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Gebed voor Hemelvaartsdag 
 
Eeuwige God, 
 
vervul ons hart met lof en dank, 
want de verhoging van uw Zoon 
is ook onze verheffing 
en zijn glorie 
is onze hoop en verwachting. 
met Hem zijn we verbonden 
als een lichaam met het hoofd. 
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Beste vrienden,  
Stamboom 
Onlangs werd ik benaderd door een (ver) familielid dat 
bezig was met een familiestamboom. Hij vroeg mij om 
nadere gegevens van ons en onze kinderen. Hij 
stuurde ook een overzicht van de stamboom toe, 
waarin ik zowaar de naam van een andere Ds. Thijs 
tegenkwam. Gelukkig hoef ik nu mensen niet meer 
teleur te stellen als ze vragen of ik soms familie ben 
van die andere Ds. Thijs.  
 
Het viel me op dat in de stamboom ook de trouwdata 
vermeld werden. Tegenwoordig is trouwen niet meer 
iets dat vanzelfsprekend is. Ik vroeg me af hoe dat het 
genealogisch onderzoek beïnvloedt. Een datum van 
samenwonen wordt meestal niet zo nadrukkelijk vast-
gelegd. En bovendien: welke criteria gelden voor ie-
mand met wie je samenwoont in de stamboom opge-
nomen wordt? Moet je daarvoor minstens een 
bepaalde tijd samengewoond hebben? Of gebeurt dit 
alleen als er kinderen komen? Of alleen als er een 
officieel samenlevingscontract is? Of gelden nog weer 

andere regels? Zo zie je, je kunt over allerlei vragen 
tobben.  
 
Belangrijker vind ik dat er nog steeds mensen zijn die 
voor elkaar kiezen en dat graag ook voor Gods 
aangezicht willen laten bevestigen en inzegenen. Zo 
zie ik uit naar de huwelijken de komende maanden: 
Paul en Yvette (9 mei) en Coen en Hannah (onze do-
chter) op 3 juli. 
 
      
Bij de diensten in Mei 
 - 3 mei is onze wijkgenoot Ds. K.(Kees) Schakel 

gastpredikant. - de zondagen 10, 17 en 24 mei hoop ik zelf de 
dienst te leiden. De meimaand omvat dit jaar 
twee christelijke feestdagen: 
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Overdenking 

Kan je vrede wel echt op haar waarde schatten als je 
zelf geen oorlog meegemaakt hebt? Ik behoor tot de 
gelukkige generatie waarvoor dat dat geval is: geen 
oorlog meegemaakt, tenminste niet van dichtbij. Ver-
schrikkelijk als je beelden van oorlogen ziet: van de 
loopgraven van WOI, de getto's van Warschau en de 
concentratiekampen van WOII, of van de laatste jaren 
en nu: de bombardementen in Syrië, het slagveld in 
Oekraïne, de strijd met IS. Oorlogen - het lijkt iets van 
alle tijden. Zou er ooit een einde aan komen? Is per-
manente vrede mogelijk Kan het voortduren? Of is 
vrede slechts een pauze tussen twee oorlogen?  
 
Je zou ook kunnen zeggen dat (sinds 1945) er in 
grote delen van de wereld juist vrede (of misschien 
moet ik zeggen: stabiliteit) geweest is. En zulke perio-
den zijn er eerder geweest in de wereldgeschiedenis. 
Bijvoorbeeld de Pax Romana, rond het begin van de 
jaartelling. Maar wat voor vrede is dat eigenlijk? Je 
zou het een soort afgedwongen vrede kunnen noe-
men. Het is een vrede die opgelegd wordt door de 
machtigste mogendheden en machtsblokken. Het is 
niet de echte vrede, de vrede van het hart. 
 
Om tot echte vrede te komen is een soort bekering 
nodig. De Zweedse chemicus, Alfred Nobel, de uit-
vinder van het dynamiet, beleefde zo'n bekering. Zijn 
uitvinding werd vooral gebruikt voor oorlogsdoelen. 
Dat legde een smet op zijn naam. In 1888 berichtte 
een Franse krant: 'De koopman van de dood is dood. 
Dr. Alfred Nobel, die zijn fortuin te danken heeft aan 
de uitvinding van een techniek om zoveel mogelijk 
mensen zo snel mogelijk te doden, is gisteren overle-
den'. Maar de man was nog springlevend! Er wordt 
beweerd dat dit voorval hem deed besluiten zijn hele 
fortuin te bestemmen voor een jaarlijkse internationale 
prijs: de Nobelprijs. Bestemd voor wetenschappers die 
'de humaniteit het beste hebben gediend'. Zo kon hij 
het kwade wat hij met zijn dynamiet had aangericht, 
nog enigszins goedmaken. Daar is ook nog bijgeko-
men de Nobelprijs voor de vrede. En als je kijkt naar 
prijswinnaars als Albert Schweitzer, Moeder Theresa, 
Martin Luther King en Nelson Mandela, dan zie je wel 
dat vrede geen theorie of filosofie is, maar een lange 
weg, een manier van leven.   

Jezus spreekt tijdens dat laatste Avondmaal dat Hij 
met zijn leerlingen hield ook over vrede. Hij maakt 
daar een opvallend onderscheid tussen 'mijn vrede' en 
'de vrede die de wereld geeft'. Dat blijkt een tegenstel-
ling te zijn. Het verschil zit hem denk ik in die ge-
dachte van 'bekering'. De vrede van Christus heeft te 
maken met bekering. Jezus heeft net hiervoor met zijn 
leerlingen gesproken over de liefde. 'Indien iemand Mij 
liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal 
hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij 
hem wonen'. (en waar we 'hij' en 'zijn' lezen, zouden 
we net zo goed 'zij' en 'haar' kunnen gebruiken). Dat is 
echte vrede. Dat is de vrede van God en Christus. Dat 
ze bij je wonen.  
 
Dat is zo heel anders dan de vrede van de wereld. De 
vrede van de wereld is hooguit een gewapende vrede. 
Een soort wapenstilstand. Waarin de dingen niet echt 
uitgesproken zijn. Waarbinnen van vergeving geen 
sprake is geweest.  
 
Die vrede van Christus grijpt terug op het woord sja-
lom uit het OT. Het betekent vrede in een heel brede 
zin: heil, geluk, voorspoed, zegen op het werk. Daar 
kan je echt naar verlangen. Diepe innerlijk vrede. 
Maar hoe krijg je die? Hoe krijg je die vrede in vre-
desnaam te pakken? Jezus is er heel duidelijk over: 
'Vrede laat Ik U - mijn vrede geef ik u'. Hoor je dat? 
Die vrede dat is iets dat Jezus ons nagelaten heeft. 
Het is iets dat Hij ons geeft. Verderop in de Bijbel 
lezen we dat die vrede één van de vruchten is van de 
heilige Geest. De Geest van God, de vredesduif. Het 
is de Trooster (over beter gezegd: Pleitbezorger) 
waarover Jezus net hiervoor gesproken heeft. Die 
Pleitbezorger die God gezonden heeft om altijd bij ons 
te zijn.  
 
