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Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen 
samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de 
binnenstad van Amsterdam en daarbuiten willen wij in 
leven en werken het evangelie van Jezus Christus present 
stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, 
maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch 
maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzek- 
erden. De woongemeenschap functioneert hierin als 
groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening 
ondersteunt. Van meet af aan is de gemeenschap een plek 
waar christenen met verschillende achtergronden hun 
dagelijks leven delen. Als werkplaats voor oecumene 
zoeken we wat ons samenbindt. Communiteit Spe 
Gaudentes vormt de kern van het grotere geheel van 
Oudezijds 100 en draagt verantwoordelijkheid voor het 
reilen en zeilen van de gemeenschap. 

Abonnement & informatie
Een abonnement op KajuitNieuws kan ieder moment 
ingaan. Neem contact met ons op en u krijgt  
KajuitNieuws thuisgestuurd. De richtprijs is € 10,-.
Wilt u meer weten over onze gemeenschap?  
Neem een kijkje op onze website www.oudezijds100.nl  
of neem contact met ons op (zie achterzijde). We sturen  
u graag informatie toe.

Acceptgiro
U kunt ons helpen door voor ons te bidden, ons werk 
financieel te ondersteunen of als vrijwilliger met ons mee 
te werken in Amsterdam of Maria ter Claesze (Friesland). 
Met de bijgevoegde acceptgiro kunt u
- giften overmaken voor het KN-abonnement
- giften overmaken ten bate van ons werk

Productie
Dit nummer van KajuitNieuws werd opgemaakt  
en gedrukt bij Weevers te Vorden.  
Redactie en logistiek: zr Rosaliene Israël sg,  
zr Dorothea Mulder-Derks sg, Pieter Pronk tg,  
Lobke Timmerman tg en Annette de Zwart dg.
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Vriendenbrief
Opgewekt vieren

wege de onrust die er in de wereld heerst. De 
dreigingen van extremisten; de duizenden 
vluchtelingen van wie er zo velen een 
onmenselijke dood sterven; de economische 
crisis die steeds meer onze zekerheden aantast; 
huisartsen die een noodkreet uiten omdat zij 
‘dankzij’ alle protocollen van zorgverzekeraars 
geen tijd meer hebben om daadwerkelijk 
aandacht te geven aan hun patiënten. Een 
noodkreet die je niet alleen bij de huisartsen 
hoort; velen worden moedeloos van alle 
protocollen, regelgeving en bureaucratie.

In de loop van de negentiende en twin-
tigste eeuw is de staatsbureaucratie sterk 
toegenomen, de overheid nam steeds meer 
taken op zich, vaak vanuit het idee van een 
maakbare samenleving. Onze samenleving op 
dit moment als participatiesamenleving wordt 
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Amsterdam, juni 2015 

Aan allen verbonden met  
Gemeenschap Oudezijds 100, 

Voor u ligt de zomereditie van Kajuit-
nieuws, de laatste met het jaarthema 
‘opgewekt vieren’. Aan het eind van het seizoen 
verlang je echt naar de zomer, om je even te 
kunnen terugtrekken, eventjes al het werk te 
laten vieren. Dat nabije vooruitzicht geeft de 
energie om nog die laatste loodjes te dragen. 

Medeschepper van een  
maakbare samenleving 

Het was een bewogen seizoen, niet alleen 
vanwege mijn ongeluk vorige zomer en het 
daarbij behorende herstel, maar vooral van-



gepresenteerd, maar daar ligt als visie het 
stevige fundament van de zogenaamde ‘maak-
bare samenleving’ onder. De ‘maakbare 
samenleving’ werd steeds meer een vanzelf-
sprekend begrip. Dat is op zich niet verkeerd, 
wij mogen tenslotte medeschepper zijn, maar 
dan wel met nadruk op medeschepper. Als wij 
vergeten, of ontkennen, wie de Schepper is, ook 
onze schepper, dan wordt ons leven geredu-
ceerd tot iets instrumenteels; iets wat van 
waarde is omdat het iets oplevert voor iets 
anders. Dat iets moet dan ook uitgedrukt 
kunnen worden in cijfers.

