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Beste Vrienden,
De oude agenda
Mijn Kerkenwerkagenda 2016. Binnenkort is het een
gesloten boek. Ik behoor nog tot de mensen die er
een traditionele agenda op na houden, dus niet de
agenda van de i-phone. Tonny wel, zij was er slecht
aan toe toen haar tas met inhoud onlangs werd ontvreemd op de Dappermarkt. Ook de i-phone was in
andere handen gekomen. Geen telefoonnummers
meer. Geen agenda meer....
Mijn agenda gaat binnenkort op het stapeltje met oude
agenda's. Ik heb weer een nieuwe. Voor de oude
agenda definitief een gesloten boek wordt geef ik nog
een paar spreuken door die het boekje sieren.
'Een goede buur is iemand, die geen wachtwoord op
zijn Wifi heeft'.
'Een dikke kaars van één meter en een dunne als een
potlood verspreiden evenveel licht'.

'Geloof is er niet om de wereld te verklaren, maar om
het er uit te houden'.
'Vertrouw het verleden toe aan Gods barmhartigheid,
het heden aan zijn liefde en de toekomst aan zijn
voorzienigheid'.
Bij de diensten in december, januari en februari
De kerkdiensten zijn opgenomen in het rooster van De
Bron (dikgedrukt, dus makkelijk te vinden). Dat is gedaan om aan te geven dat we niet alleen een kerk zijn
met diensten op zondag, maar een gemeenschap met
allerlei activiteiten, waarvan de kerkdiensten een
(belangrijk) onderdeel zijn.
Enkele toelichtingen bij de diensten voor de komende
maanden:
- Op 4 december gaat Ds.M.(Margrietha) Reinders
voor. Zij zal dan ook iets vertellen over de voortgang
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van het pioniersproject Betondorp Bloeit!
- 11 december: een dienst met viering van het heilig
Avondmaal.
Om 16.00 u is er de versiering van de kerk i.v.m.
Kerst.
- Kerstvieringen: hierover leest u elders in dit blad
meer.
- 31 december 16.00 u. We sluiten het jaar af met
een meditatieve viering in de ontmoetingsruimte met
koffie of thee vooraf.
- 1 januari valt in dit nieuwe jaar op zondag. Mooi om
2017 te kunnen beginnen met een rustdag. De kerkdienst begint vandaag een half uur later - dus om
10.30u.
- 15 januari beginnen we ook om 10.30, nu in verband met de Oecumenische Dienst naar aanleiding
van de Zondag van Gebed om Eenheid. Tijdens
deze dienst is er de viering van de Maaltijd van de

Heer.
- woensdag 18 januari 12.30 u. hoop ik de Middagpauzedienst in de Engelse Kerk op het Begijnhof te
leiden.
Diezelfde middag is er om 15.00 u een viering in de
Van 't Hofflaan 51, waarin pastor N.(Nico) Essen
voorgaat.
- Donderdag 2 februari 15.00 Dienst in De Open
Hof, die ik zelf mag leiden.
- op zondag 12 februari is er om 17.30 een Vesper
& Supper. Een korte, verstilde viering in de Kerkzaal,
voorafgegaan door een eenvoudige maaltijd in de
Bovenzaal.
Mede namens Tonny, ieder een inhoudsvol kerstfeest
en een gezegend Nieuwjaar.

Dirk-Jan Thijs

Woorden bij Psalm 84
Er komen veel dieren voor in de Bijbel. Dieren zijn
voor God belangrijk. Niet alleen mensen. Zonder dieren is de schepping niet compleet. Misschien heb je
zelf ook wel een huisdier of vroeger één gehad: een
hond of een kat. Of misschien een cavia, of goudvissen. Je kan je echt hechten aan huisdieren: ze horen
er helemaal bij. En als ze er niet meer zijn dan mis je
ze vreselijk.
In Psalm 84 worden vogels genoemd: een mus en
een zwaluw. Musjes zie je het hele jaar door, maar
zwaluwen alleen in de zomer. Vandaar dat spreekwoord: één zwaluw maakt nog geen zomer, (maar
zo'n hele zwerm wel!).
Musjes en zwaluwen waren er ook al in de tijd van
Jezus en daarvoor. Israël, waar zich dat allemaal afspeelde ligt in het Midden - Oosten. Het is daar vaak
vreselijk heet. Dat is lastig voor mensen, maar ook
voor dieren is dat niet altijd prettig. Ze zoeken daarom
schaduw, bescherming tegen de felle zon. En die vinden ze in de tempel in Jeruzalem. Ja, daar vindt de
mus een huis, misschien wel ergens in een spleet in
een muur. Daar bouwt de zwaluw zijn nest. Het is er
beschut en veilig. Er is bescherming tegen de roofvogels. Die vogels - die mochten daar zijn. In dat heilige
gebouw, het huis van God. Ze werden er niet weggejaagd.
De dichter van deze psalm is een beetje jaloers op
deze vogels, deze mussen en zwaluwen. Zelf is hij
een pelgrim, een bedevaartganger. Hij komt maar enkele keren per jaar in de tempel: voor de grote Joodse

(tekst van overdenking gehouden door Ds.D.J.
(Dirk-Jan) Thijs tijdens viering op 19 oktober in
Van 't Hoff 51)
feesten. En daarvoor moet hij een flinke reis maken.
Maar het is het waard, al zijn de feesten ook zo weer
voorbij en wacht weer het harde leven. Hij is jaloers op
die vogels. Zij zijn het hele jaar door in de tempel. Zij
wonen er. Zij hebben er hun huis. Hij moet er iedere
keer maar weer zien te komen. Maar daar krijgt hij
gelukkig kracht voor. Zoals deze psalm dat even
verder zegt: 'zij gaan voort van kracht tot kracht en
verschijnen voor God in Sion', dat is de berg waarop
Jeruzalem met de tempel gebouwd is.
Uit de woorden van de dichter spreekt een diep verlangen. Een verlangen om dicht bij God te zijn. In zijn
huis. In zijn bescherming. Bestand tegen de moeiten
van het leven. Iets daarvan kan je soms al ervaren als
je nu in Gods huis bent, de kerk, of ook bij jezelf thuis.
Maar tegelijk zijn we allen op pelgrimsreis. Het is de
reis door ons leven. En soms mogen we iets ervaren
van God. Maar uiteindelijk zijn de gelovigen ook onderweg naar het eeuwig huis van God. Het huis met
zijn 'vele kamers' waarheen Jezus gegaan is 'om voor
ons plaats te bereiden'.
Onderweg - op die reis door het leven - wordt er voor
ons gezorgd. Jezus geeft de vogels ten voorbeeld. Let
op de mussen van het veld. Ze zaaien niet en maaien
niet en toch voedt de hemelse Vader hen. Hoeveel
meer zijn wij niet dan de vogels?
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Mensen
Lief en Leed

den. We ervaren het als een wonder uit Gods hand.

