Meer-Zicht
Maandblad van de
Protestantse Gemeente
Amsterdam - Watergraafsmeer
20e jaargang
April 2016

Pasen
Opstaan
en kijken
naar de opgang
van de zon.
Zonder het wonder
van de opgaande
heeft de aarde
geen leven.
Elke morgen
gaat Hij op
om te geven
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Beste Vrienden,
De Nederduits Gereformeerde Kerk
Eind februari/begin maart hebben Tonny en ik 3
weken in Zuid-Afrika doorgebracht. Dat hebben we de
laatste jaren regelmatig gedaan, omdat onze oudste
zoon Matthias, met zijn vrouw Lizelle daar wonen.
Matthias werkt er voor een Engelstalige kerk in Durban. Als we daar zijn gaan we uiteraard daar naar de
kerk en de laatste keer (in een avonddienst) mocht
Matthias de preek houden. Normaal houdt hij zich
vooral met de muziek bezig. Deze keer ook, maar
daarbij ook nog de preek. Voor ons was het heel bijzonder.
We zijn met Matthias en Lizelle ook nog 10 dagen met
vakantie geweest in Zuid-Afrika, o.a. naar het Kruger
park. We verbleven in Nelspruit, een plaatsje in het
Noord-Oosten van Zuid-Afrika, niet ver van de grens
met Mozambique. We besloten die zondag eens naar
de Nederduits Gereformeerde Kerk te gaan. Daar
wordt Afrikaans gesproken. Toen we bij de kerk aankwamen (kerkdiensten beginnen in ZA meestal om
8.30u), viel ons gelijk de aanzienlijke omvang van de
parkeerplaats op. Vrijwel iedereen komt met de auto
naar de kerk; veel lege plaatsen waren er niet meer.
De kerkzaal bleek te bestaan uit een groot auditorium,

waarbij de rijen halverwege steeds verder oplopen.
Zoiets als je op een universiteit wel tegen komt. Het
zat behoorlijk vol: ik schat zo'n 500 mensen. Overigens was er geen welkomstteam bij de ingang. Dat
misten we wel. Er waren ook geen liturgieën of boekjes. Tijdens de dienst werd gebruik gemaakt van diverse beeldschermen waarop liederen en andere informatie geprojecteerd werden. Er was airconditioning en we zaten comfortabel. Verder leek het
wel iets op wat we bij ons gewend zijn, zowel wat betreft de liederen als de preek. We konden niet alles
verstaan, maar de grote lijn was duidelijk. Een preek
met een boodschap: God doet iets nieuws (nav Jesaja
43:19). Relevant voor ieder, zeker ook voor Matthias
en Lizelle, die met nieuwe dingen bezig zijn (ze hopen
voor een tijd in Nederland te gaan wonen en werken).
Er viel nog iets op: er was geen enkele kleurling of
donker gemeentelid. De kerk is één van de terreinen
waar het onderscheid zwart/gekleurd-wit nog het
scherpst is afgetekend. De meeste kerken zijn of
zwart of wit. Dat hangt meestal ook samen met verschillende vormen van spiritualiteit. In een zwarte kerk
kan zomaar ineens iemand een lied inzetten, dat door
de gemeente overgenomen wordt, waarna iemand
anders een ander lied begint. In blanke kerken is het
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allemaal wat strakker, eigenlijk net als bij ons.
-

'Samen kerk zijn' (zwart, gekleurd, blank) is wel iets
om naar uit te zien. Het is het idee van Pinksteren. Bij
De Bron vormen we ook niet echt een internationale
kerk, mede omdat onze voertaal Nederlands is.
Daarom zijn we des te meer blij met mensen die deel
uitmaken van onze gemeenschap vanuit een heel andere achtergrond: Suriname- Indonesië - Mali - Nigeria
- Angola - Zuid-Afrika - Cuba - Curacao - Iran - Bolivia
- Zuid-Korea. Zij voegen echt iets toe.

Bij de diensten in April
-

voor te gaan.
- de overige zondagen in april heb ik zelf dienst.
Daarbij valt nog te vermelden dat 24 april een
speciale dienst is met en door kinderen. Eigenlijk is elke dienst een dienst met en door
volwassenen met altijd ook aandacht voor de
kinderen. Enkele keren per jaar draaien we het
om: de kinderen staan centraal, maar er is ook
een korte overdenking voor de volwassenen
over hetzelfde thema. Deze keer: De Goede
Herder en het verloren schaap. Alle kinderen én
volwassenen uitgenodigd.

