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Geheimen
Heer,
ik heb geen antwoord
op Uw wonderen.
Denken of weten
helpt mij geen stap verder.
Uw geheimen
zijn ondoorgrondelijk,
maar Uw liefde
is helder als water.

Toon Hermans
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Beste vrienden,
'Bergen'

zeggen?

Dietrich Bonhoeffer werd slechts 39 jaar. En toch kan
hij tot de grootste theologen van de vorige eeuw
gerekend worden. Vanwege zijn betrokkenheid in de
samenzwering tegen Hitler en de mislukte aanslag op
zijn leven, werd hij op 9 april 1944 in concentratiekamp Flossenbürg opgehangen.

Bij de diensten heb ik vaak maar één Schriftlezing en
ook meestal niet zo'n lange. Dat heeft ook met dat
idee van 'bergen' te maken.

'Woord voor elke dag' is een boekje met uitspraken
van Bonhoeffer, ontleend aan zijn verschillende
boeken. Op 7 september lees ik het volgende:
'Het is vaak beter om weinig en langzaam in de Bijbel
te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen,
dan misschien wel veel van Gods Woord te weten
maar het niet in je te 'bergen'.
Zelf herken ik daar wel iets van. Ik kan nooit gaan zitten, een stuk uit de Bijbel bestuderen en vervolgens
een preek gaan schrijven. Je leest het en vervolgens
moet het 'zinken'. Je moet het 'bergen': het moet een
plaatsje in je vinden. Bij mij zit daar meestal wel een
dag tussen. Niet dat ik dan die hele dag aan die Bijbelpassage zit te denken, maar af en toe wel. En dan
probeer ik me vooral af te vragen: wat heeft dit mij te

Er is ook een andere manier van Bijbellezen. 's
Avonds lezen Tonny en ik altijd één hoofdstuk. We
zijn begonnen aan het begin en gebruiken de Bijbel in
de Gewone Taal die vorig jaar is uitgekomen. Hiervóór
gebruikten we meestal dagboekjes, maar deze simpele vertaling maakt dat eigenlijk overbodig. We zijn
nu halverwege Exodus. Nog een heel stuk te gaan
(wel een paar jaar, schat ik), maar iets waarnaar we
eerder uitkijken dan tegenop zien.
Er zijn verschillende manieren van Bijbellezen. Ze
staan niet op gespannen voet met elkaar - ze vullen
elkaar aan.
Bij de diensten in September
-

6 september is het Startzondag. Een mooie
gelegenheid voor aandacht voor nieuwe en
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bestaande activiteiten en om Gods zegen te
vragen voor het nieuwe seizoen.
10 september 15.00 u is er een dienst in De
Open Hof geleid door pastor Nico Essen.
13 september hoop ik in De Bron voor te gaan.
De viering van het heilig Avondmaal zal op 20
september plaatsvinden.
20 september is het Vredeszondag. Dan vindt
een gezamenlijke dienst plaats in de Hofkerk,
Linnaeushof. Het is een oecumenische dienst
die begint om 10.30 u, waarin de Maaltijd van

-

de Heer gevierd zal worden. We zijn dankbaar
dat hiervoor weer de mogelijkheid is ontstaan.
In De Bron is er dus deze zondag geen dienst.
27 september wordt de dienst verzorgd door
Team de Bron, een vertegenwoordiging van
mensen uit onze eigen gemeente. Toch wel
bijzonder.

Goede diensten gewenst!
Met hartelijke groet, ook van Tonny,
Dirk-Jan Thijs

Overdenking
Het nieuwe hebben
'Delen is het nieuwe hebben', las ik laatst op Twitter.
Veel van onze tijdgenoten zijn tot de ontdekking gekomen dat spullen verzamelen uiteindelijk niet veel voldoening geeft, en kiezen ervoor om hun spullen te
delen. Want zo'n boor, die je twee keer per jaar gebruikt, moet iedereen die werkelijk in zijn gereedschapskist hebben? Kunnen we die niet gewoon even
lenen? 'Deeleconomie' noemen we dat, en het is een
trend. En waarom ook niet? Het is goed voor het milieu en de portemonnee, en soms zelfs gezellig!