Zieken en herstellenden

Angeline van der Graaf verhuisde onlangs naar:
Czaar Peterpunt, Czaar Peterstraat 196; 1018 PX Amsterdam, gelukkig wat dichterbij.

Freek Degen brak bij een val zijn bovenarm op 3
plaatsen. Herstel zal wel enige tijd duren. Henk Verschoor, o.a. helper bij de Open Maaltijden, onderging
een grote hartoperatie in het OLVG. Binnenkort start
de revalidatie. Bij onze jongste zoon Benjamin (28)
werd een gezwel in zijn hoofd vastgesteld. Hij had de
laatste tijd regelmatig last van heftige hoofdpijn, maar
dit nieuws kwam als een slag. Een hele dag in beslag
nemende hersenoperatie vond plaats in het VU-mc,
waarbij het gezwel kon worden verwijderd. Grote
opluchting en dankbaarheid waren er toen dit achter
de rug was en het weesfel goedaardig bleek te zijn.
Inmiddels is Benjamin herstellend; hij zal wel een
maand of twee niet kunnen werken. Ieder wordt van
harte bedankt voor zijn en haar medeleven en gebe-

Mw.G. (Gees) Kooiman-Numan werd na twee keer te
zijn gevallen en andere klachten in het OLVG - West
opgenomen voor nader onderzoek.
Mw.P.Bakker-Fioole mocht in oktober haar 101 ste
verjaardag vieren. Van harte gefeliciteerd met deze
uitzonderlijke mijlpaal.
Ieder sterkte, kracht en moed gewenst.
Hartelijke groet,
Dirk-Jan Thijs

In memoriam Jan Peeters
In september kwam het trieste bericht dat Jan Peeters
is overleden. Jan was klein van stuk, maar door zijn
fijnzinnige humor en sympathieke en toch altijd
bescheiden optreden, een groot man binnen ons
wereldje.
Ouderen zullen zich nog herinneren, hoe hij voor het
KNGF geleidehonden trainde, je kon hem rond hun
oude adres vaak op straat tegenkomen. In zijn vrijwilligerswerk viel hij echter nog veel meer op, daarover
het volgende:
Waarschijnlijk was Jan al actief in de oude Blindenbond, maar binnen de NVBS was hij dat zeker. Daar
heeft hij ruim twaalf jaar binnen het bestuur van de
afdeling Amsterdam en omstreken, de functie van
penningmeester vervuld. Zijn toegestane zittingsperiode zat er toen ruimschoots op.
Daarna en ook binnen de latere Oogvereniging heeft
hij, tot eigenlijk nog maar kort geleden, deel uitgemaakt van de toenmalige Werkgroep Mobiliteit, nu dus
Commissie Mobiliteit en Toegankelijkheid. Jan was
een fenomeen op het gebied van mobiliteit, als blinde
had hij een onwaarschijnlijk vermogen om zich te
oriënteren en hij had veel gevoel voor richting.
Maar ook binnen onze Activiteitencommissie heeft hij
vele jaren achtereen een sturende en stimulerende rol
gespeeld.
Zijn inzet ging nog verder. Zo was hij binnen de
NVBS, ettelijke jaren penningmeester van de landelijke PCG, dat was de Protestants Christelijke Gemeenschap, nu O.O.G.
In weer een andere, tja laten we het maar hobby noemen, kon hij zich helemaal uitleven. Dat was het organiseren van en vooral ook meedoen met tandemtochten. Dat gebeurde binnen Cormeta, waar hij om
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die reden op handen werd gedragen. Zijn werk voor
Cormeta is hij blijven doen tot het lichamelijk zover
met hem was gekomen, dat het ook werkelijk niet
meer ging.
Een kwaadaardige en niet verwijderbare tumor heeft
hem het lopen en staan onmogelijk gemaakt en hem
tot een rolstoel veroordeeld. Een operatie die hem nog
enige beweging zou moeten toestaan, heeft niet mogen baten. Uiteindelijk is een hartaanval hem fataal
geworden.
Bij alle lof die we Jan toezwaaien, helaas postuum,
mogen we niet vergeten dat hij bij zijn inzet altijd zijn
vrouw Ditty naast zich wist. Bij de financiële administratie bijvoorbeeld, deed zij in het “pen en inkt”tijdperk, alle schrijf- en rekenwerk en later deed ze dat
op de computer, wat steeds met veel toewijding en
accuratesse gebeurde. Ditty en Jan waren daardoor
eigenlijk beiden altijd actief en hun woning heeft al
honderden keren gastvrijheid geboden aan vergaderende commissies en besturen.
Ditty heeft te kennen gegeven dat zij de stalling en de
zorg voor het onderhoud voor de tandems van Cormeta wil blijven bieden. Verder wil zij algemene informatie over het tandem rijden blijven verstrekken, maar
de ritten organiseren en andere activiteiten op dat gebied laat zij aan anderen over, Geweldig dat je dat wil
doen Ditty, bravo!
Wij zullen ons jouw Jan met veel waardering blijven
herinneren en wensen je veel sterkte toe bij het
dragen van je grote verlies.
Sep Schuster, voorzitter Oogvereniging Regio Amsterdam
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PROTESTANTSE GEMEENTE AMSTERDAM - WATERGRAAFSMEER
Overledenen in het kerkelijk jaar
november 2015 - november 2016

