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Als Gij niet zijt 

               
 
Als Gij niet zijt 
de grond waarop ik sta 
de bron waaruit ik put 
de einder waarheen ik ga - 
als Gij niet zijt 
waar blijf ik dan 
in tijd en eeuwigheid? 

 
 

                                                     Peer Verhoeven                                
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Beste vrienden,  
Waarom de Spaanstaligen en de Fransen elkaar 
aanvullen... 
 
Eén van de kernwoorden van het christelijk geloof is 
het woord 'genade'. Het is een woord dat we in het 
dagelijks spraakgebruik niet zo vaak tegenkomen. 
Vroeger, als er als jongens nog wel eens gevochten 
werd en je dreigde te verliezen moest je 'genade' 
roepen om niet een grotere afstraffing te ondergaan. 
In het Engels spreekt men dan van mercy. Daarom 
hoor je tijdens een Engelstalige kerkdienst: 'O, Lord, 
have mercy upon us!'  Maar er is in het Engels nog 
een woord voor genade: grace. Dan denk je al gauw 
aan dat lied van de voormalige slavenhandelaar John 
Newton 'Amazing grace, (how sweet the sound) that 
saved a wretch like me!'  
 
'Mercy' betekent dat je iets niet krijgt wat je wel verdi-
ent: je ontloopt dus een gerechtvaardigde straf. 
'Grace' betekent dat je iets wel krijgt dat je niet verdi-
ent, een onterechte beloning. Het evangelie van Jezus 
Christus heeft beide kanten van genade in zich: vri-
jspraak van straf (mercy) en  onverdiend heil (grace). 
Het valt mij op dat de Spanjaarden 'gracias' zeggen 

als ze iets in dank aanvaarden, terwijl de Fransen 
'merci' zeggen. Samen geven ze zo heel mooi de 
echte dankbaarheid weer die in dat begrip 'genade' 
besloten ligt.  
 
Bij de diensten in November 
 - Op 1 november is er (aansluitend op de dienst) 

een gemeentezondag over 'Samen kerk zijn'. 
In de vorige MeerZicht heb ik hier al iets over 
geschreven. In plaats van het gebruikelijke kof-
fiedrinken spreken we dan met elkaar over dit 
thema (overigens niet zonder koffie!). Het is 
deze zondag ook Allerheiligen. Eigenlijk wel 
toepasselijk!      - donderdag 5 november om 15.00 is er een 
kerkdienst in De Open Hof, waarin zal voor-
gaan Pastor Nico Essen.   - Op 8 november is er een speciale dienst met 
Doven in De Bron. Hieraan zal ook de Doven-
pastor Wieger Pantjes deelnemen. Deze zon-
dag vieren we tevens Dankdag, waarvoor u 
levensmiddelen kunt meenemen voor de                  
Voedselbank.  
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Eeuwigheidszondag 

Als je van iemand houdt en hij of zij ontvalt je, kan 
niets de leegte van zijn of haar afwezigheid vullen. Je 
moet dat niet proberen. Je moet eenvoudig aan-
vaarden en volharden. 
 
Dat klinkt erg hard, maar het is een grote troost. Het is 
fout te zeggen 'God vult de leegte'. Hij vult haar hele-
maal niet. Integendeel, Hij houdt de leegte leeg en 
helpt ons zo die vroegere gemeenschap met elkaar te 

bewaren, zij het ook in pijn.  
Dankbaarheid verandert de pijn door herinneringen in 
stille vreugde. De mooie dingen van vroeger zijn geen 
doorn in het vlees, maar een kostbaar geschenk dat je 
meedraagt.  
 
Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor, maar 
alleen op bijzondere ogenblikken. Dan wordt het verle-
den een blijvende bron van vreugde en kracht.  

- 15 november is Ds. M.(Margrietha) Reinders 
gastpredikant. - 22 november is de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag of Zondag 
van de Voleinding genaamd. Op deze zondag 
herdenken we degenen die ons het afgelopen 
jaar ontvallen zijn.    

- 29 november is de Eerste Zondag van Ad-

vent. Ik hoop dan zelf voor te gaan. 
 