Protocollen
In een wereld waar we  steeds meer de grip 

verliezen (ik noem enkel maar het milieu, de 
economie, het terrorisme), is het geen wonder 
dat er steeds meer formulieren, protocollen en 
ander papierwerk op tafel komen. Vanuit die 
bureaucratie proberen we de wereld om ons 
heen nog enigszins te beheersen en te control-
eren maar dat is uiteindelijk een schijncon-
trole. Formulieren en protocollen kunnen 
immers nooit veiligheid garanderen. Hoe 
gevaarlijk is het wanneer we mensen in hokjes 
stoppen, ze categoriseren in dit soort mensen 
en dat soort mensen? Hoe kortzichtig is het 
wanneer wij de samenleving besturen door 
middel van het aftikken van de ‘box’ en 
afrekenen op prestatie?

Wanneer ben je succesvol? 
Er wordt mij weleens gevraagd wat de 

success rate is van de opvang binnen de 
gemeenschap Oudezijds100 en dat is een 
moeilijk te beantwoorden vraag. Want waar 
praten we over als we het hebben over succes in 
de hulpverlening? Is succes alleen dan gehaald 
wanneer iemand binnen een half jaar een eigen 
huis, een baan en een sociaal netwerk heeft? En 
niet wanneer een tienermoeder bezig is met 

haar school en voor haar baby zorgt maar wel 
meer dan een half jaar gebruik maakt van de 
opvang? Spreek je van succes, wanneer iemand 
eindelijk weer een gemeende glimlach heeft en 
niet bij elk geluid opschrikt na jaren van 
mishandeling? Mag je zeggen dat je succesvol 
bent, wanneer je al zestig jaar op de Amster-
damse Wallen woont, onstigmatiserende 
hulpverlening biedt, de buren daar geen last 
van ondervinden en veel hulpvragers later 
vrijwilliger bij ons worden en het contact 
onderhouden?

Zestigjarig jubileum
In oktober willen wij dan ook opgewekt het 

zestigjarig jubileum van Oudezijds 100 vieren, 
zestig jaar in de Amsterdamse binnenstad 
leven dat het anders kan. Medeschepper zijn 
van een leefbare samenleving. Maar daar 
hebben wij u ook bij nodig en wel via uw 
voorbeden dat de subsidie voor de maatschap-
pelijke opvang van Oudezijds 100 blijft voort-
bestaan, met uw financiële bijdrage en/of met 
vrijwilligerswerk in receptie, keuken of 
kantoor, of met welke talenten u ook maar 
heeft. Samen mogen wij ondanks alle onzeker-
heden in onze wereld een teken van hoop zijn.

Ik wens u een goede zomer!

br Rik Florentinus
prior communiteit Spe Gaudentes
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Welkom
In het Vaderhuis verwelkomden we Whitny 

en Ginalyn. 

Welkom en afscheid

Afscheid
De afgelopen tijd is er een aantal mensen 

doorverhuisd van het Vaderhuis naar begeleid 
wonen. Leonarda, Giuliana, Patricia en George 
verhuisden naar 91. Unice en Laura met Deliah 
verhuisden naar 95 en Guus vertrok naar 127. 
Hesdy is doorverhuisd naar een woning buiten 
de gemeenschap.
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In gesprek met Linda

Wie ben je, waar kom je vandaan? 
‘Ik ben Linda, vijftig jaar, kom uit 

Amsterdam en heb een zoon en drie kleinkin-
deren. Mijn hobby’s zijn zwemmen, lezen en 
receptie doen.’