(overgenomen uit Deel je Hart, Ark Mission expedition, 2015, ingebracht door djt)

Maar eigenlijk is 'delen' helemaal niet zo nieuw. In
Handelingen 2:44 lees ik: 'Allen die het geloof hadden
aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk'. Een deeleconomie in de eerste eeuw,
dus. Een gemeenschap die niet hing aan z' n spulletjes, maar deelde en uitdeelde. Een gemeenschap die
in de gunst stond bij het hele volk (Handelingen 2:47),
die God loofde, het brood brak, onderwijs ontving. Een
gemeenschap die vervuld was met de heilige Geest
en bovenal die rijkdom deelde. Een superdeeleconomie.
Wat zou ik kunnen leren van die eerste gemeente?
Zou ik spullen die me zijn toevertrouwd als hulpbronnen voor mijn gemeenschap kunnen zien? Wat kan ik
delen en uitdelen?
Enkele voorbeelden:
Wat ga ik delen?
Caravan
Gereedschap
Auto
spelletjes

Wat ga ik weggeven?
(kinder)kleding
Boeken
geld
schoenen

Wat ga ik lenen in plaats van kopen?
Hogedrukreiniger
tajine
galajurk
speelgoed
- kunst

Wat kan ik huren?
gereedschap
tent
trouwjurk
kunst

-
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Mensen
Lief en Leed
Het was heel bijzonder om mevr. Post na een lange
periode van afwezigheid wegens hartproblemen weer
in de kerk terug te zien. Eveneens zijn we dankbaar
dat mw. Bakhuis na een maandenlang verblijf in
AMC en Berkenstede (en na de plaatsing van een
pacemaker) weer naar haar eigen huis mocht terugkeren. Dhr. Kelner heeft een reeks bestralingen ondergaan en voelt zich redelijk.

Open Hof), die beiden op hoge leeftijd in hun laatste
levensfase zijn aangekomen, worden eveneens aanbevolen in uw voorbede.

De heer (Jaap) Groenewoud werd geconfronteerd
met gezondheidsproblemen. In Berkenstede is opgenomen voor revalidatie mw. Tiny Kattouw na een
herseninfarct. Het ziet ernaar uit dat mw. Vos toch
een operatie zal ondergaan in verband met haar
hartkleppen. Eerst moet ze nog verder aansterken.

Ga niet alleen door 't leven, die last is u te zwaar;
laat Één u sterkte geven, ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen!

We denken ook aan alle anderen die in verpleeghuizen verblijven of aan huis gebonden zijn.
Laatst zongen we dat klassieke lied van Johan de
Heer in de kerk, dat ik allen opdraag:

Hartelijke groet,
De heer Smit en de heer Terpstra (beiden in De
Ik wil graag iedereen bedanken voor de bezoekjes,
kaarten, telefoontjes, bloemen en de bloemen uit de
zondagsdienst van de Kerk. Ik was er erg blij mee.

Dirk-Jan Thijs
Hartelijke groeten,
Marry Hagedoorn

Busreisje 12 september
Zaterdag 12 september hebben wij ons busreisje, dat
georganiseerd wordt door de Diaconie.
Het begint een beetje traditie te worden en zijn blij dat
ook dit jaar er genoeg aanmeldingen binnen zijn gekomen om dit uitje te kunnen organiseren.
We gaan dit jaar naar het Brabantse land en verder

blijft het een verrassing.
Om 09.00 uur vertrekken we en komen rond 18.00 uur
weer bij De Bron aan.
Als u zich nog wil aanmelden dan kan dit bij Ans van
Raalte-Deschan, tel. 7717711.

Het Achterhuis van Hugo de Vries 4
Vorige maand las ik in Trouw een interessant artikel:
Het Achterhuis van Rotterdam. Het ging over twee
Joodse families die zaten ondergedoken in de Breepleinkerk in Rotterdam. Oorspronkelijk was dit voor 6
weken, maar het werden 34 maanden. Het verhaal
ging dat een vrouwelijke onderduiker in die periode
ook nog bevallen zou zijn van een kind. Ze scholen op
de orgelzolder. 's Winters was het er steenkoud. Maar
ze overleefden het. Met het 75-jarig bestaan van de
kerk in aantocht besloten twee kerkhistorici een
oproep in een lokaal krantje te plaatsen. Tot hun verbazing belde nog diezelfde middag een vrouw die
daar ondergedoken had gezeten en in 1944 was
bevallen van een zoon. Ze had 63 jaar gezwegen over
haar tijd in de Breepleinkerk.... Je komt dat vaker
tegen met mensen met traumatische ervaringen.

