen 10 euro, 
kinderen tot 18 jaar 5 euro.
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Hierbij willen we u allen hartelijk danken voor de felici-
taties, bloemen, planten en kaarten ter gelegenheid van 
ons 45-jarig huwelijksjubileum. Wij waarderen dat zeer en 
het doet ons goed. 

Willem en Nel van Bloemen 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de aandacht die ik 
kreeg van velen via bezoekjes, kaarten, telefoontjes toen 
mijn heup is vervangen. Speciaal de kaart van de DGA 
met lieve woorden van zr. Jopie Eveleens bij het prachtige 
rozenboeket dat zr. Hennie Jooren kwam brengen. We 
hebben heel veel opgehaald uit ons gezamenlijk verle-
den. En toen ik weer voor het eerst in de dienst was kwam 
ik heel toevallig tussen deze twee lieve zusters te zitten.

Jan A. Broere sr.  

LICHTPUNTJES 
Dansen met de Eeuwige 

Ik wil niet stil, ik wil niet netjes, 
Ik wil niet rustig en bedaard

Ik wil niet meer mijn handen vouwen
Die woorden en naar het plafond gestaar

Ik wil weer opstaan, en weer dansen,
Ik wil de wind weer in mijn haar

Ik wil Jouw Licht van binnen voelen
En Jou aankijken, is dat raar?

Jouw muziek die klinkt vanbinnen 
Je stem zingt Leven, is in Licht gehuld

Je zingt en overstijgt de stilte
Stilte die zich langzaam vult

Welke woorden er ook klinken
Zoveel zeggen ze toch niet

Ze vatten niet de blijdschap van 
Het binnen in geleefde lied

En na het vliegen, na het dansen
Kom ik weer tot rust bij Jou

Je kijkt me aan, ik zie jouw ogen
Je ziet mij zoals een mens nooit zou

Ineens begrijp ik: niet Jij verandert, 
Maar mijn blik op jou, die past zich aan

Steeds meer laat Jij mij dansen
Steeds meer laat ik zekerheden gaan

Maaike de Jong, predikant bij de 
Doopsgezinde Gemeente Zeist

Uitgesproken tijdens de kerkdienst op 30 oktober j.l.

KRONIEK
Geboren
 Op 30 oktober Romy Eveleens, dochter van 
 Coen en Desirée Eveleens-Molenaar, zusje van 
 Jasmijn en Julian. Kleindochter van Martin en 
 Margreeth Eveleens en 13e achterkleinkind 
 van zr. Rie Eveleens-Nieuwkoop.

Verhuisd
 Mevrouw A. Buis-Spaargaren, 
 van Uiterweg 59 ws 4, 1431 AB Aalsmeer, 
 naar Verpleeghuis Rozenholm, Molenpad 4, 
 kamer 66, 1431 BZ Aalsmeer.
 Mevrouw J. Gravemaker-van Wieringen, 
 van Schoorsteen 20, 1431 LV Aalsmeer, 
 naar 1e J.C. Mensinglaan 31-23, 1431 RV Aalsmeer.
 Br. Th. J. Valk, van Schoorsteen 48, 1431 LV Aalsmeer, 

naar 1e J.C. Mensinglaan 31-11, 1431 RV Aalsmeer.

Overleden
 Op 17 oktober 2022 is overleden zr. Jannie 
 Kroes-Filius, weduwe van Cor Kroes, in de leeftijd
 van 90 jaar.
 Op 6 november 2022 is overleden zr. Johanna 
 Alida (Jopie) Kniep-Veuger, echtgenote van 
 br. Wim Kniep, in de leeftijd van 97 jaar.
 Op 19 november 2022 is overleden mevrouw 
 Jacoba (Coby) Langhout-Piet, weduwe van Kees 

Langhout, in de leeftijd van 91 jaar.

Jubilea
 13 dec. 2022, fam. Spaargaren-Maarsen, 
 Meervalstraat 36, 1431 WG Aalsmeer, 
 55 jaar getrouwd. 
 28 dec. 2022, fam. Maarse-Meijer, 
 Waterhoenstraat 29, 1431 VX Aalsmeer,
  60 jaar getrouwd.

BEDANKT  
23 oktober kwam Paul mij namens de Gemeente een 
prachtige bos rozen brengen. Ik ben begin oktober in 
de badkamer gevallen en daarbij is de onderste wervel 
helemaal in elkaar geschoven. Behalve pijnstillers is er 
niets aan te doen. Maar door de rozen vrolijkte ik meteen 
weer op. 

