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ZONDAGMIDDAG

‘Mij
ontbreekt
niets’
De zondag bepaalde het ritme van
de week, de kerk het ritme van de
zondag. Nu kerkbezoek niet meer zo
vanzelfsprekend is, vullen we de
zondag met onze eigen rituelen.
Deze week de zondag van:

Jacomina van Andel,
graﬁsch vormgever

‘Z

ondag is voor mij een vrije dag. Dat was in
mijn jeugd al zo en ik vind het wel zo makkelijk om het zo te houden. Als zelfstandig
ondernemer kun je altijd wel aan het werk zijn,
maar op zondag werk ik niet. Dat dateert dus al
van vroeger, maar komt nu mooi uit.
“Thuis ontbeten we op zondag met z’n allen en
gingen met degenen die al groot genoeg waren
naar de kerk. Dat was de christelijk-gereformeerde
kerk in het centrum van Dordrecht. We gingen op
de ﬁets. Vervolgens terug naar huis om te eten en

naar de zondagsschool. En dan ’s middags om vijf
uur weer naar de kerk. Verder mochten we niets.
Ja, buitenspelen, maar alleen in de tuin. Je had
trouwens niet veel tijd om iets anders te doen. We
zaten de hele zondag in de kerk.
“Soms hoefden we niet naar de kerk en gingen
we bij mijn grootmoeder naar de kerktelefoon
luisteren. Ze had een ﬂes eau de cologne van Boldoot staan, daar deden we dan een beetje van op
onze zakdoek. We kregen twee pepermuntjes en
luisterden dan samen naar de dienst. Daarna gingen we eten. Van die grote beschuitbollen met verse room erop. Dat is voor mij ook zondag.
“Tegenwoordig sta ik op zondag rond half negen
op, want in de kerk waar ik nu kom, de remon-

strantse gemeente in Rotterdam, begint de dienst
om half elf. Ik vind dat een heerlijk tijdstip. Heb
ik de zaterdagkrant nog niet uit, dan ontbijt ik
met Trouw, dik bruin brood dat ik zelf snijd, en een
latte macchiato. Op mijn gemak.
“Ik houd ervan op het laatste moment de kerk
binnen te komen, nog net niet met de predikant,
maar toch: laat. Dat komt misschien doordat we
vroeger altijd veel te vroeg in de kerk waren. Ik
heb mijn vaste plek, maar als die bezet is, ga ik ergens anders zitten.
“Wat ik zo mooi vind bij de remonstranten is
hun lijfspreuk: in vrijheid en verdraagzaamheid
God eren en dienen. En dat betekent voor mij dat
ik kan geloven waarin ik wil geloven of ernaar op

zoek kan gaan zonder dat je hoort: dat mag niet.
Alles wat ik doe, doe ik in vertrouwen op God. ‘Mij
ontbreekt niets’, uit Psalm 23, is de tekst van mijn
leven.
“Eenmaal weer thuis ga ik uitgebreid koken.
Dan maak ik een pasta, of in de zomer een lekkere
salade. Het liefst met verse producten. Als het weer
het toelaat, lunch ik graag op mijn balkon.
’s Avonds eet ik wat minder.
“Zondag is ook mijn leesdag. In de woonkamer
ligt een grote stapel boeken en tijdschriften die ik
moet doorwerken, maar vaak val ik na een paar
bladzijden al in slaap. Ik heb een televisie uit 1986
en heb onlangs het abonnement op de kabel opgezegd. Ik kijk nauwelijks. En als ik per se toch

iets wil bekijken, doe ik dat op de laptop. Op de
bank. ‘Ik vertrek’ vind ik leuk, maar dan alleen de
aﬂeveringen die over Frankrijk gaan. Ook kijk ik
graag naar ‘Taarten van Abel’.
“Vroeger mochten we op zondag niet tuinieren,
nu is het voor mij de dag om in mijn tuintje, hier
even verderop, te werken. Lekker met je handen
in de grond, zelf opgekweekte stekken planten.
Dan denk ik over heel veel dingen na. Ik noem het
wel het andere deel van God: mindfulness.
“Ik ben nu een oleander aan het kweken en die
doet het gewoon. Dat is toch fantastisch? Dat dingen groeien zonder dat je er iets aan hoeft te doen,
ontroert me.
“Zoals ik al zei, ligt op zondag mijn bureau stil

Een inspirerende samenwerking met twee mooie mensen: Werry Crone en Stijn Fens ...

en wordt er niet gewerkt. Ik moet mijzelf wel een
beetje helpen om dat te kunnen volhouden. Eén
Mac zet ik in een kast, de andere onder een kussen
en de oplaadsnoeren ruim ik op. Dan heb ik nog
één laptop over. Daarop kijk ik tv-programma’s terug, maar het is lastig om bij mijn e-mail te komen. Zo creëer ik tijd voor andere dingen.
“Ik woon alleen, maar ben niet alleen. Ik heb
veel vrienden en familie om mij heen. Zondagavond bel ik altijd met een nichtje van mij. Dan
nemen we de week door. Dat slaan we maar zelden over.”
Tekst Stijn Fens
Foto’s Werry Crone

Wie is Jacomina
van Andel?
Jacomina van Andel (57) werd
geboren in Dubbeldam en is
eigenaar van ‘In Zicht In Vorm’,
een bureau dat zich bezighoudt
met graﬁsche vormgeving en het
begeleiden van ondernemers. Ze
woont in Rotterdam.