Die vrede is een geschenk van God. Het is niet iets 
dat uit de goede bedoelingen van mensen voortkomt. 
Het is niet de vrede van de wereld. Het is vrede die 
voortvloeit uit bekering. Het is echte vrede. Het is 
sterke vrede. Het is vrede die de onrust in je kan over-

- het Hemelvaartsfeest: op donderdag 14 mei 
komen we hiervoor om 10.30 samen in de 
Koningskerk. Hemelvaart lijkt geen feest. Toch 
is het dat wel. Ontdek het en vier het mee! - het Pinksterfeest vieren we op zondag 24 mei. 
Pinksteren is vanouds het oogstfeest voor de 
vroege oogst (in Israël waren per seizoen twee 
oogsten mogelijk). Mooi om daarbij aan de 

heilige Geest te denken. De Geest die zorgt 
voor de vruchten. - 31 mei is gastvoorganger Pastor J.L.(Jan) van 
der Wolf. 

 Mooie feesten gewenst en een hartelijke groet, ook 
van Tonny, 

Dirk-Jan Thijs  

'Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u' (Johannes 14:27) 

(tekst van overdenking gehouden op Witte Don-
derdag 2015, D.J.Thijs) 
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Mensen 
Lief en Leed 
 
In Memoriam 
 
Op 15 maart overleed Neeltje Anna (tante Nel) 
Schotanus in de leeftijd van 98 jaar. Er was nog een 
plan een keer te verhuizen naar Purmerend, dichterbij 
een nicht, maar het is er niet meer van gekomen. 
Misschien was dat toch een stap te ver geweest. Het 
heeft in ieder geval niet zo moeten zijn.  
 
Bij mijn bezoekjes aan tante Nel van de afgelopen 
jaren hebben we niet één keer over haar afscheid 
gesproken, terwijl ze toch al ver in de negentig was. 
Het voelde steeds zo alsof ze aan een afscheid van 
het leven nog niet toe was. Ze sprak liever over het 
leven dan over de dood. Ik was daarom te meer ver-
baasd en blij te horen dat tante Nel in grote mate van 
detail had uitgewerkt en opgeschreven hoe ze haar 
afscheid wilde hebben. Ze dacht er dus wel degelijk 
over na en ze bereidde zich er gedegen op voor. De 
liederen en een gedicht, het waren alle haar persoonli-
jke keuzes. Ook de lezing uit de Bijbel had ze op-
geschreven: 1 Korinthe 13. De liefde was een belan-
grijke inspiratiebron in haar leven. Liefde geven, maar 
ook liefde ontvangen. Dat laatste zeker ook. Daar was 
ze zich echt van bewust. En daar was ze ook echt 
dankbaar voor. Ze vond toch altijd maar dat ze een 
mooi leven had gehad. 
 
Op 23 maart namen we afscheid van haar in de aula 
van de Nieuwe Ooster. We wensen de familie maar in 
het bijzonder ook Ans van Raalte en haar gezin voor 
wie tante Nel veel betekend heeft en omgekeerd: aan 
wie tante Nel veel te danken had, sterkte.    
 
 
------------------------------------------------------------------------ 

  
Op 22 maart ging van ons heen Johan Coenraad 
Boudewijn (Boudewijn) Hupkes in de leeftijd van 84 
jaar. Kort na zijn aankomst in het Willem Dreeshuis 
(ruim 2 jaar geleden) sloot Boudewijn zich aan bij 

onze gemeente. Hij heeft dus betrekkelijk kort meege-
daan. Eerst dachten we dat het nog veel korter zou 
zijn. Zo'n 1,5 jaar geleden kwam hij op een zondag 
een beetje snotterend de kerk binnen. Hij was duidelijk 
van zijn stuk. Hij had gehoord dat hij nog maar enkele 
maanden te leven had. De kanker was weer op komen 
zetten. Als gelovigen zeggen we dan een gebed. Toen 
bleek dat er - een weekje later - toch nog een behan-
deling in het OLVG zou plaatsvinden, een stukje van 
zijn lever zou worden weggenomen. Een dag na de 
operatie belde ik het ZH: zou Boudewijn al bezoek 
kunnen ontvangen? Nee, hij was al ontslagen! Dan 
maar naar het Willem Dreeshuis. Daar aangekomen 
zat Boudewijn keurig gekleed op zijn kamer en zei me 
dat hij net uit het ZH was komen lopen! Terwijl het 
Onze Lieve niet echt naast de deur is. .... En vanaf dat 
moment ging het eigenlijk alleen maar beter! Hoe vaak 
hij het afgelopen jaar wel niet gezegd heeft hoe blij hij 
was, hoe goed hij zich voelde... 
 
Op de rouwkaart van Boudewijn trof me één karakter-
isering van hem: blijmoedig. Ja, dat herken ik zeker in 
Boudewijn. Blij en moedig - alle twee. Hij kon al gauw 
ergens de humor van inzien. Hij was vooral positief 
gestemd. Maar ook moedig. Hij liet zich niet zo gauw 
klein krijgen door die kanker die in verschillende vor-
men de laatste jaren vat op hem probeerde te krijgen. 
Tot enkele maanden voor zijn dood stond hij nog vo-
lop in het leven.  
 
Omdat Boudewijn bepaalt had dat zijn lichaam na zijn 
overlijden ter beschikking gesteld zou worden aan de 
medische wetenschap was er op 28 maart een Dienst 
van Herdenken in De Bron. Centraal stond de pas-
sage uit Prediker 3, waar benadrukt wordt dat 'alles 
zijn tijd heeft'. Dat stelt je wel eens voor vragen en dat 
gold zeker ook voor Boudewijn. Bij hem was er zeker 
ook het mysterie als het over het geloof ging. Zoals 
Prediker het zegt: de mens kan het werk van God niet 
van begin tot eind doorgronden. Maar het stond 
Boudewijns blijmoedigheid niet in de weg. Hij ver-
zandde niet in tobberigheid. Integendeel, tot voor en-
kele maanden genoot hij nog volop van het leven.  

winnen. Het is vrede die bij machte is relaties te her-
stellen. Het is helende vrede. Het is de vrede die Je-
zus schenkt aan zijn Tafel. De vrede die tot stand 
komt door zijn offer. Twijfel daaraan niet! Laat Gods 
woord en liefde in je hart neerdalen en ontvang de 
vrede die dat met zich brengt. 
 
Die vrede is er voor het individu, de enkele mens, 
maar ook voor de gemeenschap, de gemeente. In de 
kerk wensen de mensen elkaar vrede. Elders niet. Je 
kan je buurman groeten met de vraag : hoe gaat het?   

Maar je moet je maar afvragen of je een eerlijk ant-
woord krijgt. En de vraag is bovendien of je wel echt 
geïnteresseerd bent in zijn antwoord. Als je elkaar in 
de kerk vrede wenst, dan wens je elkaar niet alleen 
een individuele, innerlijke vrede, maar een vrede voor 
heel Gods wereld. Een vrede die verbonden is met 
één van de namen van de God van Israël: Vredevorst. 
 