Anneke Visser-Metselaar

Mede namens Anja, Nico en Henk wil ik iedereen hartelijk 
bedanken voor de vele blijken van belangstelling en 
medeleven bij het overlijden van mijn vrouw Jopie Kniep-
Veuger. De vele berichtjes, kaarten en mooie woorden 
hebben ons getroost en gesteund.
 
Wim Kniep
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Loop je mee met de kerstwandeling?
Van 17 tot 27 december is er weer een kerstwandeling 
door Aalsmeer-Dorp voor jong en oud! Ga samen met 
het egeltje op zoek naar de tien tafereeltjes en ontdek zo 
het kerstverhaal van 2000 jaar geleden. Negen verschil-
lende kerken in Aalsmeer hebben deze wandeling samen 
georganiseerd en versierd. Via de website 
www.kerstfeestaalsmeer.nl kun je de route en het inge-
sproken verhaal vinden, dus trek gauw je dikke jas aan 
en neem een lichtje mee, om samen met je opa’s, oma’s, 
broers, zussen, vrienden, vriendinnen, papa’s en mama’s 
de wandeling te lopen en meer over kerst te leren!

De route is het leukst om te lopen tussen 16.00 en 20.00 
uur, want dan staan alle lichtjes aan en kun je het egeltje 
dat met je meegaat het beste zoeken. Voor de wandeling is 
het handig een opgeladen telefoon mee te nemen om het 
ingesproken verhaal bij alle tafereeltjes te beluisteren. Heb 
je geen telefoon, geen probleem want de teksten kunnen 
gedownload worden op de website. Zien we jou ook? 

Lezing: Relaties (Bregje Jonkhart)
In de lockdownperiode hebben we een geweldige lezing 
gehad van Bregje Jonkhart, met de titel ‘Ze leefden nog 
lang en gelukkig’. Die was zo goed dat we van mening zijn 
dat dit nog een keer moet, deze keer in levende lijve. 
Bregje Jonkhart is relatietherapeute en zal spreken 
over liefdesrelaties, vriendschappen, familie en andere 
manieren hoe we ons met elkaar verbinden. In al deze 
relaties kan conflict onstaan. Hoe houd je relaties gezond?
Maak dus uw goede voornemen waar om naar deze 
lezing te gaan op donderdag 12 januari, om 20.00 uur. 
Om 19.30 uur zijn de deuren open, voor koffie en thee. 
We vragen €5,- toegang.

Familiekerstfeest onder de boom
Op zondag 18 december is het familiekerstfeest onder de 
boom. Van 14.00 tot 15.30 uur is er inloop met KliederZin, 
vanaf 15.30 uur is er een gezellige viering onder leiding 
van Nelleke de Graaff.
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De makers van Levenslicht wensen iedereen 
fijne feestdagen en een vreedzaam 2023.

 
De redactie dankt iedereen die het afgelopen jaar met

kopij heeft bijgedragen aan ons mooie Levenslicht. 

Ik weet amper wat ik u nog moet vertellen, u kent het 
allemaal zo goed. Het kerstkerkje, waar het deurtje 
open mag, de grote boom, samen een liedje zingen… 
Het wordt ouderwets gezellig, met vooraf ruimte voor 
knutselen, spelen en een XL-speurtocht door de kerk. 
Alle kleine en grotemensen zijn welkom. 

Nieuwjaarspelgrimage
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 
aanmelding hoort u de startlocatie, deze delen we ook 
via DGAnieuws en sociale media in januari. We houden 
graag contact met elkaar in verband met het weer, dus 
aanmelden is gewenst. We zijn niet van suiker, maar 

met stortregen en windkracht 9 is wandelen toch niet 
helemaal ideaal. 

We hopen u allen te zien op maandag 9 januari. 
We vertrekken om 19.30 uur. 

Terugblik Diner Pensant
Op vrijdag 11 november was de Kerkzaal omgebouwd 
tot een bijzonder restaurant. We kwamen samen voor het 
Diner Pensant, het diner om bij na te denken. Met een 
volle zaal hebben we genoten van een driegangenmenu, 
goede gesprekken, bijzondere lezingen en heerlijke 
muziek. De grote vragen gingen over verbondenheid in de 
hedendaagse maatschappij en hoe verbondenheid zich 
verhoudt tot vrijheid. Het was een zeer unieke belevenis. 

Franka Riesmeijer 

Diner Pensant.
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