27 november 2015 Jan Smit

95 jaar

15 januari
15 januari
26 januari

93 jaar
90 jaar
90 jaar

2016 Annie Geertruida Bakhuis
Hermanus Bernardus Barend Kelner
Christiaan Schaeffer

2 februari
op 20 juli
25 februari

Annie Jozina Blijleven
haar vriend Fred Zuure
Cornelis van Dijk (vader van Frederike)

64 jaar
66 jaar
81 jaar

7 maart
13 maart

Gerrigje van Swol - Vinke
Martha Vos - van Streepen

98 jaar
79 jaar

13 juni
16 juni

Aaltje Schrikker - Plank
Geertine Jannet de Kant-van der Heide

91 jaar
83 jaar

11 juli
14 juli

Adriana Aaltje Elisabeth Komen - Onkenhout
Johan Antoon Verbeek

91 jaar
81 jaar

9 augustus
20 augustus
20 augustus

Dirkje van Leeuwen - den Boer
Minke Wouters - Posthumus
Johanna Gesabetta Lucretia Helena Wallroth

97 jaar
95 jaar
80 jaar

3 september
3 september
7 september

Heidemarie Hol- Kammermeier
Anna Magrijn
Jan Peeters

76 jaar
62 jaar
83 jaar

21 oktober

Johanna Sophia Maria Stiegheuver

71 jaar
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Diaconale collectes t/m maart 2017
4 december

PKN – Collecte Pastoraat

11 december

Eigen Diaconie - Ouderenwerk

18 december

Burennetwerk - Amsterdam

24 en 25 december

Kerk in Actie – Kinderen in de Knel

1 januari

Barthimeus Sonneheerd - blinden

8 januari
15 januari

Stichting Friedenstimme - Nederland
Glory Reborn Organisation – Cebu/Filipijnen

22 januari

Reach Himalaya - Nepal

29 januari

Wereld Lepra dag

5 febrauri

KIA Werelddiaconaat – duurzame landbouw in Indonesië

12 februri

Exodus – ex gedetineerden

19 februari

Eigen Jeugdwerk

26 februari

Wereldhuis – Diaconie Amsterdam

5 maart

40 dagentijdcollecte KIA – Steun kinderen in de Glind

12 maart
19 maart

KIA-voorjaarszending, inzameling voedselbank
40 dagentijdcollecte KIA – ouderen in Moldavië

26 maart

40 dagentijdcollecte KIA – mensen in de knel in Nederland
40 dagentijdcollecte KIA – Werelddiaconaat – steun jongeren in Zuid Afrika

2 april

Ruimen

Herinnering

Een lade vol met oude brieven,
verre ansichtkaarten, blije
baby's en gelieven
die uit trouwen gaan en
bovenop meer over rouwen.

Jij bent onvergetelijk geworden
in mijn leven.
Jij zult altijd in mijn gedachten zijn.
Ik zal nog van je dromen
en je stem nog horen.
Ik kan niet begrijpen,
dat jij weg bent, voorgoed.
Jij bent onvergetelijk geworden
in mijn leven.

Ze wachten tot ik ruimen ga,
de lade kan al niet meer dicht.
Onwillig draait mij hand.
Hoe kies ik voor de prullenmand?
Van welk verleden afscheid nemen?
Elk stuk roept beelden op of vragen,
maakt warm of koud.
Een goede vriend, oud zeer,
de dode en het kindje méér,
ze kunnen elkaar hier verdragen.
Verstoort niet elk verscheurd bericht
het samenspel dat ooit werd aangericht?
Mijn naam bij alle namen - Ik laat ze
want wij vallen samen tot stof straks - nog één kleine lade.
Maria van der Grift
(ingebracht door Wil Faber)
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Jij zult altijd met mij meegaan
op de levensweg.
Ik zal heimwee naar je hebben.
Ik had je langer vast willen houden.
Ik had je nog zoveel willen vragen.
Jij blijft een litteken
in mijn bestaan.
Jij blijft een teken van liefde
in mijn leven.
Aan jou zal ik mijn optrekken.
Jou gedenkend zal ik groeien
en krachtig worden.
Ik zal vol levensmoed verdergaan.
Jij onzichtbaar bij mij.
(ingebracht door Wil van Veeren)

December 2016

Rommelmarkt
Zaterdag 1 oktober hadden we gezamenlijk met de
kerken uit Oost rommelmarkt gehouden met als doel
de opbrengst te schenken aan de voedselbank.
Dit was het eerste gezamenlijke project van het Diaconaal Platform Amsterdam Oost – DPAO.
Wat een aantal jaren geleden klein was opgezet met
alleen de kerken uit de Watergraafsmeer is uitgegroeid naar een breder platform in Oost.
De animo vanuit de andere kerken was groot. Veel
vrijwilligers uit de kerken waren aanwezig als vrijwilligers.
De stichting I.N.S. uit Amsterdam Oost hadden mede
tweedehands spullen gebracht. Zij houden elke
woensdagochtend rommelmarkt in de kerk in Zuid
oost. Zij ondersteunen hun projecten en de opbrengst
van de verkoop van de ‘rommel’ zou daarom gedeeld
worden.