Die God is onze vrede. Hij zond zijn Zoon in een 
wereld vol haat. Hij liet iets na: zijn vrede. Ik wens jul-
lie - ieder voor zich en voor u allen - die vrede. 
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Boudewijn heeft zich het advies van Prediker ter harte 
genomen: hij is vrolijk geweest en heeft van het leven 
genoten. Hij heeft zich 'aan eten en drinken tegoed 
gedaan en dat ervaren als een geschenk van God'. 
Daarom kon hij er ook echt dankbaar voor zijn. 
Prediker zegt dat God de dingen zo doet 'opdat wij 
ontzag voor Hem hebben'. Ook dan denk ik aan 
Boudewijn. Hij straalde daar iets vanuit. Van het 
geloof van een kind. 
 
Ruim een jaar geleden stond Boudewijn bij ons voor 
de deur. Het bleek mijn verjaardag te zijn. Maar dat 
wist hij niet. Hij kwam voor iets anders; waarvoor weet 
ik niet meer. Het stroomde van de regen en hij kwam 
binnen. Hij vond het ondertussen wel vervelend dat hij 
niets bij zich had, waarop ik zei dat dat natuurlijk niets 
gaf. Drie kwartier later was hij terug - door de 
stromende regen op zijn fiets. Hij had een pakje in zijn 
hand. Iets waarbij ik altijd aan Boudewijn zal terugden-
ken. Een zaklamp. Boudewijn zal gedacht hebben: 
een dominee kan wel wat hulp gebruiken als het erom 
gaat een licht te zijn.  
 

Huwelijk 
Zaterdag 9 mei is de huwelijksdag voor Paul Dwar-
shuis en Yvette Akkermans, Voltaplein 34 1098 NR 
Amsterdam. Paul en Yvette zijn al heel wat jaar bij 
elkaar en hun twee kinderen Rosalie en Jan-Willem 
werden gedoopt in De Bron.  
 
Ik ben vereerd dat ik nu ook hun huwelijk mag bevesti-
gen en inzegenen in de Oude Kerk te Voorburg om 
13.30u. We wensen hen een geweldige dag en Gods 
zegen voor hen samen en hun gezin. 

 Doop 
 
Tijdens de Paaswake (4 april) werd de heilige Doop 
bediend aan Gloria Gladys Naa Ashong Hammond. 
We heten Gloria van harte welkom en wensen haar de 
zegen van God.  
  
 
Zieken en herstelden 
 
We werden opgeschrikt door een auto-ongeluk dat 
Truus Mentink overkwam in Duitsland na een bezoek 
aan haar zoon. We zijn dankbaar dat ze er zo goed 
van lijkt afgekomen te zijn. Na enige weken van revali-
datie kon ze weer naar huis.  
 
Jan van Heest was wekenlang uitgeschakeld door 
ernstige evenwichtsproblemen, maar het lijkt nu weer 
beter te gaan. Mw. Bakhuis verblijft medio april nog in 
het AMC, waarin ze werd opgenomen na een val en 
een longontsteking. Ook zijn er onregelmatigheden 
met de hartslag. Ze heeft vertrouwen, wat ook de toe-
komst zal zijn. Mw. Heidi Hol is herstellend van een 
zware longontsteking. Mw. Angeline vd Graaf werd 
aan haar oog geopereerd in Rotterdam. We hopen dat 
haar ernstige gezichtsbeperking hierdoor iets zal ver-
beteren.     
 
 
We wensen allen - genoemd en ongenoemd - de nabi-
jheid van God. 
 
 

Dirk-Jan Thijs 

In memoriam Niesje Keck-Davids 
 
Op 25 maart j.l. is overleden Niesje Keck-Davids, in de 
leeftijd van 93 jaar. Zij woonde al sinds 1998 in De 
Open Hof, waar zij indertijd samen met haar man ging 
wonen. Haar zoon Dies omschreef haar als een lieve, 
zorgzame vrouw, die voor iedereen klaar stond. De 
laatste jaren van haar leven ging zij zowel geestelijk 
als lichamelijk achteruit, een gesprek voeren was 
moeilijk geworden. Toch kon zij soms verrassend 
scherp uit de hoek komen bij de gesprekken die we 
aan de grote tafel in de huiskamer van De Open Hof 
voerden. Graag vertelde ze over haar moeder, die een 
manufacturenwinkel had, en waar ze graag hielp. Of 
over de sokken die ze breide voor haar zoon, 2 ver-
schillende, omdat hij 2 verschillende voeten had. Ver-
driet had ze om het feit dat ze haar rechterhand niet 
meer kon gebruiken, en niet meer goed kon schrijven.  

We herdachten Niesje Keck-Davids in een 
plechtigheid op de Nieuwe Ooster, waar we psalm 32 
lazen, die hun trouwtekst was geweest, en ook is ge-
lezen bij de begrafenis van haar man, Pieter Keck, in 
2003. “Mijn oog zal op u zijn”, was het vers dat cen-
traal stond, en we hebben de hoop en het vertrouwen 
uitgesproken dat als Gods oog op ons is, we ons bij 
Hem geborgen mogen weten. Niet dat ons dan el-
lende wordt bespaard, maar er mag troost geput 
worden uit de gedachte dat het God niet ontgaat. En 
dat Hij , door middel van andere mensen, ons met 
liefde omringt. In dat vertrouwen hebben we ook Ni-
esje Keck-Davids de laatste eer bewezen, en hebben 
we voor de nabestaanden gebeden.  
 

 
Trudy Joosse-Ridder, geestelijk verzorger in 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 
 

13 mei, 17 juni, 13 mei, 17 juni, 13 mei, 17 juni, 13 mei, 17 juni,     
juli en augustus zomerstopjuli en augustus zomerstopjuli en augustus zomerstopjuli en augustus zomerstop    

16 september, 14 oktober, 11 november, 16 september, 14 oktober, 11 november, 16 september, 14 oktober, 11 november, 16 september, 14 oktober, 11 november,     
16 december16 december16 december16 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:   13 mei 
Wat:          welkom en drankje vanaf 17.00;  
  gezamenlijke maaltijd vanaf 18.00.  
 
Sing-in groep 
Bijdrage aan de volgende viering(en): 10 mei 
 
Middenmeergroep  
Waar:  Pastorie 
Wanneer:  21 mei 14.30  
 
Amstelgroep 
Waar:  de Pastorie 
Wanneer:  5 mei om 14.30  
 
Bijbelleescursus I 
Waar:  de Pastorie 
Wanneer:  19 mei om 19.30  

Bijbelleescursus  II 
Waar:  de Pastorie 
Wanneer:  21 mei om 19.30 
 
Kring ‘Sharing’ 
Waar:  Archimedesweg 73-I 
Wanneer:  laatste zondag van de maand 20.00 
 
Jongeren/ Catechisatiegroep  
Waar:  de Pastorie 
Wanneer:  31 mei 19.30  
 
Gebed voor buurt en kerk  
Waar:  De Bron 
Wanneer:   6 mei van 19.30 – 20.00  
 
Open Kerk 
Wanneer:    27 mei 11.00 – 12.15  (om 12.00 korte 
  viering) 
 
Crea 'Tussen Hemelvaart en Pinksteren' 
Waar:  de Ontmoetingsruimte 
Wanneer:  7 en 21 mei  14.00 
 
 
 
 

Dirk-Jan Thijs   

Groeien bij de Bron - kalender mei 

Agenda 
Maandag 11 mei 
Kerkenraad 
Maandag 18 mei 
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 
harte welkom in de KOFFIEBEUK van de Hofkerk. De 
eerstvolgende koffie ochtend is dinsdag 19 mei. 