Hartelijke groet, mede namens Tonny,

3 april hoopt pastor Marja van Gaalen bij ons

Dirk-Jan Thijs

Ter overdenking
Bij Lucas 24:36-48 schreef Jan van Duivenbode het
volgende gedicht (uit de bundel Schriftgedichten Poëzie bij het kerkelijk jaar, Ria Borkent en Jaap de
Gier (Red.), Royal Jongbloed, 2013, Heerenveen)
(ingebracht door D.J.Thijs):
Levensecht

Wij geloven onze ogen niet
maar u laat zich de vis smaken.
Wij zijn met stomheid geslagen

Wij zijn u kwijt

maar u spreekt als vanouds

maar u komt in ons midden.

van alles wat over u geschreven is

Wij zijn doodsbang

en volbracht deze laatste dagen.

maar u brengt vrede.
Wij zien spoken

Wij luisteren met dovemansoren

maar u zegt: raak mij aan

maar u doet ons verstaan.

en wil je het zeker weten,

De wereld zal van redding horen

geef me dan iets te eten.

want wij zijn uw getuigen, voortaan.

Allerlei
Agenda
Maandag 11 april
Kerkenraad
Maandag 25 april
Moderamen

Beste mensen van “de Bron”
De maand is alweer voorbij en de kaarten en zegels
komen weer met gulle handen binnen. Allen hartelijk
dank hiervoor, maar we gaan nog steeds gestaag
verder met inzamelen het telefoonnummer is nog
steeds 0651701842.
Hartelijke groet, Louis Robert
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Lief en Leed
In memoriam
Op 7 maart overleed mevrouw Ger (Gerrigje) van
Swol - Vinke in de leeftijd van 98 jaar. Het laatste jaar
van haar leven verbleef ze in verzorgingstehuis Bosbeek in Heemstede, waar haar dochter Marian
werkzaam is. Daarvoor was het vele jaren het Lamarckhof samen met haar man, die in 2012 overleed
en met wie ze bijna 70 jaar getrouwd was.
Oorspronkelijk kwam ze uit Kampen; een foto van de
Broederpoort prijkt op de rouwkaart. Het was een hele
overstap naar Amsterdam (vanwege het werk van
haar man), maar het werd toch hun tweede thuis. Al
langere tijd kon mevrouw van Swol niet meer naar de
kerk komen, maar de kerktelefoon en later de kerkradio bood uitkomst. Verschillende malen vierden we bij
haar thuis het heilig Avondmaal, steeds met een enkel
ander gemeentelid erbij. Dat was altijd bijzonder. Het
echtpaar van Swol stond bekend als opa en oma
'orgel' bij de klein- en achterkleinkinderen, vanwege
het harmonium in de achterkamer. Een tijdperk is afgesloten. Een verstandige, nuchtere maar vooral ook
gelovige vrouw is heengegaan. We danken God voor
haar lange leven.
Vanwege ons verblijf in Zuid-Afrika werd de Afscheidsdienst op 14 maart in De Bron geleid door de pastor
van Bosbeek. We wensen Marian en Jaap en de
overige familie en vrienden sterkte en troost.
-----------------------------------------------------------------------Op 13 maart overleed mevrouw Martha Vos - van
Streepen in de leeftijd van 79 jaar. Na het overlijden
van haar man, die ze langdurig verpleegde, begon ze
zelf met gezondheidsproblemen te kampen. De laatste jaren waren zwaar voor Martha. Heel vaak moest
ze worden opgenomen in het OLVG - vaak voor
langere perioden. Gelukkig waren er enkele mensen,
ook vanuit de gemeente, die haar trouw bezochten.
Het echtpaar Vos had geen kinderen - een blijvend
verdriet.
Op de rouwkaart staat een tekst uit Johannes 11: 'Wie
in Mij gelooft zal leven, ook al is zij gestorven’. Er was
in de familie enige discussie geweest of het niet moest
zijn: ook al is hij gestorven (want zo staat het in de
Bijbel). Maar er werd terecht besloten haar wens te
respecteren, omdat het iets zegt over haar eigen
geloof. Toch was het geloof voor Martha allerminst