Hoe ben je bij Oudezijds 100 terecht gekomen? 
‘Ik had geen inschrijfadres en had er wel 

een nodig voor het aanvragen van een uit-

kering. Zonder inschrijfadres kun je niets. 
Via het maatschappelijk werk op Oudezijds 
100 heb ik toen opvang gevonden. Daarnaast 
kreeg ik hulp bij het op orde krijgen van mijn 
financiën. In 2010 kwam ik hier wonen en ik 
heb hier toen twee jaar gewoond. Maria was 
mijn maatschappelijk werker.’

Hoe vond je het wonen bij Oudezijds 100? 
‘Het was eerst erg wennen aan de regels. 

Ik woonde in het Vaderhuis met een leuke 

Thema gemeenschap
Bij Oudezijds 100 is het een komen en gaan van allerlei verschillende mensen: huisgenoten, diaconale 

vrijwilligers, gasten, maatschappelijk werkers, stagiaires, artsen, bezoekers van de Inloop, communiteitsleden 
en tochtgenoten. Sommigen komen al jaren over de vloer, anderen zijn hier voor korte tijd. En ook gebeurt  
het nogal eens dat mensen na een tijdje weer bij ons terug komen. Dat geldt ook voor onze receptionist Linda.  
Zij vertelt ons vanuit haar eigen ervaring wat opgewekt vieren op Oudezijds 100 voor haar betekent.  
Gerlinde en Lorna zijn vaste koks in de gemeenschap. Zij delen met ons wat volgens hen het feestelijkste recept 
is om het bonte gezelschap van Oudezijds 100 voor te schotelen.
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groep mensen. Het was gezellig. Ik heb veel 
hulp gekregen die ik nodig had. Het leven in 
een gemeenschap is apart. Je bent continu 
met anderen. Je leert elkaar goed kennen. Ik 
ben graag op mezelf, maar met dertig mensen 
afwassen is wel leuk. Toen ik naar begeleid 
wonen ging, was ik erg blij dat ik een plek voor 
mezelf had, maar terugkomen voor taken in 
huis, was dan ook als een warm bad. Heel fijn 
om mensen weer te zien.’

Wat heeft de gemeenschap je gegeven? 
‘Ik ben voor veel dingen dankbaar. Het 

heeft me geholpen om problemen samen op 
te lossen. Altijd is er wel iemand die met je 
wil praten. Ik heb opvang gekregen, een dak 
boven mijn hoofd. Oudezijds 100 is voor mij 
een tweede thuis, waar ik altijd terecht kan. 
Ik ben dankbaar dat mijn leven nu weer op de 
rails is en dat ik een eigen huis heb. De opvang 

hier is goed. Ik denk dat mensen zich dat niet 
altijd realiseren. Wees blij met een dak boven je 
hoofd en wees dankbaar voor wat je hier krijgt.’  

Hoe is je contact nu met de gemeenschap? 
‘Ik doe nu elke woensdagochtend receptie. 

Het is fijn om hier binnen te komen, alsof ik 
weer thuiskom. Het is gezellig om met mensen 
te praten. Het is ook interessant om de verh-
alen van de daklozen te horen.’

Het jaarthema is opgewekt vieren, wat is jouw 
associatie daarbij? 

‘Opgewektheid zit in jezelf en in je contact 
met anderen. Ik vind het leuk om hier te zijn, 
daar word ik opgewekt van. Dat vier ik elke 
week.’

‘Ik ben Lorna en ik woon al bijna twee jaar 
op Oudezijds 100 met mijn man Matthias 
en onze tweejarige dochter Louise. Ik ben 
Française en ik werk als docent Frans voor 
volwassenen. Een keer per week kook ik in de 
refter. In het begin was ik een beetje zenuwa-
chtig, omdat ik nog nooit voor zoveel mensen 
had gekookt, maar nu heb ik een zekere rou-
tine gevonden. Koken in een gemeenschap is 

een kunst omdat je creatief moet zijn met een 
beperkt budget (40 euro), rekening houdend 
met allerlei factoren, zoals gezondheid, aller-
gieën, liturgische kalendertijd, exact aantal 
mensen. Het is ook goed om een partner te 
hebben voor het koken: Gerlinde en ik wisselen 
bijvoorbeeld om de week tussen assistent en 
chef-kok, dan heb je minder stress en twee keer 
zoveel inspiratie!’