De totale opbrengst van de tweede
hands spullen was
€ 994,35
De keukenopbrengst was
€ 126,50
In de kerk stonden collectebusjes
voor de Voedselbank, opbrengst
€ 319,69
Betaald aan de stichting INS– Z.O. -/- € 472,20
Betaald aan reclamekosten –
folders en affiches
-/- € 114,40
Uiteindelijk hebben we € 850,-- kunnen overmaken
naar de Voedselbank waar ze heel blij mee zijn.
Hopelijk zullen dit soort gezamenlijke acties navolging
hebben zodat we meer goede doelen kunnen ondersteunen.
Foto’s van de dag kunt u bekijken op onze website
www.kerkdebron.org en hieronder

Namens de Diaconie heel veel dank!
Ans van Raalte-Deschan

Vieringen Kerst 2016
Op 18 december is 's middags om 15.00 u de viering
met mensen met een verstandelijke beperking, een
lange traditie in de WGM. Elders lees je er meer over.
Er zijn plannen om op 24 december aan het eind van
de middag (een uur of vier, vijf) buiten op het kerkplein een kerstvertelling voor kinderen te houden.
Het plein zal daarvoor veranderd worden in een echt
kersttafereel. Verdere details via de Zondagsbrieven.
De Kerstnachtdienst is op 24 december om 22.30.
Veel aandacht is er voor muziek -met bijdragen van
Tae Young (Vleugel, Orgel) en Sylvia van Raalte
(Fluit) - en het zingen van kerstliederen. Er is ook een

koortje samengesteld voor de gelegenheid. Bij deze
dienst zijn er altijd veel gasten. Misschien ook voor
vaste bezoekers een gelegenheid om eens iemand
mee naar de kerk te nemen.
Bij de dienst op de Kerstmorgen - 25 december
10.00 u - is er een uitgebreid kindermoment. De Zangen Muziekgroep en ook enkele jonge musici van de
gemeente zullen meewerken.
We zien uit naar inspirerende vieringen.

Dirk-Jan Thijs
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Nieuws van de Filippijnen
(Ons
gemeentelid
Bregje
Spek,
student
Geneeskunde, brengt deze maanden door in Cebu,
waar ze helpt in een kliniek van verloskunde. Hieronder haar aangrijpende verslag)
Het is heel bijzonder om hier te kunnen en mogen zijn.
De heenvlucht was lang, maar verliep gelukkig prima.
Op het vliegveld van Cebu City werden we opgehaald
door C. en E. Zij zijn staf bij Glory Reborn, voorheen
waren ze er patient. C. vertelde ons in de taxi naar de
kliniek gelijk al haar verhaal. Ze is 3 jaar geleden
bevallen van een zoontje en 10 maanden geleden van
een dochtertje. Haar man is tijdens haar tweede
zwangerschap doodgeschoten, maar ze heeft geen
idee waarom. Haar kinderen wonen nu doordeweeks
bij hun grootouders, zodat zij wat geld kan verdienen
om met z'n allen rond te komen. Alleen in de weekenden ziet ze haar kinderen. Later hoorden we dat ze
ook nog eens besmet is met HIV. Echt een heftig verhaal en daarbij te bedenken dat ze nog drie jaar jonger is dan ik. Veel vrouwen die hier in de kliniek komen hebben soortgelijke verhalen, onder andere verkrachting, misbruik en huiselijk geweld komt veel voor.
De aankomst bij Glory Reborn voelde echt als een
warm welkom! Aangezien het al laat was, werd ons
gelijk de weg naar het appartement gewezen, schuin
tegenover de geboortekliniek.
De kliniek zelf bestaat eigenlijk uit twee woningen, die
tot één gebouw zijn gemaakt. Er zijn verschillende
kamertjes, dan wel hoeken ingericht voor: prenatale
controle, bevallingen, echo's, patiënten interviews,
informatiebijeenkomsten en postpartumzorg.
Gelijk de eerste dag in de kliniek kon is assisteren bij
een bevalling van een meisje. Wat een schatje :) Zo'n
droppig, nat en nog wat verkreukeld nieuw leven!
De tweede bevalling, in m'n nachtdienst, mocht ik het
kindje zelf opvangen - dat was bijzonder om te doen!
De navelstreng zat wel om het hoofdje, maar gelukkig
was die gemakkelijk te verwijderen. Inmiddels al heel
wat kindjes geholpen met hun komst hier op de
wereld. Al vraag je je soms wel af op wat voor
wereld...
Er is hier genoeg te doen. We staan ingeroosterd voor
zowel dag- als nachtdiensten. Daarnaast hebben we
iedere dag lunch met andere stafleden, zodat we hen
kunnen leren kennen.
Naast de activiteiten in de kliniek, doen ze ook outreaches. Er zijn vijf verschillende soorten: jail, dumpsite, home visit, red light en Badjao. Met een deel van
deze outreaches gaat altijd een 70-jarige broeder uit
het klooster mee, genaamd broeder Paul.
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Vorige week vrijdagavond zouden we eigenlijk naar
het red light district gaan om daar prostituees te bezoeken. Dat doen ze voor uitleg en geven van voorbehoedsmiddelen, HIV check en eventueel een zwangerschapstest.
Tot broeder Paul besloot dat we eerst een opgenomen prostituee gingen bezoeken. Ze was opgenomen in het ziekenhuis voor HIV, zeiden ze. Achteraf
hoorden wij dat ze ook nog was opgenomen voor tuberculose.
Dat ziekenhuis vond ik echt naar om te zien. Zo'n
ziekenhuis dat je in documentaires ziet, maar het je
niet echt voor kunt stellen. Het was één grote chaos
op de Spoedeisende Hulp. Overal, maar dan ook echt
overal lagen mensen. In kamers, in gangen, in hoekjes. Op het ene bed werd een klein meisje beademd
door haar hoogstens 10 jaar oude broertje. In een andere hoek zat op de grond een man met een flinke
hoofdwond. De doeken volledig doorlopen met bloed,
maar niemand die hem hielp. Ergens anders lag een
extreem magere vrouw voor je gevoel weg te
creperen, zonder dat iemand naar haar omzag. Bovendien lopen er daar te weinig artsen voor het aantal
patiënten dat daar binnenkomt.
De eerste verdieping van het ziekenhuis zag er wat
ordelijker uit, in eerste instantie. Totdat we op de verpleegafdeling van verloskunde kwamen. Minstens 3 of
4 vrouwen met hun pasgeboren kinderen overdwars
naast elkaar in één bed. Een bankje voor het bed om
hun voeten op te zetten. De gangen worden ook gewoon als kamers gebruikt, alle bezoekers lopen dan
tussen de bedden door. Er lagen echt ruim honderd
vrouwen.
Bizar. Je weet het, maar als je het dan zelf ziet... Echt
anders.
Hilary heeft in dat ziekenhuis haar coschappen
gelopen en zei ook: het is alleen maar brandjes blussen, van de ene onstabiele situatie, naar de ander.
Voor gewone alledaagse zorg heb je geen tijd. Pas als
de nood roept, moet je als patiënt maar hopen dat je
de aandacht van een arts krijgt.
Hilary is trouwens echt een gedreven en bijzondere
vrouw. Ze is zelf Amerikaans, getrouwd met David en
heeft 13 jaar geleden deze kliniek opgezet. Ze leeft
heel dicht met God en wijst de verloskundigen, verpleging en patiënten ook steeds op Hem. Ze is werkelijk met hart en ziel betrokken bij de organisatie. Al
straalt de vermoeidheid soms ook wel beetje van haar
gezicht. Ze kan weinig helemaal overlaten aan de
Filipijnse medewerkers, want het ging te vaak mis, zei
ze. Zo krijgt ze bijvoorbeeld van íedere bevalling de
update op haar telefoon ter controle (of ze nu dienst
heeft of niet).
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Vorige week was ik naar een begrafenis geweest met
Luke (broer van Hilary) en Claire (stagiair Social
Worker). Het was een begrafenis van een kindje dat
overleden was na een vroeggeboorte bij 28 weken...
Op de versleten trap van het mortuarium wordt het
kistje neergezet. De vader van het overleden kindje
staat er op z'n slippers bij. Alleen. Zijn vrouw ligt nog
in het ziekenhuis vanwege de keizersnee. Aan de
linkerkant van de trap worden achterelkaar doodskisten in elkaar getimmerd. Er wordt groot aan de ene
kant van de kisten HEAD en aan de andere kant
FEET geschreven. Ondertussen komen aan de
rechterkant de lijken binnen. Mensen lopen de trap op
en af. En dat kistje staat daar: wit met goudkleurige
versieringen, de deksel open en twee brandende
kaarsen aan weerszijden. We staan te wachten. Na
lange tijd komt er een busje aan. Het kistje wordt
achterin gezet. Met onze eigen auto doen we een
poging er achteraan te rijden, maar dat blijkt geen
doen in de verkeerschaos van Cebu City. Aangekomen bij de kerk, worden de deuren van de bus
opengezet en staan we met zeven man om het busje.
De priester spreekt een zegen uit en sprenkelt met
wijwater. Ze slaan een kruisje. Deze ceremonie duurt
nog geen 5 minuten. De deuren van het busje worden
dichtgeslagen en de weg vervolgt zich naar de begraafplaats. De begraafplaats is middenin een sloppenwijk. Iedere straat dichterbij lijken de huizen aftandser, de mensen armer en de stank groter. Het