 
 
Een hartelijke groet, ook van Tonny, 

Dirk-Jan Thijs   

In verband met Eeuwigheidszondag, 22 november, waarop wij hen 
gedenken die het afgelopen jaar zijn heengegaan, enkele woorden van 

Dietrich Bonhoeffer (uit 'Verzet en overgave')  

Nieuwsbrief 
Beste lezers,  
Eind september is de eerste avond van de cursus 
geloofsopvoeding van start gegaan. Het was een 
leuke avond waarbij voornamelijk onderlinge ervarin-
gen uitwisselen centraal stond. U bent nog steeds van 
harte welkom op een van de andere avonden.  
Daarnaast heb ik de gebiedsmanager en de advies-
medewerker jeugd van de gemeente Water-
graafsmeer gesproken. Met hen heb ik gebrainstormd 
wat er in Watergraafsmeer al loopt en waar wij bij aan 

kunnen sluiten. Zo is er eind oktober een netwer-
kavond in het stadsdeelkantoor. Hier presenteren 
burgerinitiatieven zich, een mooie gelegenheid om te 
netwerken. 
Voor vragen kunt u mij nog steeds bereiken op email, 
telefoon of spreek mij gerust op zondag aan.  
 
Hartelijke groet,  

 
Minke Velthuis 

De kinderen van jeugd de bron verkopen pepernoten, 
op 15, 22 & 29 november. 
Onze diaconie heeft een aantal dozen kruidnoten ge-
kocht, die de kinderen zullen verkopen aan kerkleden, 
buren en familie. Zo ondernemen de kinderen actie en 
gaan dit actuele probleem te lijf. 
De opbrengst komt ten goede van de stichting ZOA. 
 
ZOA biedt Hulp aan mensen die getroffen zijn door 

een natuurramp of gewapend conflict.  
ZOA draagt bij aan een nieuw perspectief 
van Hoop waarin mensen in waardigheid en onderling 
vertrouwen samenwerken aan hun toekomst. Samen 
met de getroffen gemeenschappen werkt ZOA aan 
verder herstel totdat zij weer in hun eigen levenson-
derhoud kunnen voorzien.  
 
Het christelijk geloof is onze motivatie. 

Actie in de kerk!  
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Mensen 
Lieve mensen, 
 
Wij willen graag iedereen bedanken, die ons bij ons 
40-jarig Huwelijk verrast hebben met mooie kaarten 
en bloemen. 
Mede door het gedenksteentje en het prachtige 
boeket, dat wij vanuit “De Bron” mochten ontvangen, 
is onze huwelijksdag heel mooi geworden. 
  
Hartelijke Groeten van  

Rob en Marina Neijssel-van Sijtvel 

Via “MEERZICHT” wil ik iedereen die rond mijn ziek 
zijn op welke manier dan ook iets voor mij heeft be-
tekend, hartelijk dankzeggen. Nu ik weer op mijzelf 
aangewezen ben, valt het nog niet mee. Het is 
moeilijk om “afhankelijk” te zijn geworden. 
Dan ook heel hartelijk bedankt voor het prachtige 
boeket bloemen, dat mij na de kerkdienst van 27 Sep-
tember via Natasja werd bezorgd! 
 
Hartelijke groeten,   

      T.Kattouw-Lub 

Zondag 8 november - dankdag 

Al een paar jaar ondersteunen wij met succes de 

Voedselbank Amsterdam.  

 
Voor wie is er een voedselpakket beschikbaar? 
Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank 
worden verstrekt, zijn bedoeld als noodhulp voor 
mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt 
niet rond kunnen komen. Ze zijn niet bedoeld als ex-
traatje voor mensen die het niet breed hebben. 
Tijdens een intakegesprek toetsen ze daarom aan de 
hand van landelijke voedselbank criteria of iemand in 
aanmerking komt voor een voedselpakket. 
Voedselpakketten worden ter beschikking gesteld aan 
huishoudens waarvan het inkomen per maand zo laag 

is dat na aftrek van de vaste lasten zoals huur, ener-
gie, verzekeringen, schulden, enz. minder geld dan 
het normbedrag overblijft om te besteden aan eten, 
kleding en andere zaken.  
Doet u mee? 
 