U bent van harte welkom! Ingang aan de zijkant, tuin 
Hofkerk, groene deur. 
 
Postzegels  
Beste kaart-zegelvrienden. 
Bij deze vraag ik u alweer uw kaarten en postzegels te 
reserveren voor de “Kerk in Actie”. U weet al de plaat-
sen waar u ze kwijt kunt en mocht u het niet weten 
Louis Robert Tel.0651701842 is altijd bereid u te in-
formeren en contact met u  te leggen.  
Allen hartelijke groet.        Louis 

Allerlei 

Inzameling kleding Roemenië moet even gestopt 
worden. 
U zult inmiddels wel hebben vernomen dat Truus 
Mentink een verkeersongeval heeft gehad op de 
Duitse autoweg waarbij haar auto totall loss is verk-
laard. Met Truus gaat het inmiddels goed en ik hoop 
dat als u dit stukje leest Truus alweer thuis is. 
Toch moet ze voorlopig rustiger aandoen en wij ver-
zoeken u namens haar familie even geen kleding en 

andere zaken voor Stichting Hulpgoederen Roemenië 
te bewaren. 
 
Als Truus in de toekomst hier toch weer mee doorgaat 
dan laten wij u dat weten. 
Financieel zal de Diaconie zijn steentje bijdragen aan 
de Stichting.  
 

Ans van Raalte-Deschan 

Roemenië 
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Zondag 3 mei - Missionair Werk en Kerkgroei: 
Help de nieuwe kerk in Amsterdam. 
Heilig Vuur West in Amsterdam Oud West is één 
van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Kernbegrippen zijn ‘omzien naar elkaar’ 
en ‘saamhorigheid in de wijk’.  
Ook buiten de kerk is er verlangen naar God, weet 
ds. Margrietha Reinders, en daarom gaat ze op zoek 
naar mensen die niet kerkelijk zijn. In de wijk Oud 
West treft ze veel singles en mensen met een 
beperkte kans om mee te draaien in de maatschap-
pij, te werken of een opleiding te volgen. Van maan-
delijkse bijeenkomsten in een café tot een speciale 
viering met een maaltijd.  
Margrietha: “Een viering is nodig als hart van de ge-
meenschap die leeft van het visioen. Dat schrikt 
mensen helemaal niet af. Er zijn zoveel eenzame 
mensen die graag deel willen uitmaken van een lief-
devolle gemeenschap.” 
 
Zondag 10 mei – Stichting Kuria aan het Valerius-
plein te Amsterdam 
Stichting Kuria biedt palliatieve (terminale) zorg in het 
hospice, vanuit Buddyzorg en met advies en infor-
matie van deskundige verpleegkundigen thuis. In de 
palliatieve zorg zijn behandelingsmogelijkheden niet 
meer alleen gericht op herstel. In deze fase ligt de 
nadruk op de palliatieve behandeling van de ziekte 
en begeleiding en ondersteuning van de zieke en zijn 
naaste. Palliatieve zorg is gericht op het bereiken van 
een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Kuria staat 
voor: Betrokken, Deskundig en Professioneel! 
 
Zondag 17 mei - Kinderhospice ‘Het Lindenhofje’ 
te Amsterdam 
Het Lindenhofje is een huis in A’dam centrum 
(vallend onder de Goodwillcentra Amsterdam en on-
derdeel van het Leger des Heils) waar ernstig en/of 
chronisch zieke kinderen van 0 tot 18 jaar tijdelijk 
kunnen logeren en waar ook de ouder(s) en andere 
gezinsleden kunnen verblijven als zij dat graag willen. 
Het Kinderhospice biedt tijdelijke opvang, respijtop-
vang, crisisopvang, opvang gedurende de nacht, ver-
pleegkundige dagopvang, opvang op sociale indica-
tie, terminale zorg, incidenteel ambulante onderste-
uning in de thuissituatie en nazorg. Naast intensieve 
verpleegkundige zorg wordt er systeemgerichte hulp-

verlening geboden. Er wordt gewerkt vanuit een 
christelijke levensovertuiging.  
Nadruk ligt hierbij op de ontwikkelingsmogelijkheden 
van het kind en ouders. Het team van verpleegkundi-
gen staat garant voor specialistische zorg, daarbij 
ondersteund door de huisarts en kinderarts (van het 
VU-medisch centrum). Naast verpleegkundigen 
bestaat het team uit sociaal pedagogische hulpver-
leners, een zorgcoördinator, een pastoraal medew-
erker, receptionisten, huishoudelijke dienst, een huis-
meester, een coördinator vrijwilligers en een groep 
getrainde vrijwilligers. 
 
Zondag 24 mei - Pinksterzondag – collecte voor 
de ondersteuning van het zendingswerk van Kerk 
in Actie: Geef de Bijbel in eigen taal!  
Jarenlang hebben christenen en moslims van het 
Institute for Bible Translation hard gewerkt aan de 
vertaling van de Bijbel in het Krim Tataars. De Krim 
Tataren vormen sinds enkele eeuwen een kleine 
minderheid in de smeltkroes van culturen op de Krim. 
Veel Krim Tataren zijn tijdens een jarenlange 
ballingschap christen geworden. Een Bijbel in de ei-
gen taal was er niet. En dat terwijl een Bijbel in eigen 
taal zo belangrijk is voor hun identiteit en voor de 
opbouw van hun kerken en gemeenschappen. Op dit 
moment is de vertaalde Bijbel digitaal en in gespro-
ken versie beschikbaar en zijn enkele bijbelboeken 
gedrukt. Het Institute wil graag de volledige Bijbel in 
het Krim Tataars drukken en uitgeven. Kerk in Actie 
helpt mee om dat mogelijk te maken. 

 
Zondag 31 mei – Wereldhuis – Protestantse Di-
aconie Amsterdam 
Het Wereldhuis aan de Nieuwe Herengracht 20 is 
een Veilige Plek voor mensen zonder geldige 
papieren. Zij komen voor hulp, een gesprek, cursus-
sen. Tegen alle verdrukking in ontwikkelen ze zelf 
initiatieven. Diverse zelforganisaties voor migranten 
zijn hier ontstaan, er worden taallessen, film- en dis-
cussieavonden georganiseerd. Hulpverleners, docen-
ten, creatieve en solidaire Amsterdammers zijn be-
trokken bij deze groep. Ze denken en helpen mee het 
netwerk te versterken. 

Ans van Raalte-Deschan 

Diaconale Collectes mei 2015   

OPROEP VRIJWILLIGERS AUTODIENST 
We hebben te weinig vrijwilligers. Dit heeft tot gevolg 
dat wij iedere vier weken dienst draaien en dan ook 
nog eens 3 ritjes moeten maken om de mensen op te 
halen.  
Daarbij komt dat de helft van de autorijders zelf al op 
leeftijd zijn! We zijn ze heel dankbaar dat ze nog 
steeds dit werk blijven doen maar het zou zomaar 

kunnen dat er gaten gaan vallen. 
Denkt u, ik zou best 2 of 3 mensen kunnen ophalen 
eens in de 4-5 weken dan kunt u met mij contact 
opnemen. We zijn u hiervoor, namens alle mensen 
die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, heel 
dankbaar. 