busje stopt en wij wachten.
Op een gegeven moment komt er een man aan met
emmers, zand, cement en water. Dit wordt op een
fiets geladen en meegenomen. De graven bestaan uit
grote betonnen blokken, ingedeeld in vakken. In één
vak past precies één kist. Een veel te groot gat voor
dit kleine kistje - het voelt oneerlijk. Het kistje wordt in
het vak op vijfhoog gezet en dichtgemetseld. Het cement wordt ter plekke op de grond gemaakt. Tot tweemaal toe, want er is niet genoeg. In de palle zon staan
we er naar te kijken. Luke pakt zijn gitaar om nog iets
te maken van deze stoffige, verdrietige situatie. Tussen de metselgeluiden door klinkt ergens nog een lied
van Hoop. Ondertussen heeft de vader bij de
kraampjes in de sloppenwijk een kaars en een paar
bloemen in plastic bekertjes gekocht. Vol zorg haalt
de metselaar ze uit het eveneens plastic tasje en
plaatst ze zorgvuldig voor de zojuist dichtgemetselde
opening.
Ik vond het zo'n groot contrast! Het hebben van een
gewijde ceremonie als dit in deze omstandigheden. Al
is het echt bijzonder dat de ouders dit nog konden
betalen, andere kinderen worden weggegooid of op
de vuilnisbelt begraven.
Dank voor uw en jullie gebed!
Liefs vanuit Cebu,
Bregje

Ons orgel
Het orgel in De Bron verkeert zoals bekend in slechte
staat. Inmiddels is opdracht gegeven aan S. de Wit
Orgelbouw te Nieuw-Vennep om herstelwerkzaamheden aan ons orgel uit te voeren. We worden hierbij
ondersteund door een onafhankelijk adviseur, Dirk
Out.
De orgelbouwer is al gestart met voorbereidende
werkzaamheden en een inventarisatie in de kerk.
Vooralsnog merken wij daar tijdens het kerkbezoek
niets van. Na de feestdagen in december zal het orgel
gedurende een aantal maanden niet kunnen worden
gebruikt. De orgelbouw zal tijdelijk een elektronisch
orgel in onze kerk plaatsen waardoor ook in die periode de muzikale ondersteuning gewaarborgd is. De
planning is dat de werkzaamheden voor de zomer
zullen zijn afgerond.
De belangrijkste werkzaamheden die zullen worden
uitgevoerd zijn:
Windvoorziening
Er is in het orgel veel lekkage in de windvoorziening. Dit is beneden in de kerkzaal als
geruis hoorbaar als het orgel aan staat. Op termijn zal dit erger worden en onherroepelijk leiden tot het niet meer functioneren van het orgel.
Dit wordt hersteld.
Elektronische aansturing
Op dit moment loopt er vanaf de speeltafel soort
dikke stofzuigerslang de grond in. Hierin bevin-

-

den zich honderden dunne elektriciteitskabeltjes
die naar boven lopen om de orgelpijpen aan te
sturen. Dit stamt nog uit de eerste helft van de
vorige eeuw en is niet meer betrouwbaar. Dit
wordt vervangen door een nieuw digitaal systeem waarbij slechts één dunne datakabel
vanuit de speeltafel via een aansluiting in de
muur naar boven gaat. Dit systeem is veel betrouwbaarder, en een bijkomend voordeel is dat
we meerdere aansluitpunten in de kerkzaal kunnen laten aanleggen en de speeltafel (die op
wielen staat) daardoor op meerdere plaatsen
kunnen opstellen.
Membramen
De techniek in het orgel die na het aanslaan
van een toets zorgt dat er boven in het orgel
lucht gaat stromen naar een orgelpijp (en er
vervolgens een toon ontstaat) is traag en onbetrouwbaar. Ook dit wordt aangepakt waardoor
het orgel beter functioneert.