Feestelijk recept voor grote groep

Samen leven en samen ‘opgewekt vieren’ betekent natuurlijk ook samen eten. Dat doen we elke dag in de 
gemeenschap. ‘s Avonds om 18:00 uur schuiven er in de Refter een stuk of 30 mensen aan. Voor onze koks elke 
keer weer een uitdaging om voor 40 Euro iets lekkers te maken. Op vrijdagavond koken Lorna tg en Gerlinde 
altijd. In het kader van het jaarthema delen ze met ons een feestelijk recept voor een grote groep. Wij aten mee 
en genoten!
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‘Ik ben Gerlinde en woon met mijn man 
Jurjen ruim twee jaar op Oudezijds 100. Ik 
werk drie dagen per week bij de Commissie 
voor Milieueffectrapportage in Utrecht, maar 
het leukste werk doe ik op vrijdag als ik met 
Lorna en vaak ook met Agnes mag koken op 
Oudezijds 100. Omdat Lorna en ik om beurten 
het menu bedenken, leren we veel van elkaar. 
Ik vind het bijvoorbeeld erg leuk om te zien 
hoe zij klassieke (of moderne) Franse gerechten 

maakt. Koken voor Oudezijds 100 is altijd leuk 
omdat we elke week dankbare eters hebben. 
Het is ook elke week weer een uitdaging om 
iets te bedenken dat lekker, snel en goedkoop 
is, maar dat stimuleert onze creativiteit en 
houdt het spannend!’



Ingrediënten 
(voor 25 personen):

• 6 kilo vastkokende aardappelen
• 8 citroenen
• 13 aubergines
• 400 gr rucola
• 500 gr cherrytomaatjes
• 1 bakje (kleine) aardbeien
• 1 bakje blauwe bessen
• 1 bakje of bosje verse bieslook
• 2 el gedroogde of 1 bakje verse oregano
• 2 bakjes of een grote bos verse rozemarijn
• 1 bakje of bosje verse tijm
• 50 ronde biscuitjes (bijv. mariabiscuit)
• 250 gr ricotta of mascarpone
• 200 gr crème fraîche
• 800 ml olijfolie
• 1,5 l sinaasappelsap
• 2 potjes kappertjes
• 300 gr amandelen (of andere noten), 
  fijngehakt
• 2 eetlepels citroenrasp (bakje)
• 1,5 tl groentebouillonpoeder  
   (of 1,5 bouillonblokje)
• zout en peper
• suiker en poede’rsuiker

Hoofdgerecht: 
Geroosterde aubergine en gebakken 
aardappeltjes met citrusfruit 

Nagerecht: 
Biscuit-taartjes met aardbeien en 
blauwe bessen
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Bereiding (door 2 personen): 

15:00: Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Halveer alle aubergines in de lengte. Maak met 
een mesje in het vruchtvlees inkepingen in een 
ruitpatroon, maar snij niet door de schil. 

15:25: Leg de halve aubergines met de snijkant 
naar boven op twee grote bakplaten of roosters. 
Bestrijk ze met een kwastje ruim met olijfolie 
(ca. 1 el per halve aubergine) en bestrooi ze met 
wat zout en peper en de (fijngehakte) oregano. 

15:45: Zet de aubergines in de voorverwarmde 
oven en laat ze in ca. 45 minuten gaar en goud-
bruin worden. Controleer ze af en toe en wissel 
eventueel de bakplaten om.