een uitgemaakte zaak. Zij werd regelmatig heen en
weer geslingerd tussen een vast geloof en allerlei
diepgewortelde vragen over God. God lijkt zo vaak op
afstand. Waarom laat Hij niet meer van zich zien?
Waarom laat Hij zoveel ellende toe in de wereld? En
ook in mijn eigen leven?
De liederen die ze voor het afscheid koos getuigen
echter vooral van vertrouwen. Dat geldt ook voor de
Bijbellezing: Psalm 121. De dichter zegt het zo: Mijn
hulp is van de HEER, die hemel en aarde gemaakt
heeft. Hij zal niet toelaten dat je voet wankelt. Hij
slaapt niet. En ook al gebeuren er heel veel dingen die
je niet begrijpt, en zijn er even zo vele vragen waarop
je geen antwoord krijgt, dan blijft er toch het geloof,
het vertouwen dat God je niet laat vallen.
Op 18 maart vond de Afscheidsdienst plaats in de
aula van de Nieuwe Ooster, waarna haar lichaam aan
de aarde toevertrouwd werd. Onze gedachten en gebeden zijn bij mevr. Klok - van Streepen, haar zus
(Van Liebigweg 57) en de verdere familie en vrienden.
Zieken en herstellenden
Mevr. Wil Faber verblijft enige tijd in een zorghotel in
Brummen om verder aan te sterken. Mw. Onwijn
kreeg (na een verblijf in het Jan Bongahuis) een
plaatsje in AMSTA van 't Hofflaan 51. Mw.Heidi Hol
werd met een zware longontsteking in het ZH opgenomen. Ze is nu weer thuis, maar het verdere herstel
zal nog langere tijd in beslag nemen. Tinie de Kant is
ook nog herstellend van haar ZH-periode.
Mw. Kelner verhuisde naar Almere, waar haar dochter
woont. We wensen haar Gods zegen in haar nieuwe
woonplaats.
Godelieve van Britsom (een 'Jonge Bronner') moet
een knieoperatie ondergaan, na een val op wintersportvakantie.
We wensen hen en alle anderen die het moeilijk hebben die woorden uit Jesaja 43:19b, waar God zegt: Ik
baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de
wildernis'.
Hartelijke groet,
Dirk-Jan Thijs

Dank
Beste mensen van “de Bron”,
Zoals u misschien al gehoord heb, ga ik verhuizen
naar Almere en woon ik dichter bij mijn dochter. Ik doe
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u allen de hartelijke groeten en bedank u nog voor
het meeleven bij het overlijden van mijn man.
Mevr. T .Kelner – Tjio

April 2016

High Tea komt tot een eind

Mensen,

naar en houdt er rekening mee.

In oktober 2012 was onze eerste High Tea; maandag 21 maart onze
Het was een volkomen verrassing laatste!
voor mij dat ik de
Hartelijke groeten.
bloemen kreeg, daar was ik reuze blij mee, zo af en
Lies Rietbergen van Keulen
toe had ik het gevoel dat je er niet meer bij hoorde,
High Tea: vrouwen die samenkomen rond een welvoorziene tafel. Ontdus een dubbel blij gevoel.
moeting, samenzijn en gezelligheid, samen zingen (trouw begeleid door
Verder gaat het goed alleen dat hoofd hè, je leeft er
Lida), samen bidden en luisteren wat het Woord van God ons wil vertellen.
“Een vrouw uit de Bijbel”, was het thema waarmee we zijn begonnen. Veel
vrouwen zijn toen aan ons voorbijgegaan. Het was verrassend dat veel
Bijbelse vrouwen onbekend waren voor vele van onze gasten. En geloof
me… nog lang niet alle vrouwen uit de Bijbel zijn aan bod gekomen.
Het daaropvolgende thema, “Hij gelooft in mij”, ging over onze Heer die
onvoorwaardelijk in de mens gelooft, en ons liefheeft en blijft roepen:
“Komt tot mij….ik blijf zoeken naar jullie….. ik zal er zijn”. Het was een
voorrecht om deze heilsboodschap te mogen brengen.
Het laatste thema was: “omzien naar elkaar”. Hoe kunnen wij - dat wat wij
geleerd hebben - in de dagelijkse praktijk toepassen? Geen gemakkelijke
opdracht. Om dit blijmoedig te kunnen doen moeten wij Christus volgen
“op al onze wegen”, zoals het lied zegt.
Met deze woorden gaan wij uit elkaar met veel dank aan de vrouwen die
mij trouw hebben bijgestaan, Tonny, Lida en Matty.
Aan God de dank voor de mogelijkheid dat ik van Hem mocht spreken.
Misschien tot een volgende opdracht. Gods zegen voor jullie allen.
Hartelijke groet,
Janneke van Oosten Nijdam
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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

13 april, 11 mei, 15 juni
Juli en augustus geen maaltijd
14 september, 12 oktober, 16 november,
14 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,=.

6

April 2016

Groeien bij de Bron - kalender april
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: 13 april
Wat:
welkom en drankje vanaf 17.00;
gezamenlijke maaltijd vanaf 18.00.