U kunt houdbare – verpakte – levensmid-
delen en toiletartikelen meenemen naar de 
kerk. Als het u te zwaar is dan kunt u contact 
opnemen met Ditty Peeters – tel. 020 
6656601 die de coördinatie voor deze in-
zameling in handen heeft. 

Inzameling voor de Voedselbank Amsterdam-Oost 

Stille krachten 
Onze gemeente heeft vele vrijwilligers en stille krach-
ten, die enthousiast zich vele uren inzetten voor het 
werk in onze kerk. Angeniet van Duijn is zo’n stille 
werkster. Wat menigeen niet weet, is dat Angeniet 
vele jaren Meerzicht heeft afgedrukt. Dit gebeurde 
altijd in stilte op de vrijdag en dan kon het vouwteam 
de dinsdag daarop volgend Meerzicht verzendklaar 
maken.  
Door gewijzigde omstandigheden vergt het afdrukken 
momenteel te veel tijd voor Angeniet. Vandaar haar 
besluit om hiermee te stoppen. 
  
Hierbij willen wij als College van Kerkrentmeesters 
Angeniet bedanken voor de vele jaren dat zij voor ons 
het kerkblad Meerzicht heeft afgedrukt. 

Wij zijn ons bewust dat een kerk niet zonder vrijwil-
ligers kan draaien.  
Ik maak dan ook van de gelegenheid gebruik om een 
paar sterke mannen te vragen om in de maanden no-
vember / december met o.a. de koster en ikzelf, de 
kelders onder de kerk eens te gaan opruimen. 
 
Mocht U interesse hebben, spreek Klaas of mij aan. 
Want zoals u waarschijnlijk het spreekwoord wel kent: 
vele handen maken licht werk. 
 
Vast bedankt. 
 
Namens het College 

Ben van Raalte 
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Het zal u niet ontgaan zijn dat er binnen de Open Hof 
veranderingen plaatsvinden. Sommige daarvan zijn 
verdrietig, andere geven weer nieuwe troost en hoop. 
In april namen we afscheid van pastoraal werkster  
Trudy Joosse, vanaf begin augustus mocht ik er voor 
één dag per week  haar werk voortzetten. De zon-
dagse vieringen bleken  niet langer te organiseren in 
het huis, maar sinds deze zomer wordt er iedere eer-
ste donderdagmiddag van de maand een open, laag-
drempelige, oecumenische Viering voor allen aange-
boden, waarin afwisselend gastvoorgangers uit de 
buurt voorgaan, en waar ook vrijwilligers vanuit de 
Bron bij betrokken zijn. Deze vieringen voorzien duide-
lijk in een behoefte: begon de eerste viering in juli nog 
bescheiden met 8 aanwezigen, bij de laatste viering 
waren er al 24 belangstellenden aanwezig.  
 
Goed nieuws is er ook met de komst van  vier jon-
geren uit het Mission House die zijn begonnen met 
vrijwilligerswerk in de Open Hof.  Bence, Jhoswa, 
Linus en Melanie zijn warm onthaald en weten 
mensen door hun inzet te inspireren.  
 
Het najaar is niet alleen een tijd van herfst en oogst 
binnenhalen( dankdag) maar ook van herdenken. In 
de Open Hof zal dat op zaterdag 14 november 
van15.00-16.30 plaatsvinden. Alle bewoners die in het 
huis vanaf januari zijn overleden zullen op die middag 
worden herdacht. U bent van harte welkom om op 
deze bijzondere middag aanwezig te zijn. 
De eerste komende viering zal  op donderdag 5 no-
vember van 15.00-16.00 zijn, met als voorganger pas-

tor Nico Essen. Mocht u willen kennismaken, mee-
vieren of aansluiten bij een activiteit, bent u altijd van 
harte welkom. Woensdag is mijn vaste Open Hof dag: 
mijn telefoonnummer is 020- 4623339. Tot slot wil ik 
met u een inspirerende tekst delen uit een Ierse paro-
chie. 
 