15:50: Breng twee grote pannen met water met 
wat zout aan de kook. Boen de (ongeschilde) 
aardappels schoon onder de kraan en snij elke 
aardappel in de lengte in 8 parten. Doe ze in de 
twee pannen met kokend water en kook ze een 
paar minuten, tot ze nog net niet gaar zijn. Giet 
ze af.

16:05: Doe het sinaasappelsap in een wijde 
pan en breng aan de kook. Laat op een laag 
vuurtje pruttelen tot het tot 1/3 is ingekookt. 
Roer af en toe over de bodem om aanbranden te 
voorkomen.

16:10: Vergeet niet de aubergines te controleren 
en de ovenplaten te wisselen!

16:15: Boen de (ongeschilde) citroenen schoon 
en snij ze elk in 8 parten. Snij de cherrytomaatjes 
doormidden. Knip de takjes rozemarijn en tijm 
eventueel in kleinere stukjes. Meng 200 ml 
olijfolie met de verkruimelde bouillonblokjes of 
het bouillonpoeder. 

16:30: Haal de aubergines uit de oven (als ze 
klaar zijn). Verlaag de oventemperatuur naar 
180 graden. Leg de aubergines op platen en dek 
ze af met aluminiumfolie om ze (lauw)warm te 
houden. 

16:40: Vergeet niet het sinaasappelsap door te 
roeren!

16:45: Meng de citroenen, tomaatjes, roze-
marijn, tijm en bouillon-olie voorzichtig door 
de aardappelpartjes (hou wat citroenpartjes en 
rozemarijn achter voor de garnering) en verdeel 
het mengsel over vier grote ovenschalen.

17:00: Zet de schalen met aardappels ca. 45 
minuten in de oven, tot de aardappelpartjes 
gaar zijn en wat kleur hebben gekregen. Schep 
tussendoor af en toe om.

17:05: Dek de tafel. Vergeet de waterkannen 
niet!

17:10: Meng de citroenrasp met de ricotta/mas-
carpone en crème fraîche. Voeg eventueel suiker 
toe naar smaak. Verwijder de kroontjes van de 
aardbeien, snij ze doormidden en meng ze met 2 
eetlepels suiker. 

17:20: Vergeet de aardappeltjes niet! Schep ze 
even door en wissel eventueel de schalen om.

17:25: Verdeel de koekjes over 25 kleine bordjes, 
doe op elk koekje een flinke lepel van het citro-
en-creme-mengsel. Versier elk koekje met een 
halve aardbei en 2 blauwe bessen. 

17:35: Hak de amandelen grof en knip de 
bieslook fijn. 

17:40: Verdeel de rucola over vier grote serveer-
schalen en leg daarop de lauwwarme auber-
gines. 

17:45: Dat sinaasappelsap is nu wel genoeg 
ingekookt. Voeg er (terwijl de pan nog op het 
vuur staat) ca. 200 ml olijfolie aan toe en warm 
dat nog even snel op. Klop het met een garde tot 
een dressing en schenk dit over de aubergines 
(en een beetje over de rucola). Garneer de auber-
gines met de amandelen, kappertjes en bieslook. 

17:55: Haal de aardappeltjes uit de oven en 
garneer ze met de achtergehouden rozemarijn 
en citroenparten. Zet alles op tafel, en...

18:00: Smullen maar! Bestrooi de bis-
cuit-taartjes vlak voor het opdienen nog even 
met poedersuiker. Jummie...
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Column Kruispost

In de aanloop naar 4 mei ontstond zo 
op Kruispost een gesprek: is het wel of niet 
passend om open te zijn tijdens dodenherden-
king? Vier mei is een avond van eerbied voor 
de generaties voor mij, een avond waar we 
stil staan bij de prijs die voor onze vrijheid 
is betaald. Door te gedenken worden wij 
mogelijk bewust van de gevaren van uitslu-
iting, polarisering en angst als drijfveer, die 
ook nu op de loer liggen. Maar zijn juist deze 
dingen niet de trauma’s waar onze patiënten 
mee komen? Is dat niet juist wat ons verbindt? 
Is dit niet bij uitstek het moment om samen 
met onze patiënten twee minuten stilte in acht 
te nemen en samen onze trauma’s en die van 
onze ouders en grootouders te gedenken?

