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Beste Vrienden,  
Verkiezingstijd 
 
De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen nu 
wel heel dichtbij. Wellicht heb je de StemWijzer al 
ingevuld. Nu zijn daar ook lastige vragen bij, onder-
werpen waar je te weinig van af weet. Gelukkig is er 
dan de mogelijkheid 'geen van beide' te kiezen, dat wil 
zeggen 'geen mening’. Ik heb overigens ontdekt dat 
als je dat bij alle vragen invult dat je dan bij het 'Forum 
voor de Democratie' uitkomt. Deze (nieuwe) partij 
zoekt dus vooral mensen die nergens een mening 
over hebben. 
 
Ik vroeg me af of er nog een kortere weg is dan het 
invullen van de StemWijzer. Misschien alleen kijken 
naar de titels van de verkiezingsprogramma’s?  
Dan kom ik onder meer het volgende tegen: 
- Zeker Nederland (VVD) 
- Een verbonden samenleving (PvdA) 
- Nederland weer van ons (PVV) 
- Pak de macht (SP) 

- Hoopvol Realistisch (CU) 
- Plan B: hou vast aan je idealen! (PvdD) 
- Omdat ouderen het niet meer pikken...(50+) 
 
Misschien is er iets bij dat je zo al aanspreekt. Dan 
ben je gelijk klaar. Natuurlijk dan nog wel afwachten of 
het in de praktijk gebracht wordt... Het CDA verkiez-
ingsprogramma heeft als titel: Keuzes voor een beter 
Nederland. Maar wat zijn dan die keuzes? Daar wordt 
in de titel in ieder geval weinig over weggegeven. 
Tenslotte: ook een Bijbeltekst ontbreekt niet in de lijst 
van titels van verkiezingsprogramma's (SGP): Stem 
voor het leven! (Deuteronomium 30: 19).  
 
Aan u de keuze. 
   
Bij de diensten in maart en april 
 
De kerkdiensten zijn opgenomen in het rooster van De 
Bron (dikgedrukt, dus makkelijk te vinden). Dat is ge-
daan om aan te geven dat we niet alleen een kerk zijn 
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Meditatie 'De werkelijkheid achter de 
werkelijkheid' 
Als je er met mensen over praat waarom ze eigenlijk 
niet geloven kom je vaak dezelfde antwoorden tegen. 
Je kan God niet zien, hoe weet je dan of Hij wel 
bestaat? Als ik alle ellende in de wereld zie - dan 
vraag ik me af: waar is God? Veel verhalen in de Bi-
jbel zijn in strijd met de wetenschap - die kunnen toch 
niet waar zijn? Best uitdagende vragen. Je voelt je 
niet altijd sterk staan als gelovige. Want waar het be-
wijsmateriaal? Waar is het overtuigende bewijs?  Het 
geloof lijkt in tegenspraak met de harde werkelijkheid. 
Of zou het ook nog anders kunnen zitten? Zou het 
Bijbelverhaal van vandaag ons misschien kunnen 
helpen?  
 
Het is crisis in Dotan, een plaatsje op de huidige 
westelijke Jordaanoever. De bediende van de profeet 
Elisa doet 's morgens de deur open en ziet het stadje 
omsingeld door een groot leger: soldaten en 
strijdwagens. Ze zijn gekomen om zijn baas te ar-
resteren. Er is geen ontkomen aan: Wat moeten we 
beginnen, heer?  Maar zijn meester blijft wonderlijk 
kalm. 'Wees niet bang, wij zijn met meer dan zij!'.   Wij 
zijn met meer dan zij! Dat is niet wat ik zie, Elisa - wat 
bedoel je? De godsman ziet iets anders dan zijn 
knecht. Hij ziet een àndere werkelijkheid. En daarom 
is hij niet bang. Dan bidt hij tot God: HEER, open de 
ogen van mijn knecht en laat het hem (ook) zien! Dan 
ziet deze man wat Elisa gelijk al zag: de heuvels staan 
vol met paarden en wagens van vuur. Zo ver hij kan 
zien. Ze vormen een ring van bescherming rondom 
Elisa.  
 