Als onze geloofsgemeenschap niet een plaats is waar 
mijn tranen worden begrepen,  
waar moet ik dan naartoe om te huilen?  
Als onze geloofsgemeenschap niet een plaats is waar 
mijn geest vleugels krijgt,  
waar moet ik dan heen om te vliegen?  
Als onze geloofsgemeenschap niet een ruimte biedt 
waar mijn vragen worden gehoord,  
waar moet ik dan zoeken? 
Als onze geloofsgemeenschap niet een ruimte biedt 
waar naar mijn gevoelens kan worden geluisterd,  
waar moet ik dan naartoe om te spreken?  
Als onze geloofsgemeenschap niet een gemeenschap 
is waar u mij begrijpt zoals ik ben,  
Waar kan ik dan naartoe om te zijn?  
Als onze geloofsgemeenschap niet een plaats is waar 
ik kan proberen en leren en groeien,  
Waar kan ik dan gewoon mijzelf zijn?  
 
Moge wij de op plaatsen waar wij elkaar ontmoeten 
zulke gemeenschappen vormen ! 
 
Met hartelijke groet, 
 

Monica Randt, Geestelijk verzorger Open Hof  

Agenda 
Maandag 9 november 
Kerkenraad 
Maandag 30 november 
Moderamen 
 
Koffie ochtend 
Heeft u zin in ‘n kopje koffie of thee en ‘n praatje?  
Dan bent u iedere 3e dinsdag van de maand van 
10.00 – 12.00 uur van harte welkom in de pastorie. 
Linnaeushof 94.De eerstvolgende koffie ochtend is op 
‘n Klein beetje in de Sinterklaassfeer! 
U bent van harte welkom! 

Postzegels 
Beste kaart - en zegelschenkers. 
Het was niet zo heftig de laatste maand met de zegels 
en de kaarten. Kunt u de vakantiekaarten nog niet 
missen? ( dan komen ze de volgende keer wel ) Uit de 
“Martelaren” kreeg ik zoveel zegels dat ik er twee 
dagen aan het knippen ben geweest ( niets erg hoor!) 
Wat ik nog zeggen wil is dit: “vergeet de Kerk in Aktie 
niet a.u.b.”. Tel. nummer nog steeds 0651701842 u 
allen groetend, 
 
 

Louis Robert. 

Allerlei 

Nieuws uit de Open Hof  
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  OPEN MAALTIJDEN  OPEN MAALTIJDEN  OPEN MAALTIJDEN  OPEN MAALTIJDEN    
In ontmoetingsruimte De Bron 

 
Ontmoet elkaar vanaf 17.00 uur met een 

drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd 
 

11 november, 16 december11 november, 16 december11 november, 16 december11 november, 16 december  

 
Iedereen is van harte welkom!  

 
Maar geef je wel even van tevoren op bij  

Ans 7717711 of ans.deschan@live.nl of Lida 6926777 
 

De eigen bijdrage voor de maaltijd bedraagt 5 Euro 
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Aarzel niet één of meerdere van deze activiteiten te 
bezoeken, ook al heeft u zich niet van te voren op-
gegeven. Voor de Open Maaltijd dient men zich echter 
wel altijd van te voren op te geven, anders weten de 
koks niet voor hoeveel mensen ze moeten koken.  
Voor vragen of nadere informatie kunt u altijd bij de 
predikant terecht. 
 

Open Maaltijd 
Waar:         Ontmoetingsruimte De Bron 
Wanneer:   11 november 
Wat:          welkom en drankje vanaf 17.00;  
  gezamenlijke maaltijd vanaf 18.00.  
 
Sing-in groep 
Bijdrage aan de volgende viering(en):  29 november 
 
High Tea dameskring 
Waar:    De Bron - Ontmoetingsruimte 
Wanneer:   2 november  om 14.30  
 
Amstelgroep 
Waar:    de  Pastorie 
Wanneer:   3 november  om 14.30  
 
Middenmeergroep 
Waar:    de  Pastorie 
Wanneer:   nog af te spreken om 14.30  

Kring ‘Sharing’ 
Waar:  Archimedesweg 73-I 
Wanneer:   laatste zondag van de maand 20.00 
 
Gebed voor buurt en kerk  
Waar:  De Bron 
Wanneer:   3 november  van 19.30 – 20.00 
 