Zo staan we dan op 4 mei om één minuut 

voor acht in de wachtkamer: artsen, reception-
isten en patiënten. Op het gegeven sein valt de 
stilte in. We staan onwennig in stilte bij elkaar 
met gebogen hoofd, sommigen met gesloten 
ogen, anderen niet-begrijpend. Verschillende 
culturen, verschillende achtergronden, maar 
verenigd in de hoop dat de Grote Vrede ooit 
mag komen en dat de trauma’s die wij elkaar 
aandoen ooit tot het verleden mogen behoren.

Uit het niets wordt de eerbiedige stilte ruw 
verstoord door het geluid van een elektronisch 
spelletje. De verbinding is alweer verbroken! 
Maar heel even hebben we onze trauma’s met 
elkaar verbonden.

zr Albertine de Bruijn-Boiten sg
algemeen coördinator Kruispost

Het krijgen van nieuwe verantwoordelijkheden binnen de gemeenschap brengt altijd risico’s met zich 
mee. Enerzijds is het belangrijk dingen naar je hand te zetten, anderzijds mogen gewoontes en tradities niet 
ondoordacht en onzorgvuldig overboord gegooid worden.



60 jaar Oudezijds 100
Dit jaar bestaat Oudezijds 100 60 jaar en dat 

is alle reden voor een groots feest. Op 20 sep-
tember aanstaande zal daarom de Oudezijds 
Achterburgwal (voor de panden van de gemeen-
schap) worden omgetoverd in een klein festival-
terrein. Er komt een platte schuit op de gracht te 
liggen en zo onstaat er een gezellig eetplein, 
waar je kan komen lunchen en de hele middag 
gezellig kunt ontspannen onder het genot van 
een hapje en een drankje. 

Er zijn vier podia/programmaplekken, 
zowel binnen als buiten, waar de gehele middag 
een gevarieerd programma van kunst, muziek 
en verhalen wordt geprogrammeerd. Je wordt 
verrast door het beste van de stad en de buurt. 
Iedereen is welkom om dit feest mee te vieren, 
kom je uit de buurt of ben je op de een of andere 
manier verbonden met de gemeenschap, dan wil 
je dit niet missen!

Programma
Van 13.00 tot 17.00 uur wordt er op verschil-

lende locaties buiten en binnen een gevarieerd 
programma geboden:

•  een doorlopend buffet aan de Oudezijds 
Achterburgwal

• rondleidingen door de gemeenschap
• foto- en filmpresentaties in de Kapittelzaal
• muziek op diverse locaties
Voor informatie en opgave:  

info@oudezijds100.nl of 020-6266634.

Hulp gevraagd
Voor het jubileum zijn we op zoek naar 

vrijwilligers die ons willen helpen bij de 
voorbereidingen en/of op de dag zelf.  
Denk daarbij aan:

• het bakken van taarten, cakes en cupcakes
• koken van gerechten voor het buffet
• BHV-ers verkeersregelaars
• chauffeurs
• afwassers
• rondleiders
• schoonmakers 
•  mensen die zorgen voor de aankleding  

en bloemen
zr Lyke coördineert de vrijwilligers, dus  

voor opgave en informatie graag mailen naar:  
lyke.florentinus@oudezijds100.nl.