Paarden en wagens van vuur. Wat deze knecht hier te 
zien krijgt is iets van de werkelijkheid achter de werke-

lijkheid. Iets wat met het blote oog niet te zien is. Iets 
indrukwekkends. Iets dat nog veel meer ontzag in-
boezemt dan al die paarden en wagens voor de 
stadspoort. Paarden en wagens van vuur. Dat beeld 
(dat al eerder voorkomt in dit Bijbelboek) duidt op een 
ingrijpen van God zelf. Elisa weet zich omringd met 
paarden en wagens van vuur, dat wil zeggen van 
Gods machtige aanwezigheid. En daarom is hij niet 
bang.    
 
Wij gaan ervan uit dat wat je ziet met je ogen dat dat 
de werkelijkheid is. Het is een belangrijk uitgangspunt 
van de wetenschap: welke feiten heb je waarge-
nomen? Dat heeft te maken met zien. Met je zin-
tuigen. Als je het niet kan zien of op een andere ma-
nier kan waarnemen of meten dan geldt het niet. Dan 
is het niet bewezen en daarmee kan ook niet vast-
gesteld worden dat het waar is. Zo wordt er weten-
schappelijk ook geredeneerd over God. Je kan Hem 
niet zien, dus kan je niet vaststellen dat Hij bestaat.   
 
Wij, mensen van de 21 ste eeuw, zijn beïnvloed door 
het denken van de Verlichting, een manier van den-
ken die opkwam met de opkomst van de wetenschap. 
Daarbij staat de zichtbare werkelijkheid rondom ons 
centraal. We vertrouwen erop dat onze ogen het goed 
zien. Maar dat is tegelijk de reden waarom we vaak zo 
angstig en pessimistisch zijn. Ook christenen. We ki-
jken om ons heen en denken: o' het gaat niet goed 
met de kerk. We kijken naar het volk Israël van van-

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: 
In Maart zijn er verschillende bijzondere diensten: - op 12 maart is er een Schooldienst met leer-

lingen van het Pieter Nieuwland College. Het is 
een speciale dienst waarin ook uitgelegd wordt 
wat we in de kerk doen en er wordt iets verteld 
over het kerkgebouw. De muziekgroep Todah 
uit Scheveningen verleent zijn medewerking en 
Matthias, onze oudste zoon zal de preek ver-
zorgen. - op 19 maart is er de bediening van de heilige 

Doop. Het is dan tevens Biddag en er vindt een 
inzameling voor de Voedselbank plaats. - op 26 maart vindt Openbare belijdenis van het 

geloof plaats. 
 
April is de maand van het Paasfeest, het feest van de 
Opstanding. 
Ter voorbereiding zijn er in de Stille Week enkele Ves-
pers: verstilde vieringen met zang, Bijbelwoorden en 
gebed: 

* Palmzondagvesper , 9 april om 19.30 
* Witte Donderdagvesper 13 april 19.30 
* Goede Vrijdagvesper, 14 april 19.30 
* Paaswake, 15 april 21.00 

gevolgd door de feestelijke dienst van Pasen op 16 
april.  
 
Goede diensten en hartelijke groet, mede namens 
Tonny,  

 
 

Dirk-Jan Thijs  

(Tekst Overdenking Alledagkerk - Middagpauzedi-
enst 18 januari 2017 Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs - nav 
2 Koningen 6: 13-17)   
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In memoriam 

Op 6 december 2016 ging van ons heen Nel 
(Pieternella) Bakker - Fioole in de leeftijd van 101 
jaar. Gedurende vele decennia woonde zij met haar 
gezin in de WGM en waren ze actief betrokken bij de 
kerk. Alweer geruime tijd geleden overleed haar man, 
Bernard Bakker. Ondanks het verdriet en gemis zette 
zij een actief leven voort. Daarin nam deelname aan 
familie - en kerkelijke activiteiten een grote plaats in. 
Tot voor minder dan één jaar terug was ze vrijwel 
iedere zondag in de kerk te vinden en nam ze deel 
aan de Open Maaltijden, High Tea, koffiemorgens in 
de Hofkerk, Middenmeer gespreksgroep en legde ze 
nog bezoekjes af. Vitaal tot in haar laatste levensjaar.  
 