Open Kerk  
Waar:  De Bron 
Wanneer:   25 november  11.00 (12.00-12.15  
  middagpauzedienst) 
 
De Jonge Bronners  (jongeren) 
Waar:    de  Pastorie 
Wanneer:   29 november om 18.30  
 
Rouwverwerkingsgroep 
Waar:  de Pastorie 
Wanneer:  19 november 16.00-17.00 
 
Beta - cursus 
Waar:  de Pastorie 
Wanneer:  24 november 19.30 
 
 
 

Groeien bij de Bron - kalender nov 2015 

  HIGH TEA 
 
    Hartelijk welkom op onze "High tea"  
   welke gehouden wordt op maandag 9 novem-
ber (i.t.t. eerdere berichten.) 
Het thema van dit seizoen is "omzien naar  
elkaar" 
 
Adres: kerkgemeenschap "De Bron" 
Hugo de Vrieslaan 2 
Iedereen is van harte welkom! 
Alvast voor in de agenda: 
7 december, 4 januari 
Andere data volgen nog 
 
Tot ziens op 9 november. 

              
        Janneke van Oosten en Lida Blaauw  

Vrouwenmiddag 

U HOEFT ZICH NIET OP TE GEVEN. 
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Zondag 1 november – Collecte Kerk in Actie Na-

jaarszendingsweek: Predikant in Thailand 
In Thailand is slechts 1% van de bevolking christen. 
De meeste christenen zijn lid van Church of Christ. 
Deze presbyteriaanse kerk bestaat zo’n 150 jaar en 
heeft een goede naam opgebouwd.  
De kerk heeft veel scholen en ziekenhuizen opgericht. 
Predikanten voor de Church of Christ worden o.a. op-
geleid aan de Theologische Faculteit McGilvary. Deze 
faculteit is een van de twee christelijke universiteiten 
in het land en biedt ook een Engelstalige Mas-
teropleiding aan. 
Hendrie van Maanen is namens Kerk in Actie uitge-
zonden naar Thailand om les te geven in de vakken 
Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis en Christelijke 
Ethiek. Veel studenten uit de buurlanden komen naar 
McGilvary, maar hebben beperkte financiële mid-
delen.  
Kerk in Actie stelt beurzen beschikbaar voor aspirant-
predikanten uit de buurlanden die aan McGilvary wil-
len studeren. Kerk in Actie wil aan vijf studenten die 
kans geven! 
 
Zondag 8 november – Dovenpastoraat Amsterdam 

Sinds 1967 bestaat in Amsterdam de Stichting Doven-
pastoraat. Deze spant zich in voor het kerkelijk werk 
onder doven in Amsterdam en omgeving.  
Dankzij een jaarlijkse donatie van de Protestantse 
Diaconie Amsterdam, de Classis Amsterdam en een 
aantal gulle gevers is het mogelijk om voor 1 dag in de 
week een dovenpastor aan te trekken, die dit moeilijke 
werk vorm kan geven. Daardoor is er nu sprake van 
een kleine bloeiende dovengemeente in Amsterdam. 
De Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Noord-
Holland heeft zich bij de Stichting Dovenpastoraat 
gevoegd, waardoor de doven in de provincie ook van 
het gemeenteleven in Amsterdam kunnen profiteren. 
 
Zondag 15 november - Stap Verder – Amsterdam 

Z.O. - Diaconaal Oecumenisch Centrum 
De SPDCB is opgericht door zes kerken in Amster-
dam Zuidoost die gezamenlijk gebruik maakten van 
één kerkgebouw: Kerkcentrum De Nieuwe Stad in 
Amsterdam Zuidoost, aan het Luthuliplein 11, in de 
wijk Guldenkruis. Die zes kerken zijn: 
Evangelische Broedergemeente Zuidoost (EBG) 
Evangelisch Lutherse Gemeente, Brandpunt Zuidoost 
(ELG) 
Persekutuan Kristen Indonesia (PERKI) 
Presbyterian Church of Ghana Emmanuel Congrega-
tion (PCG) 
Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost (PGZO) 
Rooms Katholieke Parochie De Graankorrel (RK) 
 

De bezoekers komen uit vele landen en hebben vaak  
tal van problemen door bijvoorbeeld schulden, ver-
slaving of illegaliteit. Bij de medewerkers van di-
aconaal project Stap Verder in de Amsterdamse 
Bijlmer vinden ze een open oor en een open hart. 
Door te luisteren haal je de helft van de last van ie-
mands schouders. 
 