Faits divers
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Delen en werken
De afgelopen maanden kwamen er weer 
verschillende groepen bij ons op bezoek. Twee 
groepen diaconaal vrijwilligers uit Duitsland, 
een Deense delegatie van jongerenpastores, een 
groep internationale studentenpastores en de 
medewerkers van Gabriël, een financiële 
organisatie. Ook ontvingen we op 23 april de 
Kleine Leefgemeenschappen Dag en een groep 
mensen uit Doetinchem, die inspiratie op kwam 
doen rond het stichten van een nieuwe 
christelijke leefgemeenschap. ds Herrianne 
Allewijn, een van de vaste voorgangers op het 
hoogdienstrooster, bracht ons een bezoek met 
haar Zuid-Afrikaanse collega, ds Masent.  

zr Rosaliene was betrokken bij het symposium 
van de Charismatische Werkgemeenschap. br 
Sjoerd M. ontvangt eind juni een groep jongeren 
in het kader van een exposure, georganiseerd 
door het bisdom Haarlem-Amsterdam, 
Sant’Egidio en Oudezijds 100. In de landelijke 
Kerkennacht op 20 juni verzorgen we in de Oude 
Kerk een workshop over het leven en werken op 
de Wallen. 

In het vorige KajuitNieuws vertelden we 
over het vertrek van dokter Hannie, de 
coördinerend arts van Kruispost. Zij is inmiddels 
opgevolgd door zr Albertine als algemeen 
coördinator en Sarineke als medisch coördinator. 
br Rik is teamleider van de OpStap geworden.

Kroniek



Het was bijna tien jaar geleden toen Aafke 
een gesprek met mij begon over haar wensen 
voor de dag van haar uitvaart. Tot in details gaf 
zij instructies. Het waren er vele, maar voor mij 
was het belangrijkste dat zij mij verwees naar 
haar kleerkast ‘daar in de hoek’; daar hing een 
speciale blauwe jurk van Marimekko (als ik het 
goed schrijf). Daarin wenste zij begraven te 
worden. Zoals zij mij zei: haar geliefde blauwe 
jurk als teken van haar blijvende verbondenheid 
met onze communiteit Spe Gaudentes. 

Al haar werkzame jaren had zij ons op 
velerlei manier geholpen: zowel met haar 
juridische adviezen als met haar materiële steun 
in Amsterdam, op Maria ter Claesze, als ook bij 
Charles in Oeganda; of het nu ging om de 
inhoud van de stichtingsstatuten, een hek voor 
de Jacobsschapen in Friesland of de bouw van de 
“Aafke de Jong school” in Kishenyi. Maar het 
belangrijkste voor Aafke was dat die blauwe jurk 
in de kleur van Spe Gaudentes was. Want in haar 
hart maakte ook zijzelf deel uit van de 
communiteit. 

Zo liet zij me dan 
ook beloven dat onze 
huidige prior, br Rik, 
en ikzelf ons zouden 
belasten met de 
‘viering’ van haar 
uitvaart. Een viering, 
dat werd het; hoe 
droef ook het 
afscheid. Een viering 
overeenkomstig haar 
wens, gecentreerd 
rond de nabijheid van 
de Goede Herder: de 
vertikale band die 
haar verbond met die 
Herder, ook in de 
dagen van het 
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Vieren
Op 14 mei is geboren Viktor, zoon van Anske. 
Weekendteamlid Wessel is op 30 april jl. 
getrouwd met Lisette. En Nathan heeft 
eindexamen gedaan, we wachten met spanning 
de uitslag af…

In memoriam mr. Aafke de Jong
11 mei jl. was een droeve dag voor Gemeenschap 
Oudezijds 100 in haar geheel, maar voor de 
communiteit Spe Gaudentes in het bijzonder. 
Het was de dag waarop de uitvaart plaatsvond 
van de bij ons allen zo geliefde Mr. Aafke de 
Jong. In de wereld: oud-notaris van Haarlem. In 
de Kerk: jarenlang synodelid en secretaris van de 
Commission Wallonne, de leiding van de Waalse 
Kerken in Nederland. In de kring van de 
gemeenschap Oudezijds 100 was zij vele jaren de 
zo bijzonder capabele penningmeester van ons 
curatorium. 
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‘stikdonkere dal’ uit Psalm 23. Maar in de 
horizontale banden die haar verbonden met 
haar Afrikaanse vrienden voor wie zij zich zo had 
ingezet, met de afvaardiging van haar Walen, 
met de ‘meisjes’ van het notariskantoor, met 
haar medewerkers, met de kinderen, van wie zij 
de studie had bekostigd… allen samengevat in 
het aangrijpende lied dat één van de Afrikaanse 
zusters, een pilaar van de Waalse parochie in 
Haarlem, zong staande voor haar graf.  