'Mijn genade is u genoeg' staat er op de rouwkaart. 
Ondanks haar zekere voorkomen ging ze van binnen 
nog wel eens gebukt onder twijfel. Dat kwam door die 
vraag die ze zichzelf regelmatig stelde: ben ik wel 
goed genoeg in het oog van God?   Wie is goed ge-
noeg voor God?  We hebben het er vaak over gehad. 
Ze wist het antwoord ook wel: niemand is ten diepste 
goed genoeg... Maar gelukkig: Jezus Christus is naar 
deze wereld gekomen voor onze fouten en tekorten. 
Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven en is vergeving 
mogelijk. De vraag is dus niet 'of ik goed genoeg ben', 
maar 'of er genade voor mij is'. En dat is er voor ieder 
die gelooft.  

Moeder had zelf de liederen voor haar afscheid ge-
kozen.  Daarbij ook een lied van vertrouwen, een lied 
dat overgaat in een gebed:  
Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
Op 13 december legden we haar lichaam ter ruste op 
de Nieuwe Ooster na een dankdienst voor haar leven 
in De Bron. We wensen José, de andere kinderen, de 
klein -en achterkleinkinderen en alle andere vrienden 
en bekenden van Nel Bakker sterkte en troost.   
 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Op 4 januari 2017 overleed Lenie (Lena Jacoba) van 
Heest - Benjamin in de leeftijd van 85 jaar. De laatste 
jaren heb ik haar een aantal keer ontmoet, samen met 
Jan, in Verzorgingstehuis Eben Haëzer waar ze al 
geruime tijd verbleef wegens afname van haar 
geestelijke vermogens. Eigenlijk is dat laatste niet 
goed uitgedrukt: geestelijke vermogens waren er nog 
volop - dat bleek wel als we de bekende liederen van 
vroeger inzetten. Zingen was één van haar passies, 
haar leven lang. Zestig jaar lang was ze de echt-
genote van Jan en veel mooie dingen hebben ze 
samen beleefd en gedeeld met de mensen om hen 

Mensen 

daag en denken: welke kant gaat het nou op? We ki-
jken om ons heen en zien oorlog hier, aanslagen daar, 
armoede op heel veel plaatsen, verdrukking, misbruik 
en ga zo maar door. We lezen in de Bijbel dat Jezus 
zal terugkeren en dat er een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde zal komen, maar soms grijpt twijfel ons 
aan....  
 
Nu horen we vandaag dat God mèèr wil geven dan 
alleen het zicht van de ogen. God wil laten zien dat er 
meer is dan de werkelijkheid die voorhanden is. Onze 
werkelijkheid is maar betrekkelijk. Ons zicht is maar 
beperkt. God gunde Elisa (en even later ook zijn 
knecht) zicht in Zijn werkelijkheid. Dat is de werke-
lijkheid van Gods macht en Gods koninkrijk. En die 
blijkt vaak loodrecht op onze werkelijkheid te staan. 
God wil iedere gelovige bepalen bij Zijn werkelijkheid. 
Dat Hij regeert - ondanks alles wat ertegen lijkt te 
spreken. Daarom zond Hij ook zijn Zoon naar deze 
aarde. Om het Koninkrijk van God aan te kondigen, 
Gods regeermacht.  
 
Ik ben niet bang, wij zijn met meer dan zij! Iedere 
christen zou dat tot haar of zijn levensmotto moeten 
maken. Zouden we dan niet met veel meer vertrouwen 

en hoop kunnen leven? Het gaat om Gods werke-
lijkheid en Zijn rijk. Wij zijn met meer dan zij.  
 
Er is daarbij wel een gevaar. En wel dat we denken 
God voor ons doel in te kunnen zetten. Dat zou een 
vreselijk misverstand zijn. Maar het is de hele 
geschiedenis door steeds weer gebeurd. Laat me een 
voorbeeld uit de Bijbel noemen: het leger van Israël 
dat de ark meenam om zodoende de oorlog wel even 
te kunnen winnen. God staat aan onze kant. Of politici 
die roepen: 'God bless America!' Of weer anderen die 
het hebben over het belang van de Joods-Christelijke 
traditie in Europa. En daarmee ondertussen hun eigen 
ideologie en partijbelang nastreven. Het gaat niet om 
onze zaak. En daar proberen God achter te plaatsen. 
Het gaat om zijn Koninkrijk.  
 