tijd als de Breepleinkerk. In 1939 werd de Emmakerk
(oorspronkelijke naam) ingewijd. Nu is er nog een
overeenkomst: een vroegere bewoner van de pastorie
vertelde ons dat er in de oorlog in de pastorie ook
Joodse mensen waren ondergedoken. Hij wees ons
zelfs de plaats: een bergruimte op de tweede verdieping. Verder wist hij er niet veel van te vertellen. Ik
vraag me af of er nog mensen zijn in de gemeente of
daarbuiten die iets meer weten van dit verborgen
stukje historie. Het zou mooi zijn als deze gebeurtenissen een plaatsje zouden krijgen in de
geschiedenis van kerk en wijk.

Ons kerkgebouw en de pastorie stammen uit dezelfde

Dirk-Jan Thijs
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Ik hoop dat iemand die dit onder ogen krijgt nog iets
weet of ons op een spoor kan zetten.
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Het nieuwe seizoen
Het voelt een beetje vreemd hier over te schrijven,
want onze vakantie staat op moment van schrijven
nog voor de deur. Dus denk ik vooral terug aan het
afgelopen seizoen. Wat naar boven komt is dat er heel
wat gesprekskringen zijn geweest rondom het geloof.
Alpha groepen, Bijbelleescursussen, High Tea bijeenkomsten, Jongerengroep, Amstelgroep, Middenmeergroep, Sharing.....Een mooie aanvulling op kerkdiensten, want gespreksbijeenkomsten openen de
mogelijkheid voor dialoog, gedachtenwisseling. Je
kunt elkaar bevragen en openstaan voor elkaars ervaringen. Zo leer je ook van elkaar en leer je elkaar
beter kennen.
We hopen dat verschillende groepen ook volgend jaar
middagen of avonden bijeen kunnen komen, met
bestaande en wellicht ook nieuwe deelnemers. Ik ben
blij dat Janneke van Oosten zich weer wil inzetten
voor de High Tea (vanaf oktober) , tezamen met Lida,

Matthie en anderen.
Er is ook een plan iets te beginnen voor 25-35 jarigen. Een leeftijdsgroep nog niet heel sterk vertegenwoordigd in de gemeente, maar er is voldoende potentie om daarmee aan de slag te gaan. En misschien
ook een cursus rondom geloof en opvoeding.
Een nieuwe Alpha cursus (over de beginselen van
het christelijk geloof voor mensen die daar over na
willen denken) zou ook fijn zijn en misschien ook nog
een cursus voor hen die zich zouden willen voorbereiden op het doen van geloofsbelijdenis.
Op de Startzondag (6 september) hopen we hierop en
op andere activiteiten in verband met het gemeentezijn terug te komen.
Dirk-Jan Thijs

Nieuwsbrief
Lieve mensen,
Hier weer even een update over wat we de afgelopen
maand gedaan hebben.
Op de website van de Bron kunt u inmiddels de kinderpagina vinden. Dick Spijker, heel erg bedankt!
Qua kinderwerk was het deze maand een rustige
maand, omdat iedereen op vakantie was. Toch hebben we op zondag 9 augustus een picknick kunnen
doen met redelijk wat mensen en dat was erg gezellig!
In tussentijd heb ik een paar mensen gevonden die
enthousiast zijn om mij te helpen bij het interviewen
en activiteiten organiseren en uitvoeren. Als u hiervoor
enthousiast ben, kom dan even na de dienst naar mij
toe of mail/bel mij.
We hebben een enquête opgesteld en deze gaat bin-

nenkort de deur uit. Ik zal hier nog iets over vertellen
tijdens de kerkdienst, dus dan kunnen jullie ook mee
helpen.
Komende maand gaan we de straat op om interviews
te doen onder jonge gezinnen in de Watergraafsmeer.
Graag uw gebed hiervoor.
Binnenkort begint het seizoen weer en dan hopen we
er weer een mooi jaar van te maken. Dat meer
mensen uit de wijk betrokken mogen worden en God
mogen leren kennen. Bidt en helpt u mee?

Hartelijke groet,
Minke Velthuis
06 28512567
minkevelthuis@hotmail.com

Allerlei
Agenda
Maandag 14 september
Kerkenraad
Maandag 28 september
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 eerste koffie ochtend van dit nieuwe seizoen is op
dinsdag 15 september.