Zondag 22 november – Huize Rosaburgh, Leger 

des Heils 

In het voormalige klooster in Amsterdam Noord wonen 

36 vrouwen, die en/of een psychiatrische aandoening 
hebben en/of een verslaving. Voor een extra activiteit 
tijdens de feestdagen collecteren wij.  
 
Zondag 29 november – Stichting A Rocha - hart 

voor de schepping 
A Rocha is een beweging van christenen die vanuit 
hun geloof zorgen voor Gods schepping. In Nederland 
adopteren ze elf lokale groepen natuurgebieden en 
dragen er zorg voor natuurbeheer en monitoring. 
Verder organiseren de groepen geregeld activiteiten 
gericht op verwondering en genieten van de natuur. 
A Rocha motiveert kerken om te zien naar de schep-
ping. Ze publiceren en spreken geregeld over de rela-
tie tussen geloof en zorg voor deze aarde. Jaarlijks 
maken ze een themapakket voor kerken. 
A Rocha Nederland zet zich in voor natuurbehoud 
wereldwijd. Ze leveren geregeld kennis en expertise 
voor het werk van A Rocha partners in een van de 
twintig landen waar A Rocha actief is. 
 
De kernwaarden van A Rocha zijn samengevat in 

de vijf C’s: 
Christian: de grondslag van alles wat ze doen, is ons 
Bijbelse geloof in de levende God, die de wereld ma-
akte en liefheeft, en de zorg over zijn schepping aan 
de mensen heeft toevertrouwd. 
Conservation: ze doen onderzoek met het oog op 
bescherming en herstel van de natuur. Daarnaast vin-
den ze natuureducatie – voor jong en oud – van groot 
belang. 
Community: ze willen vanuit onze toewijding aan 
God en aan de hele schepping goede relaties opbou-
wen met elkaar en met de mensen in onze leefom-
geving. 
Cross-cultural: ze gaan, lokaal en wereldwijd, uit van 
de inzichten en vaardigheden van verschillende cul-
turen. 
Coöperation: ze werken samen met tal van andere 
organisaties en individuen met wie ze de zorg voor 
een duurzame wereld delen. 
 

Ans van Raalte - Deschan 

Diaconale Collectes november 2015  



9 

November 2015 

 
Van harte welkom bij het a.s. concert van het Gaas-
perdams Gemengd Koor,  
Op zondagmiddag 29 november om 15:30 uur in de 
Dominicuskerk - Spuistraat 12 - 1012 TS Amsterdam. 
Op het programma staat 'Ein deutsches Requiem' van 
Johannes Brahms. 
De solisten zijn Karin van Arkel - Sopraan en Ronald 
Dijkstra - Bariton. 
Begeleiding Rolf Wolfensberger en Matthias Havinga - 
Piano à quatre mains 
Ook hoort u twee piano solo's, bewerkingen van F. 

Busoni op orgelkoralen van J.S. Bach  
Het geheel staat onder leiding van Frank Hameleers - 
Dirigent 
Entree € 15,00  
Kaarten verkrijgbaar bij de ingang van de Dominicusk-
erk voor de aanvang van het concert 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de PR Commissie van het Gaasperdams Ge-
mengd Koor 
Jetske van der Schaaf 

Concerten 

Oratoriumvereniging GrootNoord brengt in een unieke 
samenwerking met Gospelkoor Sinafir het programma 
‘Jazz meets Classic’. Op deze interculturele ontmoet-
ing tussen jazz en klassiek zullen de NEDERLANDSE 
PREMIÈRE van het Sacred Concert van Duke Elling-
ton en de Five Negro Spirituals  van Sir Michael Tip-
pett te horen zijn. 
Het concert vindt plaats op zondagmiddag 15 novem-
ber om 15.15 uur in de Westerkerk, Prinsengracht 281 
te Amsterdam. 
  