En daarom bidden we: Uw Koninkrijk kome. Dat 
Koninkrijk dat zijn intrede deed met de komst van Je-
zus naar deze aarde. Dat Koninkrijk dat niet van deze 
wereld is, maar waarvan we soms toch de contouren 
mogen zien. Het zien van de andere werkelijkheid, de 
werkelijkheid van God, laat je niet hetzelfde. En 
daarom is ons gebed: God, open onze ogen voor Uw 
werkelijkheid en leer ons daaruit te leven. 
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heen. De trouw waarmee Jan naar haar is blijven 
omzien - ook toen zijn eigen gezondheid minder werd 
is ontroerend. 
 
Het afscheid vond plaats op 12 januari in een over-
volle aula van de Nieuwe Ooster in een dienst geleid 
door Ds. P.(Paula) Irik, Geestelijk Verzorger, waarin 
Jan zijn lieve Lenie herdacht. 
 
We bidden om kracht en steun voor Jan voor de weg 
die hij gaat.       
 

 

Lief en Leed 

Zieken en herstellenden 
 
De familie van der Sluijs (Von Liebigweg 72   1097 

RR   Amsterdam) is al langere tijd aan huis gebonden 
door verminderde mobiliteit. Hetzelfde geldt voor de 
familie Koster (Helmholtzstraat 83-I     1098 LH  Am-
sterdam). Met hen denken we aan allen die niet of 
nauwelijks meer naar de kerk kunnen komen. Het is 
fijn als het contact kan blijven bestaan. Gelukkig zijn 
er mensen uit de gemeente die zich inzetten voor het 
bezoekwerk en zelf besteed ik daaraan ook iedere 
week tijd. Aarzel niet een beroep op ons te doen.   
   
Met het echtpaar Degen zijn we dankbaar dat ze hun 
68 jarig huwelijksfeest mochten gedenken.   
 
 
 
 
Hartelijke groet, 
 

Dirk-Jan Thijs  

De maandelijkse vieringen in De Open Hof lopen 
goed, worden door zo’n 25 bewoners bezocht en erg 
gewaardeerd. Dank zij de blijvende grote inzet van 
wisselende voorgangers uit de buurt en betrokken 
vrijwilligers en ambtsdragers uit De Bron lukt het om 
deze vieringen toch door te laten gaan. Dank zij vele 
helpende handen, betrokkenheid en gebed is mogelijk 
geworden, wat eerst niet meer mogelijk leek.  
Vrijwilligers zorgen er voor dat er maandelijks ook een 
bloemetje verzorgd wordt dat vanuit de viering naar 
een zieke of jarige bewoner gebracht wordt. Ook is er 
een iedere viering een collecte die vanaf nu aan de 
Stichting Max Maakt Mogelijk als bestemming heeft. 
Het ziet ernaar uit dat ook komend jaar we voor de 
bewoners weer mooie vieringen zullen kunnen organ-
iseren. Een collecteopbrengst van een collecte die 
deze zomer in de Bron is gehouden, zorgde ervoor 
dat er een prachtige gietijzeren kandelaar kon worden 
aangeschaft: een waardige basis voor de Paaskaars 
die bij alle vieringen in De Open Hof brandt ! 
 

 
 
Sinds enige tijd functioneert ook een gespreksgroepje 

over 'Geloof en leven' geleid door Ds.D.J.Thijs en met 
hulp van Corry Beekman.  
 
Het 50 jarig bestaan van De Open Hof werd gevierd, 
en de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. 
Het huis onderging tussen de bedrijven door een 
mooie opknapbeurt. Er kwamen nieuwe activiteitenbe-
geleiders dankzij het geld van staatssecretaris Van 
Rijn, en in de zorg werd verbeterd en vernieuwd. 
Duidelijk is dat er veel hulp en gebed nodig blijft om 
de bewoners van dit huis nog beter te kunnen onder-
steunen. Tot slot een spreuk van een mij onbekende 
schrijver: 
 
Het is te doen 
 
Delen van beschikbaar leven 
praten met doodgewone mensen 
reiken over opgeworpen grenzen 
moed inspreken aan moedeloze mensen 
plaats nemen naast vereenzaamde mensen 
het is te doen  
 
 
Met hartelijke groet, 
 

Monica Randt  
 
Mocht u mij willen spreken of in contact komen: Op 
woensdag ben ik in de Open Hof bereikbaar, en om 
de week op vrijdagmiddag. Mijn telefoon nr. 020- 462 
33 33 en mail: m.randt@zgao.nl  

Nieuws uit De Open Hof  
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Diaconale collectes maart – april 2017 

en plannen voor 2017! 
 