Aafke de Jong, gedragen door de Herder en 
omringd door haar geloofsgenoten. Een 
vertikale en een horizontale band die samen het 
Kruis van de Opstanding vormen. Het thema 
van de overdenking door br Rik was 
overeenkomstig de laatste wens van Aafke: deze 
verwijzing naar de Herder met het woord 
‘genade’.

Het was een fascinerende uitvaart, een 
viering. 

Genade voor ons allen, 

fr  Rolf Boiten sg

In memoriam Wilfried Warneck
Ook al is uw eerste reactie: ‘ken ik niet’ sla 

dan toch niet het lezen over, want lang, meer 
dan vijftig jaar, geleden was Wilfried Warneck 
medegrondvester van Oudezijds 100/Spe 
Gaudentes. Hij woonde in Taizé. Wij bezochten 
Taizé. Ons zoeken in Taizé was gelijk de vraag: is 
het communitaire leven het behoud voor de 
Kerk van morgen? Is het communitaire de basis 
voor vrede en diaconaat? Is het communitaire 
leven mogelijk zonder celibaat? 

Veel hebben we gepraat, veel zijn er reizen 
geweest van en naar Duitsland. De broeders van 
Taizé lieten ons alle ruimte, letterlijk en 
figuurlijk. Geïnspireerd door Taizé waren wij 
beiden, maar op één punt weken wij van hen af: 

wij kenden het celibaat alleen als een 
mogelijkheid. En zo ontstonden twee 
communiteiten in die dagen, één in Duitsland 
met broeder Warneck als prior en één in 
Nederland met frère Rolf als prior. De Duitse 
communiteit noemde zich bescheiden het 
‘Laurentius convent’. Aanvankelijk in 
Delmenhof en daarna in Bonn. De Nederlandse 
communiteit werd Spe Gaudentes. Lang heeft in 
het bureau van de Nederlandse communiteit 
een gravure gehangen, een gift van de Duitse 
prior aan de Nederlandse prior, een gravure van 
Marcel Marceau: de drie temperamenten.

Op 10 maart 2015 overleed een goede vriend, 
vijfentachtig jaar oud. In Wilfried verloren wij 
een persona uit de oudste geschiedenis van Spe 
Gaudentes.

sr Georgine Boiten-du Rieu sg

Kerkelijk jaar
Op 23 mei deed zr Rosaliene namens 

Oudezijds 100/Spe Gaudentes mee aan de 
oecumenische Pinksterwake in de basiliek van 
de Heilige Nicolaas. Aan dit avondgebed aan de 
vooravond van Pinksteren werd medewerking 
verleend door de Nicolaasparochie, de 
Spaanstalige parochie, Christ Church, de English 
Reformed Church, de Oudekerkgemeente, het 
drugspastoraat en Oudezijds 100.

Vooruitblik
Bij dit KajuitNieuws ontvangt u een 

uitnodiging van het 60-jarige jubileum van 
Oudezijds 100 dat wij op 20 september 
aanstaande hopen te vieren. Wij heten u van 
harte welkom!



Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100
Oudezijds Achterburgwal 100
1012 DS Amsterdam
020 6266634
info@oudezijds100.nl
www.oudezijds100.nl
 
Voor giften:
Stichting Vrienden van Oudezijds 100
IBAN NL80INGB 0000056295
BIC INGBNL2A