Aan dit concert werken mee: 
COV GrootNoord 
Gospelkoor Sinafir 
Het NASKA Jazz Ensemble 
Marjorie Barnes, jazz vocaliste 
  
Dirigent: Marcel den Dulk 
  
Toegangsprijs: € 35,- aan de kassa, voorverkoop € 
27,50, Stadspas € 17,- 
  
Kaartverkoop: www.grootnoord.nl en een uur voor 

aanvang van het concert aan de Westerkerk. 
 
 Toelichting: Duke Ellington, de ongekroonde koning 
van de Afro-Amerikaanse muziek en de bigband, be-
heerste ook de klassieke muziekstijl. In het ‘Sacred 
Concert’ combineerde Ellington deze twee werelden. 
Voor Nederland is het ‘Sacred Concert’ een première. 
 
 Sir Michael Tippett, een twintigste-eeuws klassiek 
componist, verwerkte in zijn oratorium ‘A Child of Our 
Time’ eveneens de Afro-Amerikaanse muziek. De in-
drukwekkende ‘Five Negro Spirituals’daarin zijn een 
prachtig voorbeeld van hoe oratorium muziek en gos-
pel elkaar versterken. Het arrangement van Marcel 
den Dulk geeft het geheel een extra dimensie. 
  
Dit en de unieke samenwerking van koren uit verschil-
lende culturen, de topvocaliste Marjorie Barnes en het 
NASKA Jazz Ensemble staan garant voor een bijzon-
der concert. Mis het niet! 
 
Meer info: www.grootnoord.nl of secreta-
ris@grootnoord.nl, tel. 06 2425 8425 

In de ontmoetingsruimte van de Koningskerk 
Ingang Oswaldstraat 1. 

 

30 oktober en 27 november 
 

Ontmoet elkaar elke laatste vrijdag van de maand van 
12.00 – 14.00 tijdens de lunch. 
 

Iedereen is van harte welkom! Maar geef je wel even 
op bij Mevr. Perk. Telefoonnummer:  
 
06-28460392 of email: m.perk@tele2.nl 
 
 
De eigen bijdrage voor de lunch bedraagt € 3,00. 

OPEN LUNCH MAALTIJDEN 2015  

Alle opmerkingen, vragen, verzoeken voor de jeugd 
van de Bron kunnen altijd gestuurd worden via 
Jeugddebron@gmail.com 

 
Hartelijke groet, 

Linda Schol 

Jeugd 
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MeerZicht 

 
Zondag 1 november 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
Collecte: Kerk in Actie Najaarszendingsweek  
 
Donderdag 5 november 
De Open Hof, 15.00 
Voorganger: Pastor Nico Essen 
 
Zondag 8 november 
Dankdag, Dovenpastoraat 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
Collecte: Dovenpastoraat Amsterdam  
 
Zondag 15 november 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. M. (Margrietha) Reinders 
Collecte: Diaconaal Oecumenisch Centrum  
 
Zondag 22 november 
Zondag van de voleinding 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
Collecte: Huize Rosaburgh, Leger des Heils  
 
Zondag 29 november 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
Collecte: Stichting A Rocha - hart voor de schepping  
 
Donderdag 3 december 
De Open Hof, 15.00 
Voorganger: Ds. Rhoinde Mijnals 
 
Zondag 6 december 
Heilig Avondmaal 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
 
Zondag 13 december 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
 

Diensten 

Ontvangen via: - Ds.D.J.Thijs   20 euro (NN) en 50 euro (NN) 
voor de kerk 

 
Verantwoording van de collectes in de maand 

september 2015 
6 september    Drugspastoraat Amsterdam € 
164,60 
13 september Project Roemenië  € 
133,05  
20 september Oecumenische Diens Hofkerk   --------- 
27 september Joods Hospice Immanuel €  96,55 
        
   
 
Ingeschreven bij PG Amsterdam Water-
graafsmeer 
Mw. D. (Ditte) Visscher, inmiddels al wel bekend.  
Hartelijk welkom! 

Verantwoording giften 
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November 2015 