U bent van harte welkom, in de vernieuwde pastorie!
Postzegels
Beste mensen,
De zomervakanties zijn bijna weer ten einde en een
nieuwe “Meerzicht” ligt weer voor u. Dus wordt het
weer tijd om er aan te herinneren dat de postzegels
en kaarten weer van harte welkom zijn voor de “Kerk
in Aktie”.
Het bekende telefoonnummer voor u is nog altijd
0651701842 en is altijd te bereiken. Bij voorbaat
dank voor uw medewerking en vriendelijke groet van
Louis.Robert.
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OPEN MAALTIJDEN
In ontmoetingsruimte De Bron
Ontmoet elkaar vanaf 17.00 uur met een
drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd

16 september, 14 oktober, 11 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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Groeien bij de Bron - kalender sep 2015
Aarzel niet één of meerdere van deze activiteiten te
bezoeken, ook al heeft u zich niet van te voren opgegeven. 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.

Kring ‘Sharing’
Waar:
Archimedesweg 73-I
Wanneer: laatste zondag van de maand 20.00

Open Maaltijd
Waar:
Ontmoetingsruimte De Bron
Wanneer: 16 september
Wat:
welkom en drankje vanaf 17.00;
gezamenlijke maaltijd vanaf 18.00.

Open Kerk
Waar:
De Bron
Wanneer: 30 september 11.00 (12.00-12.15 middagpauzedienst)

Sing-in groep
Bijdrage aan de volgende viering(en): 13 september
Amstelgroep
Waar:
de Pastorie
Wanneer: 1 september om 14.30

Gebed voor buurt en kerk
Waar:
De Bron
Wanneer: 2 september van 19.30 – 20.00

De Bronners (jongeren)
Waar:
de Pastorie
Wanneer: 27 september om 17.30
Dagtrip Diaconie
12 september

Middenmeergroep
Waar:
de Pastorie
Wanneer: 10 september om 14.30

Dirk-Jan Thijs

Vrouwenmiddag
HIGH TEA
Hartelijk welkom op onze "High tea"
welke gehouden wordt op de 1ste
maandag van de maand.
Het thema van dit seizoen is "omzien naar
elkaar"
De eerste middag is op 5 oktober aanvang 14.30
uur
Adres: kerkgemeenschap "De Bron"
Hugo de Vrieslaan 2
Iedereen is van harte welkom!
Alvast voor in de agenda:
5 oktober, 2 november, 7 december,4 januari
Andere data volgen nog
Tot ziens op 5 oktober.
Janneke van Oosten

U HOEFT ZICH NIET OP TE GEVEN.
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Diaconale Collectes september 2015
Zondag 6 september – Drugspastoraat Amsterdam
In Amsterdam wonen veel mensen die langdurig harddrugs gebruiken of lange tijd gebruikt hebben. Sommigen zijn dakloos. Velen hebben een eigen voordeur;
anderen wonen in de Maatschappelijke Opvang. Het
Drugspastoraat is er voor mensen die een plek
zoeken waar ze gezien en gehoord worden, verhalen
kunnen delen, ervaren dat ze ergens bij horen en kunnen meedoen. Het Drugspastoraat is een plek waar
mensen die de klem van verslaving, armoede en
uitsluiting kennen hun verhaal delen en perspectief en
zin in hun leven ontdekken. Het Drugspastoraat doet
dit door ontmoetingen te organiseren rond geloof en
zingeving.
Zondag 13 september - Project Roemenië
Zondag 20 september - gezamenlijke dienst in de
Hofkerk
Zondag 27 september - Joods Hospice Immanuel
In het Joods Hospice Immanuel hoeft ten aanzien van
het joods-zijn niets te worden uitgelegd. Hier wordt de
zorg ingevuld vanuit de Joodse zorgtraditie, met respect voor ieders eigen beleving, joods en niet-joods.
Er is veel aandacht voor het welzijn van de bewoners.
Indien nodig kan het hospice een maatschappelijk