Alweer een jaar voorbij en de Diaconie wil u graag 
laten weten wat we in het afgelopen jaar gedaan heb-
ben.  
De Diaconie bestond in 2016 uit de volgende diak-
enen: Nel Westra, Harda van Wageningen, Ans van 
Raalte, Truus Mentink en Ditty Peeters.  
Omdat Meer-Zicht niet meer maandelijks uitkomt en er 
voor de zondagsbrief is gekozen komt de uitleg van 
de diaconale collecte in de zondagsbrief te staan. In 
Meer-Zicht kunt u wel lezen wat de opbrengst van de 
diaconale collectes is geweest.  
In overleg met de Hervormde Gemeente te Scherpen-
zeel hebben we besloten onze jaarlijkse financiële 
bijdrage voor Roemenië stop te zetten. Scherpenzeel 
heeft de middelen om Satu Mare te blijven ondersteu-
nen zodat wij onze gelden op andere projecten kun-
nen inzetten. 
Matthias en Lizelle Thijs zijn definitief teruggekomen in 
Nederland. In 2016 hebben we nog een eenmalige gift 
gegeven voor de inrichting van bibliotheken in Z-
Afrika. 
Grace Nakazibwe uit Oeganda heeft ons een be-
zoekje gebracht in augustus. Zij logeerde een paar 
dagen bij Truus Mentink. Truus en Ans hebben met 
Grace gesproken over haar project COBEHD in Oe-
ganda. Daar wordt de geldkraan door de overheid 
steeds meer dichtgedraaid waardoor het moeilijk 
wordt het ontwikkelingswerk voort te zetten. Wij zijn nu 
in contact met Kerk in Actie of zij kunnen ondersteu-
nen. 
Ook in 2016 hebben we op biddag en dankdag het 
voedselbank project ondersteund in de kerk. Als 
kerken zijn we verplicht dit project te blijven  

ondersteunen en zullen in 2017 zeker op de bid- en 
dankdag inzamelingen blijven houden.  
Het bloemenfonds en de kerstattenties kunnen we, 
met dank aan de vrijwilligers, nog steeds voor onze 
80+ blijven voortzetten. Echter in 2017 hebben we 
besloten de leeftijdsgrens te verhogen naar 85+. 
De mensen die nu de bloemen en de kerstattentie 
krijgen blijven dit behouden, ook al bent u nog geen 
85+!  
Op 3 september hebben we met 43 deelnemers een 
bustochtje gemaakt naar Texel. Zolang er belangstel-
ling voor is zullen we dit 1x per jaar blijven doen. 
De landelijke diaconale collectes die door Kerk in Ac-
tie en de Protestantse Kerk Nederland worden aan-
bevolen worden door ons zo veel mogelijk onderste-
und. Daarnaast hebben we de vrijheid om ook zelf 
projecten te ondersteunen. In 2017 hebben we de vol-
gende projecten ondersteund: 
 

Bartimeus Sonneheerdt, Stichting Friedenstimme, 
Leprastichting, Protestantse Diaconie Amster-
dam met hun projecten het Wereldhuis, Bu-
rennetwerk en Drugspastoraat, Exodus Ned-
erland, Amnesty International, Stichting Kuria, 
Kinderhospice het Lindenhofje van het Leger 
des Heils, Nederlands Bijbelgenootschap, 
Rudolphstichting, Nederlands Albert Schweiz-
erfonds, Jeanette Noëlhuis in Amsterdam 
Z.O., Oogvereniging O.O.G., Voedselbank, 
Stichting Krupalaya-Nepal, Clinic Clowns, 
oecumenische diensten de Open Hof, Stiching 
Oude Zijds 100, Stichting Dovenpastoraat 
Amsterdam, Stap Verder – Amsterdam Z.O. 