Ans van Raalte-Deschan 
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Beste gemeenteleden, 
 
De maand maart en april ben ik erg druk met het or-
ganiseren van de activiteiten. Zo hebben de meesten 
van jullie de activiteiten voor Palmpasen en Pasen 
meegemaakt. We hebben met een aantal kinderen 
paastakken gemaakt. Ik heb erg genoten van de 
gezelligheid!  
Op Paaszondag hebben de kinderen en de muziek-
groep samen ‘weet je dat de lente komt’ gespeeld. 
Wat deden de jongens het goed op de drums! Nu zijn 
we hard bezig met de activiteit voor Koningsdag. We 
hopen op een zeer geslaagde dag! 
 
Naast de activiteiten zijn we bezig geweest met54 
 de visie van het kinderwerk. Tijdens de vergadering 
met de kinderwerkers hebben we het gehad over wat 
wij aan de kinderen willen meegeven. Binnenkort 
(lees juni) kunnen jullie hier meer over lezen op de 
website van de Bron.  
Ik heb mij daarnaast voor de visie en de ideeën nog 
laten inspireren door een aantal mensen met ervaring 
in het missionaire kinderwerk, denk hierbij aan Mat-
thijs Vlaardingenbroek, missionair kinderwerker in 

Den Haag. 
 
De komende tijd ben ik van 1 mei tot 4 juni op vakan-
tie, een reis die al een tijd gepland stond. U zult mij 
dan niet in de kerk zien en ik zal mijn taken even la-
ten liggen, om ze begin juni weer op te pakken.  
 
Graag zou ik uw gebed willen vragen voor de vol-
gende punten:  - Bid voor moed, in juni wil ik enquêtes gaan 

houden en mensen aanspreken op straat wat 
de Bron voor hen kan betekenen. - Bid voor de wijk, dat de harten van kinderen en 
ouders voorbereid mogen worden. 

 
Heel erg bedankt voor uw gebed en bemoedigingen. 
Heeft u vragen of tips? Spreek mij gerust aan na de 
dienst op zondag of mail mij op: 
minkevelthuis@hotmail.com 
 
Hartelijke groet, 

Minke Velthuis 
Missionair Kinderwerker   

Nieuwsbrief  

Naar aanleiding van de gemeente zondag in decem-
ber, waarbij de vraag gesteld werd hoeveel gemeen-
teleden onze kerk heeft ben ik eens gaan kijken hoe 
onze gemeente is opgebouwd.  
 
Per 1 januari 2015 zijn er 1263 mensen ingeschreven 
bij kerk ‘De Bron’ en zijn lid van de Protestantse Kerk 
in Nederland (PKN) te Utrecht. 

727 doopleden onderverdeeld in 380 vrouwen en 
347 mannen.  
De grootste leeftijdsgroep zit tussen de 20 en 
45 jaar. 

247 belijdende leden, onderverdeeld in 165 vrou-
wen en 82 mannen waarvan meer dan de 
helft van de 247 leden boven de 50 jaar is.  

289 ‘ongedoopte’ leden. Dit zijn lidmaten die door 
hun ouders bij de geboorte zijn opgegeven 
maar niet zijn gedoopt. Het gebeurt ook dat 
de doop nooit doorgegeven is. Hiervan is de 
grootste groep tussen de 25 en 50 jaar.  

Als we dit in percentages gaan uitdrukken, zien we 
de volgende cijfers: 

22,9 % ongedoopt of geen belijdenis 
57,6 % dooplid 
19,5 % belijdend lid 
22,9 % ongedoopte lidmaten. 

 
U ziet, het grootste aantal leden is gedoopt of heeft 
belijdenis gedaan. 
 
We zien de laatste maanden meer jongeren in de 
kerk komen wat natuurlijk een gunstige ontwikkeling 
is. Dit stemt ons hoopvol voor de toekomst, want zon-
der groei van jonge mensen kan de gemeente niet 
blijven bestaan. Wij blijven vertrouwen in de toekomst 
en laten we elkaar bemoedigen om te gaan voor het 
voortbestaan van onze gemeente ‘De Bron’. 
 

Ben van Raalte 
Ledenadministrateur 

Opbouw Gemeente De Bron 
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Op maandag 13 april 2015 is na bijna 4 jaar een 
einde gekomen aan mijn werkzaamheden in De 
Open Hof. In verband met bezuinigingen en reorgani-
satie heeft het management besloten om de dienst 
geestelijke verzorging in te krimpen van 34 uur naar 
16 uur per week. Omdat ik als laatste in dienst geko-
men ben, betekent dit dat ik mijn baan verlies. Mijn 
collega uit het Flevohuis, ds. Monica Randt, zal beide 
huizen onder haar hoede moeten nemen. Zij krijgt 
hier echter geen extra uren voor, in tegendeel, zij 
levert 2 uur in. Dat betekent dat zij 16 uur per week 
heeft voor beide huizen. Dit zal gevolgen hebben 
voor de kwaliteit van de geestelijke verzorging, on-
danks het feit dat vanuit De Bron meegedacht wordt, 
en gezocht naar mogelijke oplossingen.  
 

Ik heb met plezier in De Open Hof gewerkt, het con-
tact met de bewoners heb ik altijd als bijzonder er-
varen. Het vertrouwen dat ik kreeg, de verhalen die ik 
hoorde, alles wat in De Open Hof gebeurde, maakten 
dat nooit een dag hetzelfde was.  
Het contact met De Bron was misschien niet altijd 
zichtbaar, maar wel altijd voelbaar. Het was goed om 
te weten dat ik aan De Bron verbonden was. Ook aan 
deze verbinding is nu een einde gekomen, op 11 mei 
zullen de kerkenraadsleden en ik elkaar gedag zeg-
gen.  
Ik dank u voor uw steun, en wens u veel goeds voor 
de toekomst. 
 

Vriendelijke groet, Trudy Joosse-Ridder 
 

Afscheid van De Open Hof 

Vakanties met aandacht – van de Protestantse 
Kerk in Nederland 
Zorgeloos vakantie vieren. 
 
Zij organiseren ruim 50 jaar vakantieweken op 
prachtige locaties in Nederland voor circa 2400 
mensen die graag zorgeloos vakantie vieren. Zij ver-
welkomen senioren, maar ook mensen die in het 
dagelijks leven extra zorg of begeleiding nodig heb-
ben. Zo'n 1.400 vrijwilligers per jaar maken deze 
vakanties mogelijk. Deze vakanties staan bekend om 
hun goede sfeer, de ruimte die men als individu krijgt 
binnen de groep en het bijzondere contact tussen 
gast en vrijwilliger. 

Als u denkt daar heb ik interesse in dan kunt u met 
Ans van Raalte contact opnemen.  
 