Verder vindt er een aantal kleinere ingrepen plaats en
wordt het orgel voor de ingebruikname uiteraard waar
nodig geïntoneerd en gestemd.
We zullen de komende tijd blijven berichten over de
vorderingen.
Mede namens het CvK,
Klaas Verhoog en Marc Pels
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Nepal
Hedangna is een klein dorp helemaal in het oosten
van Nepal, aan de voet van de Makalu, een van de
hoge toppen van de Himalaya. De huizen van het
dorp liggen verspreid op de groene hellingen waar
men voornamelijk rijst en gierst verbouwd. Om er te
komen moet je er een lange afdaling en een steile
beklimming voor over hebben. Er is geen weg, alleen
een pad voor reiziger en sherpa-dragers en voor de
ezelkaravaantjes die goederen vervoeren naar de veel
noordelijker gelegen Chinese grens. Er is ook geen
elektriciteit of waterleiding of riolering. Men ploegt nog
met de houten eg achter een stel ossen.
Eigenlijk gaat alles zoals het al eeuwen gaat. Men
leeft van de opbrengst van het land en van de enkele
geiten of varkens die gehouden worden. Gaat bij het
donker worden naar bed en staat op bij het eerste
hanengekraai. Het leven is er doordrenkt van het
geloof, dat animistisch is en waarin voorouderverering
een belangrijke plek inneemt.
Jarenlang was de postbode van het dorp, Giangumba,
de enige christen in het dorp. Ooit had hij in het veraf
gelegen Kathmandu iemand in een Bijbel zien lezen
en had toen, nieuwsgierig als hij is, navraag gedaan:
"Waar gaat dit verhaal over?". Degene van wie de
Bijbel was had hem geantwoord dat als hij echt
geïnteresseerd was, hij hem een Bijbel zou komen
bezorgen. Drie maanden later hield hij woord en ondernam de lange tocht om de Bijbel te brengen. Zo
was Giangumba in aanraking gekomen met het evangelie en uiteindelijk tot geloof gekomen. Sinds die tijd,
ongeveer 20 jaar geleden, bad hij samen met een
christen uit een naburige plaats, voor zijn dorp.
Tegelijkertijd - maar eigenlijk zonder het van elkaar te
weten - baden ook Roland Rutgers en zijn vrouw Rebecca Pormes. Zij hadden in de jaren 80 taalstudie
gedaan naar de lokale inheemse taal, het Janpu, dat
alleen hier in het dorp en in de omliggende valleien
gesproken werd. Roland promoveerde op een proefschrift hierover, maar ondanks dat de studie was afgerond hielden ze contact; het Janpu-volkje was hen
lief geworden.
Toen Roland en Ik 6 jaar geleden naar Hedangna gingen, waren we verrast door wat er allemaal gebeurde.
Er waren veel gesprekken over het geloof in Jezus en
er werd gebeden voor zieken en tenslotte kwam de
zoon van Giangumba tot bekering. Vervolgens hoorden we dat er nog meer families tot het christendom
overgingen en er een klein kerkje was ontstaan. Nu
vieren zo'n 50 of 60 mensen zaterdags (de vrije dag in
Nepal) met elkaar de erediensten onder het rieten dak

van hun bamboe kerkgebouwtje.
Dit keer ondernamen we de tocht met z'n vieren, Roland en zijn vrouw en Harda en ik, op uitnodiging van
de plaatselijke kerk. Men wilde ons graag zien en had
bovendien een soort conferentie georganiseerd voor
zusterkerken en voorgangers uit de meest nabije omgeving, sommigen hadden er zelfs een lange reis voor
over om aanwezig te zijn. De conferentie had het door
de oudsten van de kerk gekozen thema "wat is een
christen?" Het was best moeilijk om aan te voelen wat
deze jonge kerk en pasbekeerde christenen nodig
hadden. Hun cultuur en gewoonten zijn zo verschillend van wat wij weten en kennen. Maar al gauw
merkten we dat er toch ook heel veel overeenkomsten
waren. De liefde van en voor God en het verlangen
om voor Hem te leven, was als een vonk die oversprong op ons en ons gezamenlijk aanraakte.
Van onze kerk hadden we een gift meegekregen en
ook van een Amsterdams fonds hadden we een geldbedrag ontvangen. We hadden de oudsten gevraagd
of ze een plan hadden of wilden bedenken wat hiermee kon gebeuren. Na een week kwamen ze met het
voorstel om alle gezinnen in het dorp en in de omgeving te bezoeken om over het geloof te spreken en
om tegelijk navraag te doen waar en wat de grootste
noden waren. Daar wilde men het geld voor gaan gebruiken! Wij waren direct heel erg enthousiast. Hoe
bijzonder is dit! Eigenlijk hadden we verwacht dat men
iets wilde voor de kerk of het gebouw of iets dergelijks,
maar nee, het was iets diaconaals waarvoor men zich
wilde gaan inzetten. We hebben toen in nauw overleg
een heel reglement opgesteld voor de diaconie, met
duidelijke afspraken voor hoe het geld besteed zou
gaan worden. De oudsten van de gemeente zijn
uiteindelijk met ons mee terug gereisd naar de
'geciviliseerde' wereld om een bankrekening te
openen waar het geld gestort kan worden. We werden
daarbij uitgeleide gedaan door een hele groep uit de
gemeente, er werd voor ons gebeden en we kregen
zoete aardappelen en bananen mee voor onderweg.
Zo gingen we gezegend en met een schat aan ervaringen terug naar Nederland. We zijn ontzettend dankbaar voor de steun die we van zoveel mensen hebben
ontvangen. Zowel voor de financiële ondersteuning
als voor de gebeden. Ze waren ons daadwerkelijk tot
steun!
Hartelijk dank
Paul van Oosten
(foto’s z.o.z.)
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De pioniersplek van de BRON, “Betondorp Bloeit”,
begint heel langzaam een beetje vorm te krijgen.
Voetje voor voetje ontstaan er contacten en krijgen we
een klein beetje bekendheid in de buurt.
Bij de Avonden, het Brinkhuis en de bakker beginnen
ze ons al te kennen! Vlak na de intocht van Sinterklaas werd Betondorp bezocht door 25 vrolijke gemeentestichters uit het hele land. Ze hielden een
speurtocht in de buurt en kregen als opdracht, een
praatje te maken met buurtbewoners en ze een roos
te geven. Dat leverde verassende gesprekken op……
Ook kochten ze bij de buurtsuper voor 1 euro per per-