Open Kerk
Waar:
De Bron
Wanneer: 27 april (Koningsdag)
12.00 Middaggebed

Gebed voor buurt en kerk
Waar:
De Bron
Wanneer: 5 april van 19.30 – 20.00

Sing-in groep
Bijdrage aan de volgende viering(en): 17 april

De Jonge Bronners (jongeren)
Waar:
de Pastorie
Wanneer: 24 april 18.30

Amstelgroep
Waar:
de Pastorie
Wanneer: 5 april om 14.30

Rouwverwerkingsgroep
Waar:
de Pastorie
Wanneer: (maandag) 4 april 16.00-17.00

Middenmeergroep
Waar:
de Pastorie
Wanneer: nog te bepalen om 14.30

Voedselbank
Lieve mensen van de Bron,
Al verschillende jaren houden wij een inzamelings
actie zo’n 2 x per jaar voor de voedselbank. Dit jaar
was het op zondag 21 februari de 1e keer. Ik kan u
vertellen dat u massaal weer hebt mee gedaan, er
waren maar liefst 6 kisten vol met de goederen die zij
zeker konden gebruiken! In de wandelgangen tijdens
deze dienst heb ik nog € 80.00 mogen ontvangen voor
inkopen, en dat heb ik gedaan! Het zijn voornamelijk

luiers geworden (reclame) en tandpasta en Roosvicee
(meng limonade voor de kinderen in de reclame). Kortom ik heb mijn best gedaan alles aan te vullen met
het bedrag wat ik ontving met wat ik dacht dat nodig
was. Al het geld is goed besteed. Hartelijk dank voor
al uw bijdragen. En graag tot de volgende keer!
Namens de diaconie
Ditty Peeters

Nieuwsbrief
Beste gemeenteleden,
Zoals sommigen misschien al te horen hebben gekregen ben ik sinds 1 maart niet meer in dienst van de
Bron. Ik ben ondertussen op stage bij Margrietha Reinders. Zij werkt als pionier in Betondorp en ik help

haar hierbij en leer van haar.
Jullie zullen mij af en toe nog zien in de Bron, maar
niet regelmatig meer. Ik wil jullie hartelijk danken voor
jullie gebed en ideeën.
Hartelijke groet,
Minke Velthuis
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Roemenië – Satu Mare
Beste gemeenteleden,
Op dinsdag 1 maart jongstleden hebben Nel Westra
en ondergetekende een bezoek gebracht aan de Hervormde Gemeente te Scherpenzeel. De laatste jaren
hebben wij met hen contact omdat zij het project Satu
Mare in Roemenië coördineren. Onze jaarlijkse bijdrage doneerden wij aan hen en zij hielden het
overzicht over de uitgaven in Satu Mare.
Nadat wij een aantal jaren geleden op bezoek zijn geweest en de gebouwen er goed uitzien, hebben wij
ons afgevraagd of wij met het project door moesten
gaan. In Scherpenzeel is deze vraag gesteld. De commissie Roemenië heeft op dit moment nog middelen
genoeg om het maaltijdenproject voor arme mensen in

de winter en het medicijnenproject door te laten gaan.
Ook zonder onze steun.
Met wederzijds goedvinden heeft de Diaconie
besloten onze jaarlijkse bijdrage stop te zetten zodat
we andere projecten die op ons pad komen te kunnen
ondersteunen. Wellicht bij ons in de omgeving.
Binnen de Watergraafsmeer hebben wij hierover een
vergadering gehad met de diverse kerken en Dynamo,
om zo achter de armoede in Oost/Watergraafsmeer te
komen.
Ik hoop dat u allen hiervoor begrip kunt opbrengen.
Namens de Diaconie,
Ans van Raalte-Deschan