Zij bieden aan vakanties in: 

• De Werelt (Lunteren) 

• F. D. Roosevelthuis (Doorn) 

• Dennenheul (Ermelo) 

• De Heerenhof (Mechelen) 

• IJsselvliedt (Wezep) 

• De Imminkhoeve (Lemele) 

• Varen met de Prins Willem Alexander 
Vakanties voor eenoudergezinnen 

Het vakantiebureau.nl 

Dan stonden we altijd voor het raam 

Mijn moeder, mijn vader, 

Mijn zus, mijn broertje en ik 

De straatlantaarns gingen aan 

Als de klok op de Waalsdorper vlakte 

zweeg 

Het werd stil in heel die grote stad 

Doodstil 

Alleen de merels zongen 

Ik ben met die rotoorlog opgegroeid, met die rotmof-
fen, met de verhalen van mijn ouders, mijn ooms, 
mijn tantes. Verhalen over de Joodse buurtgenoten 
die werden weggevoerd, verhalen over de Neder-
landse buurtgenoten die hun woningen plunderden 
omdat ze de kozijnen nodig hadden om het fornuis 
en de kachel de stoken. Over de broer van mijn va-
der die uiteindelijk door een granaatscherf overleed, 
over zijn andere broer die tewerk werd gesteld in 

Dodenherdenking 
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Duitsland, over de broer van tante Marietje die mee 
moest naar het front in Rusland en waar nooit meer 
iemand iets over heeft gehoord, over mijn moeder die 
op een fiets met houten banden naar de Veluwe ging 
om eten te halen en dat soms aan de rand van Am-
sterdam moest inleveren, over opa Werner die zijn 
hele bibliotheek opgebrand zag in het fornuis en de 
emoties en de hongeroedeem nooit te boven is geko-
men. 
 
Maar ook de verhalen over kameraadschap, trouw, 
respect, over hele grote en hele kleine heldendaden, 
over hulp aan elkaar om de verschrikkelijke ontberin-
gen te doorstaan. Over de wonderbaarlijke vriend-
schap die vlak na de oorlog is ontstaan tussen mijn 
ouders en Kathleen en Harold uit Ohio en over de 
wekelijkse correspondentie die mijn moeder en Kath-
leen 52 jaar lang hebben gevoerd. 
 
Hoewel ik net te jong ben om baby-boomer te zijn, 
waren die rotoorlog, die rotmoffen, die afschuwelijke 
verhalen en die wonderbaarlijk mooie vertellingen in 
mijn jeugd altijd weer onderwerp van gesprek. Soms 
verfoeide ik dat, meestal hing ik aan de lippen van de 
vertellers; al had ik het verhaal misschien al honderd 
keer eerder gehoord. Of je wilde of niet, je kon er niet 
omheen en eigenlijk wilde je dat ook helemaal niet. 
Het heeft me voor een deel gevormd, ervoor gezorgd 
dat ik pacifist ben geworden, niet wilde dat mijn kin-
deren met geweertjes en ander oorlogstuig speelden. 
Het heeft me geleerd respect voor andersdenkenden 
te hebben, om anderen niet uit te spugen vanwege 
geloof of ras of sekse of overtuiging. En dat hebben 
heel, heel veel anderen met mij geleerd. 
 
We zijn vroeger met de kinderen naar de herdenking 
op de Dam geweest, hebben aan de stille tocht langs 
de monumenten meegedaan, zijn op 4 mei en 11 
november bij het oorlogsmonument op de Nieuwe 
Ooster aan de Middenweg geweest. Daar denkt 
iedereen gelijk. Net als voor de tv. ‘Nooit meer 
Auschwitz’, ‘Nooit meer oorlog’, ‘Nooit meer …..’. 
Maar collectief slagen we daar als mensheid niet in. 
Er is nog steeds Auschwitz, nog steeds oorlog, nog 
steeds ….. Uit meningsverschillen over de dodenher-
denking zelf blijkt dat velen de boodschap nog steeds 
niet hebben begrepen. 
 
Vijftig jaar na de bevrijding waren we ook op de Dam. 
Met al die gelijkgestemde zielen. Met heel veel veter-
anen uit Engeland, Canada, Rusland, Amerika en 
waar al niet vandaan. Het bosje narcissen dat ik had 
meegenomen om bij het monument te leggen, heb ik 
maar aan een van die bejaarde strijdmakkers 
gegeven. ‘These are for you, Sir. Thanks for what 

you’ve done’. Er heerste een sfeer van verbonden-
heid. Net als de dag erna, toen de bevrijders van 
toen hun intocht nog eens dunnetjes overdeden en 
we met mijn ouders stonden te juichen en de choco-
laderepen net zo gretig aanpakten als in 1945. 
En een paar jaar geleden lag Joke in het ziekenhuis 
in Erlangen en logeerde ik in een hotelletje vlakbij. 
Wat zijn we in dat ziekenhuis en dat gasthof  ge-
weldig opgevangen! Op de laatste avond hebben 
mijn broer en ik samen met een aantal Duitsers aan 
de stammtisch daar in Beieren gezeten, nota bene 
met een bus jodenkoeken die ik toevallig in mijn kof-
fer had, op tafel. De conclusie: ‘Die oorlog, daar 
moeten we een punt achter zetten, mensen en 
volken van nu zien in het perspectief van nu. Maar: 
niet zonder te vergeten wat er is gebeurd; niet zonder 
te leren wat onverdraagzaamheid, haat om de haat, 
en macht om de macht aanrichten; niet zonder stil te 
staan bij aanstichters, slachtoffers, verzetsmensen 
en bevrijders’. 
 
Het woord mof komt na Erlangen niet meer over mijn 
lippen. En op 4 mei komt dit alles altijd weer boven 
en schiet ik hopeloos vol. 
 
Dan sta ik nog altijd voor het raam 

Maar nu met mijn 

Eigen gezin 

De straatlantaarns gaan aan 

Als de eerste krans op de Dam 

Is gelegd 

Het wordt stil in heel die grote stad 

Doodstil 

Alleen de merels zingen 

 
Dick Spijker 

Eerder gepubliceerd op: 
www.deblikvandick.nl 
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Bijna ging de Seidermaaltijd niet door want Harda 
moest zingen. Gelukkig was daar Johan de broer van 
Tonny die was bereid om het over te nemen. De tafel 
was feestelijk gedekt en alle ingrediënten stonden op 
tafel, klaar gemaakt door Linda en Tonny. 
 
De seider is de maaltijd die gehouden werd als aan-
denken aan de uittocht uit Egypte. 
In Hooglied staat: Sta op mijn geliefde, de winter is 
voorbij. Pasen met de wonderen en tekenen staan 
voor een nieuwe schepping. 
Voor het joodse paasfeest zorgen de discipelen voor 
het paaslam de botten mochten niet gebroken 
worden. 
 
Kiddoesj (zegen over de wijn voor de feestdag) 
Johan in het Hebreeuws: BAROECH ATA ADONAI, 
ELOHEENOE MELECH HAOLAM, BOREE PRI HA-
GAFEN 
Geprezen bent U, Eeuwige onze God, Koning van de 
wereld, Schepper van de vrucht van de wijnstok 
De wijn dronken wij steunend op onze linkerarm hand 
onder het hoofd. 
 
Karpas (bittere groente indopen) 
BAROECH ATA ADONAI, ELOHEENOE MELECH 
HAOLAM, BOREE PRI HA’ADAMA 
Geprezen bent U, Eeuwige onze God, Koning van de 
wereld, Schepper van de vrucht van de aarde. 
De wijn werd in geschonken, terwijl wij dronken doop-
ten wij de radijsjes in bitter water. 
Voor Elia was er ook een beker die bleef de hele 
maaltijd midden op de tafel staan. 
 