soon boodschappen voor de voedselbank. Terug in de
Bron hebben ze genoten van een heerlijke maaltijd
gekookt door Jolande Roest en de goede zorgen van
Matthie en Klaas Buikema. Zo wordt onze mooie pioniersplek bekend in het hele land. Waar hemelbestormers bloemen uitdelen en hun eten weggeven,
daar zie je iets van het Koninkrijk van God!
Hartelijke pioniersgroeten van
Margrietha Reinders en haar team.
(hieronder: oogst uit de buurtsuper)
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Ingestuurd door Linda en Sandra

De geur van Kerstavond
Ofschoon mijn moeder jaarlijks zei dat ze het nog
wilde doen zolang háár moeder leefde, heeft zij haar
laatste kerstdiner uiteindelijk gekookt in het jaar voor
ze zelf stierf. Oma was er toen al een jaar of 25 niet
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De Blik van Dick
meer.
Op Eerste Kerstdag gingen we natuurlijk naar de kerk,
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ofwel in de stampvolle Gereformeerde Koningskerk
ofwel in de meer intieme Lutherse Rogatekapel in de
Toministraat. Diensten op Kerstavond werden in mijn
jonge jaren niet gehouden in protestantse kringen; dat
kwam pas toen ik de jaren des onderscheids had
bereikt en men bij voorkeur heel lang in de rij stond
om een plaatsje in de Westerkerk te bemachtigen.
Wél keken we naar de paus, maar bij gebrek aan een
tv was dat tot ik een jaar of tien was ook niet aan de
orde.
Ook moest op de eerste dag de woonkamer
gedeeltelijk worden ontruimd, de tafel gedekt, de
feestkleding aangetrokken. Om een uur of drie ging
mijn vader de tantes Marie halen, die dan al minstens
een uur met hun jas aan en hun hoed op voor het
raam aan de Jozef Israelskade zaten te wachten. Ook
moesten oma en tante Henny, die in mijn jeugd geen
auto hadden, worden opgehaald van de Transvaalkade. En er was vast nog veel meer te doen.
Zo kwamen geloof, feest en drukte elkaar op Eerste
Kerstdag steevast tegen.
Door alle bezigheden was er die dag geen tijd om al
het eten klaar te maken en dus stond mijn moeder op
Kerstavond in de keuken om vlees te braden, peren te
stoven, cranberrysaus te maken, aardappelen te schillen en noem maar op. Mijn vader zocht in de kelder
passende wijn, maakte 'Pa-saus' voor de garnalencocktail en schreef met vaste hand de menukaarten.
In later jaren gebruikte hij daarvoor de schrijfmachine.
Ik maak even een zijstapje naar de tv. Toen die er
eenmaal in zwart-wit-uitvoering stond, keek de visite naast de genoemde familieleden ook oom Kas, tante
Janny en neef Kasper- tijdens de borrel naar Billy
Smart’s Kerstcircus. Home alone, Mary Poppins, Beethoven en Sissy moesten nog worden gefilmd. Af en
toe zetten mijn ouders zich even op een stoel om ook
te kijken, maar meestal waren ze druk in de weer om
schalen van de keuken naar de dinertafel te brengen.
Liep er dan onvermijdelijk iemand door het beeld, dan
kon tante Marietje het nooit laten om zich daarover te
beklagen, waarop mijn vader in grotendeels onzichtbare woede ontstak ("Ja Rie, we moeten nu eenmaal
het eten klaarzetten"), en mijn moeder hem in de keuken weer tot kalmte maande. Onderwijl legde ze laatste hand aan het vlees, deed de cranberrysaus in gehalveerde perziken, zette de soep op, maakte de puree af, en roerde nog eens door het zelfmaakijs van
Dr. Oetker. Meestal werd de door mijn tantes aangeboden hulp afgeslagen, omdat de keuken domweg te
klein was.

opkomen, hoe gelijkmatig hij altijd ook was. Maar
goed, de schaal werd ieder jaar weer met de Agfa
Clack voor het nageslacht bewaard. Overigens praatten tante Marie en haar dochter Marietje aan de
lopende band, meestal zeer snedig. Legendarisch is
de 'toespraak' die eerstgenoemde ooit afstak tijdens
het dessert. Ze was toen al zeer op leeftijd en
geestelijk niet meer helemaal de oude. "Hulde!", zo
begon zij met geheven glas. Waar iedereen een
oprecht woord van dank aan mijn ouders verwachtte,
ging ze echter verder: "aan de man die lulde", hetgeen
toch wel het laatste was dat je van haar zou verwachten.
Die kerstdiners waren altijd voortreffelijk. Mijn ouders
verstonden echt de kunst hun gasten te onthalen, ongeacht de tijd, moeite en centjes die daarin gestoken
moesten worden. Het eten was geweldig, de sfeer
heerlijk, geen moeite was mijn ouders teveel, al placht
mijn vader na afloop te zeggen: "Zo, die veldslag hebben we ook weer gehad".
Laat ik terugkeren naar Kerstavond, naar de avond
waarin de smaak van het diner werd bepaald. Het
vlees was soms rollade, een enkele keer kalkoen,
maar meestal wild dat mijn vader via een zakenrelatie
wist te bemachtigen. "Denk om de kogeltjes!" En zo
braadde mijn moeder ganzen, hazen en fazanten.
Eerst gingen die in een pan, daarna moesten 'de
beesten' nog uren in de oven, regelmatig gekeerd en
met de jus worden bedropen.
Kerstavond ruikt naar wildbraad!