Diaconale Collectes april 2016
Zondag 3 april – Project Oeganda – COBEHD
Bericht van Grace Nakazibwe:
‘I greet you in the name of our Lord Jesus. I hope you
are well together with the other church members. We
have not communicated for a long time now and I
have not been able to send you my annual report. I
am sorry for that. For a long time now I have been
nursing my mother who had a stroke three years ago
and has been bed ridden and I have been on her bedside. Recently two weeks ago she passed on. Our
work has been somehow slow with many challenges
including the political activities. But also we have run
out of most of the resources to enable us to do the
work. However we hope we shall send you our report
soon and hopefully you will send us the contribution
which you usually send us.’
Ook dit jaar zullen wij haar project in Oeganda ondersteunen: ‘HEALTH, WELLNESS AND FITNESS’ voor
de kinderen in Oeganda!
Zondag 10 april – EXODUS – ex-gedetineerden
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan exgedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van
hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te
stappen.
Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van
de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een
maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Naast de
hulp van vrijwilligers buiten de gevangenis, biedt het
Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van
(ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie
(OKD) project maakt het mogelijk voor gedetineerde
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ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de bajes en
zo te werken aan een goed contact.
Middels een convenant met het justitiepastoraat faciliteert Exodus ruim 60 inzorg-groepen.
Inzorg-vrijwilligers leggen individueel bezoek af aan
gedetineerden en participeren bij de kerkdiensten en
gespreksgroepen van de penitentiaire inrichtingen.
Meer dan 1850 vrijwilligers zijn actief in het vrijwilligersnetwerk.
Zondag 17 april – Amnesty International
Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening
geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn.
Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de
doodstraf of zonder eerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies.
Amnesty maakt onrecht zichtbaar en zet de daders
onder druk
Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit doen we via rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo worden
regeringen en bedrijven onder druk gezet om de
schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of
hun beleid te veranderen. Daarnaast steunt Amnesty
lokale organisaties en activisten die opkomen voor de
mensenrechten in hun land.
Ieder mensenleven is een strijd waard
Amnesty boekt successen. Mensen worden vrijgelaten, martelingen worden gestopt, beleid wordt veranderd. Al duurt het decennia om wetgeving
aangepast te krijgen, of jaren om een gevangene vrij
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te krijgen, Amnesty geeft niet op.
Zondag 24 april - Collecte Protestantse Kerk, Eredienst en kerkmuziek - Zingen in je eigen taal
Een kerkdienst zonder muziek is ondenkbaar.
Liederen troosten en bemoedigen als we zelf geen
woorden meer hebben. Liederen helpen om de blik
naar boven te richten. In Nederland kiest iedere gemeente liederen en liturgische vormen die passen bij
de eigen sfeer en identiteit.
Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren
en andere muziek om de erediensten vorm te geven.
De Protestantse Kerk ondersteunt daarbij met inspiratiedagen waar gemeenten ideeën opdoen om een
impuls te geven aan de eredienst.
Maar niet overal in de wereldwijde kerk kunnen
mensen in hun eigen taal en op hun eigen manier
zingen over wat zij geloven. Dat geldt vooral voor

christenen uit minderheidsgroeperingen of voor gelovigen die behoren tot een lokale stam.
Het Audiovisueel Centrum van de Kerk van Pakistan
ondersteunt minderheden in Pakistan met liederen,
muziek en liturgische vormen, die passen bij hun eigen cultuur en die geschreven zijn in hun eigen taal.
Voor de christenen in de zuidelijke regio Sindh is het
werk van dit centrum van grote betekenis. Veel christenen daar hebben een hindoeïstische achtergrond.
Er is in Pakistan weinig begrip voor hun cultuur.
Dankzij het werk van het Audiovisueel Centrum van
de Kerk van Pakistan kunnen ook deze christenen
God eren met liederen die bij hen passen in een taal
die hen raakt.
Er zit muziek in deze collecte! Steun dit werk in binnen- en buitenland. Van harte aanbevolen!
Ans van Raalte-Deschan

Ingezonden door
Linda Schol
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Vieringen
Zondag 3 april
De Bron, 10.00
Voorganger: Pastor M. (Marja) van Gaalen
Collecte: Project Oeganda – COBEHD
Donderdag 7 april
De Open Hof, 15.00
Voorganger: Ds. Monica Randt
Zondag 10 april
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Stichting EXODUS
Zondag 17 april
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Amnesty International
Zondag 24 april
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Eredienst en kerkmuziek
Zondag 1 mei
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.M. (Margrietha) Reinders
Woensdag 4 mei
De Open Hof, 15.00
Voorganger: Welmoed Vriend
Donderdag 5 mei
Hemelvaart
Koningskerk, 10.30
Gezamenlijke voorgangers
Zondag 8 mei
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
Zondag 15 mei
Pinksteren
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
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Verantwoording giften
Verantwoording van de collectes in de maand februari 2016
7 februari KIA- Werelddiaconaat
€ 151,60
het landbouwwerk van Trukajaya in
Indonesië
14 februari KIA-40 dagen tijd
€ 152,05
Een veilig thuis voor Oekraïense
weeskinderen
21 februari KIA-voorjaarszendingsweek
€ 310,30
Een nieuwe start voor kwetsbare
vrouwen in India
28 februari Collecte Kerk in Actie
€ 138,95
Binnenlands diaconaat: Een lach op het
gezicht van kinderen in Nederland

April 2016

11