Ha Lachma anja (dit is het brood der ellende dat in 
Egypte is gegeten. Wie honger heeft die kome en 
viert mee om onze bevrijding te vieren.) 
Er wordt een matze gebroken dat symbool staat voor 
het lam, dat blijft bewaard tot het eind van de maaltijd 
en wordt dan gegeten als herinnering aan het Pesa-
chlam. Daarna wordt er niet meer gegeten omdat je 
de smaak van het lam moet vast houden. 
 
Ma nisjtana: ( De kinderen kunnen vragen stellen 
waarom deze avond anders is dan andere avonden? 
Waarom geen gist, bittere kruiden, een geroosterd 
lam).De ouders beantwoorden die dan. 
Avadiem hajinoe: (we waren slaven in Egypte maar 
met een sterke hand en opgeheven arm heeft de 
Eeuwige ons uit Egypte bevrijd. 
Iedereen ook de allerkleinste moesten het feest van 
de bevrijding meevieren. Abraham werd uit Oer de 
Chaldeeën geroepen hij kwam in het land Kanaän, 
waar God hem over de komende ballingschap 
vertelde. Daar dankte zij God voor. 
 
De vertelling in 4 zinnen (deut 26.5): 
- Vanwege de hongersnood in Kanaän trokken Jacob 
met zijn zonen met een familie van 70 naar Egypte 

waar zij woonde als vreemdelingen en zij werden 
talrijk als de sterren(deut.10:22) 
- De Egyptenaren onderdrukten ons 
- We klaagden de Eeuwige onze nood en hij hoorde 
ons hulpgeroep en zag onze ellende. 
- En de Eeuwige bevrijdde ons uit Egypte (de benau-
wenis) met een sterke hand opgeheven arm, op ang-
staanjagende wijze, met tekenen en wonderen. 
 
De 10 plagen (Deut 4:34 staat: is er een God ge-
weest die voor je eigen ogen -om de bevrijding te 
brengen, tekenen en wonderen verrichtte en een felle 
strijd voerde zoal de Eeuwige Uw God) 
Dam(bloed),Tsefardeea (ongedierte), Kiniem (wilde 
dieren), Arov (veepest), Sjecchien (gezwellen), Barad 
(hagel), Arbe (sprinkhanen), Chosjech (duisternis), 
Makat bechorot (sterfte van de eerstgeborene). Bij 
elke plaag die benoemd wordt doop je je vinger in de 
wijn en spat dan op het tafelkleed. 
PESACH: betekent overspringen, met het bloed aan 
de deurpost ging de dood voorbij. MATZA (niet 
gerezen brood), MAROR (bitter kruid). 
 
Halleel (loflied) 
Deut 6:23 (Hij bevrijde ons) 
Hij heeft ons, van rouw naar de vrijheid gebracht, van 
verdriet naar vreugde, van rouw naar feestdag, van 
duisternis naar stralend licht, onderdrukking naar 
bevrijding. Laten wij een nieuw lied zingen HAL-
LELOEJA. 
- psalm113 - psalm114. 
 
Wij gaan de 2e beker drinken: daar zingt Johan in het 
Hebreeuws 
BAROECH ATA ADONAI, ELOHEENOE MELECH 
HAOLAM BOREE PRI HAGAFEN 
Geprezen bent U, Eeuwige onze God, Koning van e 
wereld, Schepper van de vrucht van de wijnstok. 
 
Matza / Maror eten: 
BAROECH ATA ADONAI, ELOHEENOE MELECH 
HAOLAM, HAMOTSI LECHEM MIN HAÄRETS 
Geprezen bent U, Eeuwige onze God, Koning van de 
wereld, die het brood uit de aarde laat voorkomen. 
 
BAROECH ATA ADONAI, ELOHEENOE MELECH 
HAOLAM, ASJER KIDESJANOE BEMITSWOTA AL 
ACHIELAT MATSA. 
Geprezen bent U, Eeuwige onze God, Koning van de 
wereld, die ons geheiligd heeft door zijn inzettingen 
en ons matsa laat eten. 
  
BAROECH ATA ADONAI, ELOHEENOE MELECH 
HAOLAM, ASJER KIDESJANOE BEMITSWOTAW 
AL ACHIELAT MAROR. 
Geprezen bent U, Eeuwige onze God, Koning van de 
wereld, die ons geheiligd heeft door zijn inzettingen 
en ons bittere kruiden laat eten. Nu nemen wij wat 
van de mierikswortel. 

SEIDERMAALTIJD 
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Nu gaan beginnen wij aan de maaltijd: wij eten de 
matzes met verschillende salades zoals 
gadozet, iets met appel met honing rozijn, (zoet), nog 
2 andere salades helaas waarvan ik de naam ik niet 
meer weet. En een ei. 
 
Dan volgt de dankzegging en drinken wij de 3e beker 
wijn. 
Deut 8.10; psalm 126: een pelgrimslied. 
Als wij dan voldoende gegeten hebben zeg dan: 
 
Geprezen bent U Eeuwige voor het land en voor het 
voedsel: 
BAROECH ATA ADONAI, AL HAARETS WEAL 
HAMAZON. (Wij danken voor het lam) 

Een nacht van Goddelijke bewaking; open deur voor 
Elia. 
 
2e deel Halleel: afsluiting psalm 118:21 
Hosjana (red ons). Gezegend hij die komt in de naam 
van de Eeuwige, U bent mijn God, U zal ik loven, 
hoog zal ik U prijzen, mijn God. Loof de eeuwige, 
want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw (HODOEL 
ADONAI KI TOV, KI LEOLAM CHASDO) 
 
Wij zingen allen met Johan mee in het Hebreeuws: 
LASHNANA HABA A BIROESJALAJIEM! VOLGEND 
JAAR IN JERUSALEM! 
 
 

Lies Rietbergen 

De kerkenraad heeft besloten mee te werken aan het 
benefietdiner op zaterdag 30 mei a.s. in onze kerk De 
Bron. In onderstaande brief kunt u lezen wat de 
Stichting River of Life is. 
Wij zijn in contact met Sarah Nyachan B.Tut geko-
men via Jan Dijk, domineeszoon uit de  
Watergraafsmeer, hij is huisarts geweest in de 
Bijlmermeer. Daardoor kwam hij in contact met het 
Nederlands-Zuid-Soedanese gezin. Sarah zet zich in 
voor haar geboortestreek.  
Jan en Sarah hebben onze Open Maaltijd bijge-
woond om met ons kennis te maken. In onder-
staande brief legt Sarah uit waarvoor de stichting zich 
inzet. 
 