werker of geestelijke verzorger inschakelen die de
bewoner en zijn/haar naasten - indien hiertoe behoefte is - kan begeleiden. Net als thuis dient men in
eerste instantie zelf de eigen geestelijk verzorger rabbijn, predikant, pastoor e.a.- te benaderen.
Het Joods Hospice Immanuel biedt zorg met nesjomme - een Jiddisch woord dat letterlijk ziel betekent
en omschreven kan worden met woorden als betrokkenheid, warmte, empathie, joodse gein, een warme,
veilige sfeer - gegarandeerd door de liefdevolle toewijding van allen die hier werken, professioneel of vrijwillig.
Het hospice is ontworpen en gebouwd volgens de
Joodse (technische) specificaties van het Instituut
voor Wetenschap en Halacha in Jeruzalem, dat onder
leiding staat van Rabbijn Levy Halperin.
Alle installaties en apparaten werken volgens de regels van Tora en Halacha (de Joodse traditie). Ook de
instructies ten aanzien van gebruik van de apparaten
en de bewoners zijn geheel in overeenstemming met
de halacha.Om te garanderen dat het hospice conform de regels van de halacha (Joodse traditie) blijft
functioneren, onderhoudt het bestuur regelmatig contact met voornoemd Instituut en legt daaraan relevante vragen voor.
Ans van Raalte - Deschan

10 jaar Protestantse Kerk Amsterdam
–vier het mee!
Zondagmiddag 6 september: mini-festival Voor de
wind
Iedereen van 0 tot 100 die de Protestantse Kerk Amsterdam een warm hart toedraagt, is zondagmiddag 6
september van harte welkom om het tienjarig jubileum
te vieren. Kom naar het mini-festival Voor de wind,
vanaf 14.00 uur in de Nieuwe Kerk op de Dam! Op het
programma staan: een keuze aan activiteiten en workshops, muziek van de Wereldhuisband en een
feestelijke viering. Er zijn aparte programma’s voor
kinderen en tieners. Rond 16 uur heffen we samen het
glas op 10 jaar Protestantse Kerk Amsterdam. De toegang is gratis, er zal worden gecollecteerd voor een
vrijwillige bijdrage. We verheugen ons op uw komst!
PS. Zorg ervoor dat u om 14.30 uur binnen bent, anders mist u (te) veel!
PROGRAMMA
14.00 uur: Kerkdeuren open
14.30 uur: Gevarieerd festival-keuzeprogramma, met
o.a.:
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* Taizé op locatie, met Linda Ottevanger
* Zang, met Christiaan Winter
* Fluisterkabinet
* Creatieve kinderworkshops
* Tienerworkshops, met de tienerwerkers
van blikveld.org
* Labyrint, met Jonatan Bartling
* Door een roze bril, met Wielie Elhorst
* Speakers corner, met stadspredikant Rob
Visser
* Thee met aandacht, met Ditske Tanja
* MissionHouse Minibar
15.20 uur: Viering met ds. Bas de Graaf en ds. Julia
van Rijn, m.m.v. Christiaan Winter
Voor tieners: The P-Factor, voor kin
deren: Godly Play, voor de allerkleinsten:
crèche
16.00 uur: We heffen het glas op 10 jaar Protestantse
Kerk Amsterdam
Meer info op:
www.protestants.amsterdam/voordewind
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Tieners
Sinds een jaar komen we met de tieners bij elkaar op
de 2e zondag van de maand. We hebben met elkaar
de ruimte op 1 hoog mogen schilderen en opknappen
tot onze "eigen ruimte".
Tedo Kiel en ik bereiden het voor. We hebben daar
veel plezier in en zoeken naar onderwerpen en woorden die deze groep aanspreekt: een stel bijzondere
jongens en meiden waar veel vragen bij leven en waar
ook heel aandachtig wordt geluisterd. Vaak kiezen we
het Bijbelgedeelte dat beneden ook wordt behandeld
zodat er een gesprek kan ontstaan tussen ouders en
tiener en soms zingen we zo hard liederen tijdens de
tienerdienst dat onze kelen zeer doen. Als u dus denkt
dat u tijdens de preek engelen hoort zingen zouden
het ook best wel eens de tieners kunnen zijn.
Harda van Wageningen

Schepper
Gij de boetseerder, wij het leem !
God, Schepper van al wat bestaat,
het zichtbare en onzichtbare,
doe in ons steeds meer beseffen
dat wij Uw leem zijn,
dat U ons mag boetseren,
dat U ons mag kneden,
dat u ons mag vormen.
Maak ons open en ontvankelijk voor dat proces,
Wij, mensen, nemen zo graag de regie zelf in handen.
Het gekke is, dat als we ons door U laten vormen,
wijzelf steeds creatiever worden.
Zo mogen we steeds meer beeld worden van U,
de Schepper van al wat bestaat,
het zichtbare en onzichtbare.
Gij zijt de boetseerder, wij het leem.
Amen
Uit de basiliek van Oudewater
Ingezonden door Ben van Raalte
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The LEARN Project Durban, Zuid-Afrika
Op zondag 5 juli hebben wij gecollecteerd voor ZAfrika. Wij ondersteunen het project waar Matthias en
Lizelle Thijs aan meewerken. De school waar Lizelle
onderwijzeres is, is inmiddels erkend door de regering
waardoor ze nu subsidie ontvangen. Nu zijn ze,
gezamenlijk met anderen, The Learn Project aan het
opstarten. Matthias heeft zelf in de dienst dit project
toegelicht. Hieronder vindt u de tekst.
Ans van Raalte-Deschan