Dick Spijker
Mijn blik op de wereld
in woorden en beelden
www.deblikvandick.nl
www.facebook.com/deblikvandick
Mijn moeder, tante Henny, oma, tante Marie (1962)

Eenmaal aan tafel, las mijn vader een stuk uit Lucas
2. Als hij dan na het voorgerecht met een grote,
gloeiend hete schaal gebraad aankwam, vroeg tante
Marietje steevast: "oh Cor, blijf even staan, dan maak
ik een foto". Ook dan zag je de woede alweer in hem
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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

15 februari, 15 maart, 19 april,
17 mei, 21 juni, 20 september,
18 oktober,
15 november, 13 december
In januari, juli en augustus geen maaltijd

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,=.
Aanmelden vanaf 2 weken voor de maaltijd
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Groeien bij De Bron - kalender voor december t/m februari
December 2016
do.1 dec. 15.00 Dienst De Open Hof; voorganger Mw. C.(Corry) Zunneberg
zo.4 dec. 10.00 Kerkdienst; voorganger Ds.M.(Margrietha) Reinders
di. 6 dec. 14.30 Amstelgroep (pastorie)
di.6 dec.19.30 Mark-cursus I (pastorie)
zo.11 dec. 10.00 Kerkdienst met viering HA; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.11 dec. 16.00 versieren van de kerk ivm kerst
ma.12 dec.20.00 Kerkenraad
wo.14 dec. 17.00 Open Maaltijd
zo.18 dec. 10.00 Kerkdienst ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.18 dec. 15.00 Kerstviering met mensen met verstandelijke beperking
voorganger Pastor M.(Marja) van Gaalen
wo.21 dec.11.00 Kerstviering van 't Hoff 51 Pastor N.Essen/ Ds.D.J.(Dirk-Jan)
Thijs
do.22 dec. 15.00 Kerstviering De Open Hof; voorganger Ds.M.(Monica) Randt
za.24 dec.ca. 16.30 Kerstvertelling voor kinderen op het voorplein van De Bron
za.24 dec.22.30 Kerstnachtdienst ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.25 dec. 10.00 Kerkdienst ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
za. 31 dec. 16.00 Dienst ivm Oudjaar (ontmoetingsruimte)
voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs

Januari 2017
zo.1 jan. 10.30 Kerkdienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
di. 3 januari 19.30 Gebed voor Buurt en Kerk
zo.8 jan. 10.00 Kerkdienst; voorganger Pastor M.(Marja) van Gaalen
di.10 jan. 14.30 Amstelgroep (pastorie)
di.10 jan.20.00 Mark-cursus II (pastorie)
wo.11 jan.10.30 Gespreksgroep De Open Hof
wo.11 jan.20.00 Kerkenraad
zo.15 jan. 10.30 Oecumenische dienst ivm Week van Gebed voor Eenheid
gezamenlijke voorgangers
ma.16 januari 19.30 Oecumenische gebedsbijeenkomst in De Bron
di.17 jan.19.30 Mark-cursus I (pastorie)
wo.18 jan.12.30 Alledagkerk; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.22 jan. 10.00 Kerkdienst ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
di.24 jan.20.00 Mark-cursus II (pastorie)
wo.25 jan.11.00 Open Kerk
zo.29 jan.10.00 Kerkdienst; voorganger Ds.R.J.(Robert Jan) van Amstel
zo.29 jan.18.30 De Jonge Bronners (pastorie)
di.31 jan.19.30 Mark-cursus I (pastorie)
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Februari 2017
wo. 1 februari 19.30 Gebed voor Buurt en Kerk
do.2 feb.15.00 Dienst De Open Hof; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.5 feb.10.00 Kerkdienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
di.7 feb.14.30 Amstelgroep (pastorie)
di.7 feb.20.00 Mark-cursus II (pastorie)
wo.8 feb.20.00 Kerkenraad
zo.12 feb. 10.00 Kerkdienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.12 feb. 17.30 Vesper & Supper
di.14 feb.10.30 Gespreksgroep De Open Hof
wo.15 feb. 17.00 Open Maaltijd
zo.19 feb. 10.00 Kerkdienst
zo.26 feb. 10.00 Kerkdienst ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs

Verantwoording giften
Totaal aan giften ontvangen van NN voor het bloemenfonds € 30,--.

Verantwoording Diaconale collectes
Datum collecte:

Diaconaal doel

4 september

Project COBEHD Oeganda

103,75

11 september

159,35

18 september

Kerk In Actie, werelddiaconaat
Midden Oosten
Geen collecte, dienst in de Hofkerk

25 september

Dovenpastoraat Amsterdam

144,55

2 oktober

Kerk en Israël

56,35

9 oktober
16 oktober

Jeugddienst voor de Clinic Clowns
Kerk in Actie - Wereldvoedseldag

142,30
60,85

23 oktober

Stichting Vrienden Oude Zijds 100

135,65

30 oktober

Kerk in Actie - Hervormingsdag

187,95

6 november

Kerk in Actie – najaarszendingsweek Colombia
Jeanette Noelhuis Amsterdam Z.O

107,75

13 november

Allerlei
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 en tevens allerlaatste Koffie
ochtend is: dinsdag 20 december, de kerst koffie
ochtend. Dan valt definitief het doek voor de Koffie
ochtend. Lidy stopt ermee. Lidy gaat samen met Bob
Dekker hun aandacht richten op de donderdagmiddag
Seniorensoos.
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Bedrag in Euro’s

geen

136,05
U bent van harte welkom!
Postzegels
Beste allemaal,
Dat kan ik zo wel zeggen, want vele van u hebben
nog steeds de moeite genomen kaarten en zegels
voor het goede doel te verzamelen. Ook is er een
nieuw spaarobject bijgekomen u kunt uw lege cartridges van uw printer bij ons kwijt, ook die brengen
geld op. Dus dat weet u dan ook weer. Alles kom ik
halen indien u het niet kan brengen, het telefoonnummer is nog steeds 0651701842. Hopend veel te mogen ontvangen groet ik u allen.
Louis Robert
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