Stichting River of Life 
Amsterdam 

www.river-of-life.nl 
 
 
Geachte lezer, 
 
Wij zijn een stichting die zich ten doel stelt, de ge-
zondheidszorg in Zuid Soedan te bevorderen. 
De oprichtster, mw. Tut, tevens onze voorzitter, is er 
geboren. Zij woont al ruim twintig jaar in Nederland. 
In haar geboorteplaats wil ze bereiken, dat er een 
districtskliniek komt. Die is al uitgetekend. Zij heeft de 
kliniek als project bij Wilde Ganzen aangemeld. Die 
subsidiëren onze acties tot 1 juli a.s., in de vorm van 
verdubbeling van binnenkomende gelden. 
Kort nadat deze steunsubsidie was gestart is er in het 
jonge land een burgeroorlog uitgebroken, ook in de 

regio waar het hier om gaat. Om die reden heeft 
Wilde Ganzen ons een langere actieperiode gegund.  
Een van onze actiemiddelen is het organiseren van 
smakelijke (benefiet-)maaltijden, die bereid worden 
door een professionele kokkin uit Zuid Soedan. Ti-
jdens die maaltijden kunnen wij een informatief en 
artistiek programma verzorgen. De gasten verzoeken 
wij om een financiële bijdrage ten behoeve van onze 
stichting. 
Het geld is bij Wilde Ganzen in goede handen. Pas 
wanneer de kust veilig is wordt het geld naar de 
plaatselijke stichting overgemaakt, niet eerder. Maar 
op dat moment moet je dan ook snel de handen uit 
de mouwen kunnen steken. 
Mevrouw Tut doet dit alles vanuit haar christelijke 
overtuiging. Zuid Soedan is, ook al zou je dat nu 
misschien niet denken, een overwegend christelijke 
natie. Er zijn echter redenen om aan te nemen, dat 
de huidige problemen spoedig tot het verleden zullen 
behoren.  
Het is een groen, vruchtbaar land, net als het onze 
rijk aan rivieren. 
 
Namens Stichting River of Life 

Mw. Sarah Nyachan B.Tut, voorzitter 
 
De kosten van het benefiet-diner zijn € 25,--. Natuur-
lijk voor het goede doel.  
U kunt zich opgeven bij Sarah Nyachan B. Tut.  
e-mail adres: stichtingriveroflife@gmail.com 
banknummer van de stichting: NL43 ABNA 0622 

8777 20 t.n.v. Stichting River of Life o.v.v. Benefiet 

Diner en uw (bedrijfs)naam. 

River of Life 
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MeerZicht 

 
 
UITNODIGING 
Benefiet-diner ‘Wanding-Gezondheidscentrum’ 
Maak kennis met de stichting River of Life onder het genot van een hapje en drankje en proef verschillende lek-
kere traditionele gerechten uit Zuid-Soedan! 
 
Tijd en Plaats 

 
 
Wie zijn wij 
De stichting River of Life is opgericht in 2010. De stichting wil mensen die in armoede leven in Zuid-Soedan 
helpen. Belangrijke aandachtsgebieden daarbij zijn gezondheidszorg, onderwijs en arbeid en ondernemerschap. 
 
Wat doet de stichting op dit moment 
De stichting werkt momenteel aan de voorbereidingen voor de bouw van een Gezondheidscentrum in Wanding. 
Wanding ligt in het noordoosten van Zuid-Soedan binnen de provincie Upper Nile. De inwoners van Wanding en 
wijde omstreken hebben namelijk tot op heden geen toegang tot enige vorm van gezondheidszorg. Veel mensen 
sterven daarom aan gemakkelijk te behandelen ziekten en daarnaast is er veel onnodige kinder- en moederster-
fte tijdens bevallingen. Het is dus echt noodzakelijk dat het centrum er zo snel mogelijk komt.  
 
River of Life werkt daartoe samen met de lokale gemeenschap in Wanding, de lokale NGO (YARD)Youth Agency 
for Relief and Development, South Sudan Relief and Rehabilitation Agency (SSRRA) en de Zuid-Soedanese 
overheid. In Nederland werkt de stichting samen met Wilde Ganzen die het project deels sponsoren. 
 
Wij stellen Uw komst zeer op prijs! 
 
Aanmelding en Betaling 
Om in te kunnen schatten hoeveel er gekookt moet worden is het belangrijk dat iedereen zich ruim van tevoren 
aanmeldt. Dit kan middels het sturen van een mail naar de stichting of via een telefoontje naar de voorzitster. De 
uiterste datum van aanmelding is 26 mei 2015. Na aanmelding kunt u het bedrag overmaken op rekeningnummer 
NL43 ABNA 0622 8777 20 t.n.v. Stichting River of Life o.v.v. Benefiet Diner en uw (bedrijfs)naam. Ook kunt 
u gebruik maken van Ideal op de website van de Stichting River of Life www.river-of-life.nl. 
 
Contact 
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website of contact opnemen met de voorzitster: 
Naam: Sarah Nyachan Bayak Tut 
Tel.:  06 20 53 62 32 
E-mail: stichtingriveroflife@gmail.com 
Website: www.river-of-life.nl 
 
Via Social media: 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/River-Of-Life-foundation/176192692436799?ref=tn_tnmn 
Twitter:      https://twitter.com/RiverofLife_NL @RiverofLife_NL 
 

Datum: Zaterdag 30 mei 2015 

Zaal open: 16:30 uur: inloop 

Aanvang: 17:00 - 21:00 uur: het programma volgt nog 

Locatie: De Bron te Amsterdam Watergraafsmeer 

Kosten: €25.00 
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OPEN LUNCH MAALTIJDEN 2015 
In de ontmoetingsruimte van de 

Koningskerk 
 

Ontmoet elkaar elke laatste vrijdag van de maand van 

12.00 – 14.00 tijdens de lunch. 

24 april  - 29 mei - 26 juni 

 

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. 
NB Je kan je opgeven tot 22 april, 27 mei, 24 juni 
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Met excuses namens de redactie voor 2 maanden 
vertraging. 

Ingezonden door Linda Schol 
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Zondag 3 mei 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. K.(Kees) Schakel  
Collecte: Heilig Vuur West in Amsterdam Oud West  
 
Zondag 10 mei 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
Collecte: Stichting Kuria  
 
Donderdag 14 mei 
Hemelvaartsdag 
Koningskerk, 10.30 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
 
Zondag 17 mei 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
Collecte: Kinderhospice ‘Het Lindenhofje’ Amsterdam  
 
Zondag 24 mei 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
Collecte:  Kerk in Actie: Geef de Bijbel in eigen taal!  
 
Zondag 31 mei 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Pastor J.L. (Jan) van der Wolf 
Collecte: Wereldhuis – Diaconie Amsterdam  
 
Zondag 7 juni 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
 
Zondag 14 juni  
Viering Heilig Avondmaal 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
 

Diensten 

Ontvangen via: - mw. NB van N.N. - € 30, = voor het bloemen-
fonds - dhr. LR van EB - € 20, = voor de kerktelefoon - ds.D.J.Thijs van NN € 30, = voor de kerk -   van NN  € 10 voor de Diaconie 

 
Verantwoording van de collectes maart 2015  
1 maart Kerk in Actie, voorjaarszendingsweek 
  - Ned.Bijbelgenootschap € 103,11 
8 maart Kerk in Actie, 40 dagen collecte,  
  binnenlands diaconaat  € 154,60 
15 maart Kerk in Actie, 40 dagen collecte  
  - werelddiaconaat   € 151,07 
22 maart Kerk in Actie 40 dagencollecte-  
  binnenlands diaconaat  € 100,78 
29 maart Kerk in Actie, 40 dagencollecte,  
  werelddiaconaat   € 109,45 

Verantwoording giften 