leren te stimuleren bij kinderen.
Veel scholen in Zuid-Afrika hebben geen bibliotheek,
en in de sloppenwijken zijn geen openbare bibliotheken aanwezig. Veel kinderen groeien op zonder
ooit in een bibliotheek te zijn geweest. Vanuit huis
worden de kinderen weinig gestimuleerd om te lezen,
omdat de meeste ouders van ‘s ochtends vroeg tot ‘s
avonds laat werken, en de kinderen voor en na school
alleen thuis zijn. Voor het gemak worden ze dan vaak
uren voor de televisie gezet.
LEARN, geleid door Ros Toerien, werkt samen met
een aantal basisscholen op de volgende manier: de
basisschool stelt een lokaal in hun gebouw beschikbaar waar LEARN de bibliotheek kan plaatsen.
LEARN zorgt dan voor de boeken, boekenkasten, het
kaartensystem om de bibliotheek bij te houden, en de
decoratie van de bibliotheek. Als alles klaar is, volgt
een feestelijke opening.

Matthias en Lizelle Thijs wonen in Durban, Zuid-Afrika,
waar ze via hun kerk betrokken zijn bij het LEARN
Project. Matthias werkt als aanbiddingsleider voor St.
Martin’s Church en Lizelle is lerares op kleuterschool
Tree Tops.
Het LEARN Project ontleent haar naam aan het
Engelse woord LEARN, wat ‘onderwijs’ betekent. Het
wordt in deze context echter ook als een afkorting gebruikt: “Let’s Educate A Rainbow Nation’, ‘Laten wij
een regenboog natie onderwijzen”. Zuid-Afrika is een
zeer multicultureel land, bestaande uit verschillende
rassen, geloven en talen. Zo zijn er maar liefst 11 officiële talen, en om deze reden wordt het ook wel de
‘regenboog natie’ genoemd.
Het LEARN Project is in 2011 opgezet vanuit onze
kerk, St Martin’s Church in Durban Noord, met de
bedoeling om hulpbehoevende basisscholen te
voorzien van boeken en school voorraden. Hun doel is
het creëren van een positieve leeromgeving voor het
kind en de onderwijzer, zodat beide hun volledig potentieel kunnen bereiken. De voornaamste manier
waarop LEARN dit doet is door bibliotheken te plaatsen in deze basisscholen, en door het geven van cursussen die erop gericht zijn om de liefde voor lezen en
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Om deze bibliotheken te voorzien maakt LEARN veel
gebruik van vrijwilligers en donateurs. Zo zijn er een
aantal ‘verzamelpunten’ in Durban waar iedereen hun
tweedehands of nieuwe boeken en school voorraden
kan doneren voor gebruikt in de bibliotheken. Ook
worden er geregeld ‘covering parties’ (‘omslag feestjes’) gehouden. Dit zijn bijeenkomsten van vrijwilligers
die de boeken sorteren, categoriseren, en in plastic
hoezen verpakken om beschadiging te voorkomen.
Ook wordt er door vrijwilligers voorgelezen op
scholen, of geholpen met leesles.
Als een kind de gelegenheid krijgt om te lezen, vooral
in het Engels, zal dit ervoor zorgen dat hij of zij veel
beter Engels spreekt en schrijft, en dit zal dan weer
betekenen dat er veel meer kans is op een baan later
in het leven. Het lezen moet al op een vroege leeftijd
gestimuleerd worden om ervoor te zorgen dat kinderen uit de sloppenwijken dezelfde kansen krijgen
als kinderen uit de rijke buurten.
Mede dankzij uw financiële bijdrage kan LEARN bibliotheken plaatsen in meer en meer scholen. De kosten die gedekt moeten worden betreffen verf, boekenkasten, boekhoezen, en schrijfgerei en schriften
voor de kinderen. Dankzij de vele wervingsacties zijn
er voldoende vrijwilligers en worden er veel boeken
gedoneerd. Maar er is nog een lange lijst van scholen
die ook graag in aanmerking komt voor een bibliotheek, dus er is nog veel werk te doen. Dus laten wij
samen een regenboog natie onderwijzen.

September 2015

Jeugdhoek

God Is Liefde waar je ook bent
In een tent of een huisje
Italië of Duitsland
Niet bang zijn je bent nooit alleen
God is bij je
Kinderen van de Ark
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MeerZicht

Ilpendamse Mont Ventoux beklimmers
voor Inloop Huis aan het Water te Katwoude
Marja en Rob van Gaalen
voor iedereen die te maken heeft met kanker.
www.stichtinghuisaanhetwater.nl

Lieve mensen,
Het gebeurt niet vaak dat wij je met een privéverzoek benaderen. Wij doen dat met enige aarzeling.
Wij gaan met een team de Mont Ventoux beklimmen met de benenwagen op 3 september (Marja) en met de
mountainbike op 4 september (Rob). Wij zien daar als een berg tegenop. Maar …wij doen dat om sponsorgeld op
te halen voor Stichting Huis aan het Water en het KWF. Ook denken wij daarbij uitdrukkelijk aan hen die te maken
hadden/hebben met kanker. Zie onze motivering daarvoor op www.grootverzettegenkanker.nl
Het Huis aan het Water is een huis voor iedereen die te maken heeft met kanker. Niet alleen een huis met een
prachtige ligging aan de Gouwzee, maar ook met een prachtige hoeveelheid vrijwilligers en vakmensen. Het Huis
heeft geen winstoogmerk en is geheel afhankelijk van sponsorgeld. Er blijft echt niets aan de bekende strijkstok
hangen.
Door deelname aan de beklimming van de Mont Ventoux hoopt het Huis aan het Water sponsorgeld binnen te
krijgen. Elke deelnemer zoekt sponsors. Van het door de deelnemers opgehaalde sponsorbedrag gaat 40% naar
het Huis aan het Water en 60% naar het KWF. Dit project Mont Ventoux wordt geheel uitgevoerd door 100% vrijwilligers.
Kijk voor ons huis op www.stichtinghuisaanhetwater.nl
Wilt u/je hen en ons steunen met een bijdrage?
Doneer via www.grootverzettegenkanker.nl/deelnemers/?s=van+gaalen of
www.grootverzettegenkanker.nl en zoek deelnemer Van Gaalen. Elk bedrag(je) is dus welkom.
De donatie is als gift aftrekbaar van de belasting.
U kunt ook een overschrijving doen op NL90 INGB 00 0608 0785 t.n.v. Stichting Mont Ventoux.
Ps reis- en verblijfkosten blijven voor onze eigen rekening
Met vriendelijke groet, Namens Stichting

Rob van Gaalen
Pr-vrijwilliger
U kunt mij thuis bereiken via
020-8228626 / 06-53211895
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Diensten
Zondag 30 augustus
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Kika - Kinderen Kankervrij
Zondag 6 september
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Drugspastoraat Amsterdam
Zondag 13 september
Viering Heilig Avondmaal
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Project Roemenië
Zondag 20 september
Vredeszondag
Hofkerk, 10.30
Voorganger: Gezamenlije voorgangers
Zondag 27 september
De Bron, 10.00
Voorganger: Team De Bron
Collecte: Joods Hospice Immanuel
Zondag 4 oktober
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Zondag 11 oktober
De Bron, 10.00
Voorganger: Pastor M. (Marja) van Gaalen

Verantwoording giften
Ontvangen via:
D.J. Thijs voor bloemenfonds totaal € 50,-Verantwoording van de collectes in de maand juni
en juli 2015
31 meiWereldhuis – Diaconie Amsterdam € 102,73
7 juni Kerk in Actie – Werelddiaconaat
€ 112,65
14 juniRegenboog Stichting Amsterdam
€ 179,10
21 juniProject Oeganda
€ 135,30
28 juniRudoph Stichting
€ 196,95
5 juli Masifundisana - Durban-Z-Afrika
12 juli Albert Schweitzerfonds
19 juli Project Oeganda
26 juli Stichting O.O.G. voor slechtzienden

€ 210,89
€ 154,83
€ 95,97
€ 132,45
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