 
Het Diaconaal Platform Amsterdam Oost groeit! Wat 

26 februari Wereldhuis – Diaconie Amsterdam 

5 maart 40 dagentijdcollecte KIA – Steun kinderen in de Glind 

12 maart KIA-voorjaarszending, inzameling voedselbank 

19 maart 40 dagentijdcollecte KIA – ouderen in Moldavië 

26 maart 40 dagentijdcollecte KIA – mensen in de knel in Nederland 

2 april 40 dagentijdcollecte KIA – Werelddiaconaat – steun jongeren 
in Zuid Afrika 

9 april Palmzondag:  Kerk in Actie - Steun mensen met een handicap 
in Myanmar 

16 april Pasen - PKN - Jeugdwerk 

23 april COBEHD - Uganda 

30 april Eigen ouderenwerk 

Verslag Diaconie over 2016  
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eens opgezet was als een Diaconaal Platform Water-
graafsmeer is verder uitgebreid naar samenwerking 
met de diaconieën uit Oost. Mede met dank aan de 
inzet van Coen van Loon, pastor in de Hofkerk en 
Harda van Wageningen.  
Op zaterdag 1 oktober hebben we gezamenlijk een 
rommelmarkt in onze kerk De Bron gehouden en de 
opbrengst is overgemaakt naar de Voedselbank. Ook 
voor 2017 staan er gezamenlijke projecten gepland. 
Eind januari zijn er vrijwilligers van de diverse kerken 
die, met de vluchtelingen die in het voormalige ge-
bouw van de Bijlmer bajes zitten in afwachting van 
huisvesting, een dagje uitgaan in Amsterdam.  
In de zomer is het idee geopperd om kinderen in Oost 
die geen vakantie hebben, omdat ouders dit niet kun-
nen betalen, een paar heerlijke dagen te geven. De 
eerste plannen liggen er.  

We houden u op de hoogte. 
Mede door een legaat van een gemeentelid, en de 
wens om mensen die het nodig hebben te helpen, 
hebben we drie families financieel kunnen ondersteu-
nen waardoor hun leven er weer wat rooskleuriger 
uitziet.  
Nog steeds ondersteunen wij 3 projecten welke gefi-
nancierd worden via het Protestants Diaconaal Cre-
diet Van de Protestantse Kerk in Nederland: De Wijde 
Mantel in de Glind, Stichting Molenwijk te Zeist en Het 
Passion te Hummelo. 
 
Namens de Diaconie Protestantse Gemeente Water-
graafsmeer 

 
 

Ans van Raalte-Deschan 

om 19.30 uur in de Koningskerk 
Van ’t Hofflaan 20 
 
De jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag wordt ge-
houden op vrijdag 3 maart 2017.  De viering is voor-
bereid door vrouwen uit de Filippijnen. Het thema voor 
de volwassenviering is: ‘Eerlijk’ geïnspireerd op 
Matheüs 20: 1-16  
Wereldgebedsdag heeft een lange traditie en wordt 
gehouden op de eerste vrijdag van maart. In 1887 
riepen Amerikaanse vrouwen tot een gebedsdag in 
hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot wereldwijde 
dag van gebed. In 183 landen houden mensen op 
deze wereld hun handen gevouwen en wordt er ge-
zongen. Nederland doet sinds 1929 mee met de vier-
ing en wel op ruim 500 plaatsen.   
De orde van dienst wordt ieder jaar voorbereid door 
vrouwen uit telkens een ander land. Wereldgebeds-

dag verenigt vrouwen/mensen over de hele wereld in 
een keten van gebed. Het wil mensen inspireren om in 
actie te komen. De hele dag zullen overal in de wereld 
gebedssamenkomsten plaatsvinden waardoor er 24 
uur lang wordt gebeden.  
 
Door de Wereldgebedsdag bevestigen mensen/
vrouwen, dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en 
dat beide invloed hebben in de wereld.  
 
De Wereldsgebedsdag is een oecumenische viering. 
Ook onze Gemeente werkt hieraan mee.  
 
 
NB. In het verleden werd gesproken van vrouwen 
Wereldgebedsdag. Daar de positie van vrouwen in 
Nederland sterk is verbeterd, staat de viering in 
Nederland open voor vrouwen en mannen.   

Wereldgebedsdag 3 maart  

Biddag 12 maart en dankdag 5 november 

 
De afgelopen jaren hebben we op de bid- en dank-
dag inzameling gehouden voor de Voedselbank. 
Helaas groeit het aantal huishoudens dat gebruik 
maakt van de Voedselbank. 
Nog even voor uw informatie: 
Voor wie is er een voedselpakket beschikbaar? 
Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank 
worden verstrekt, zijn bedoeld als noodhulp voor 
mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt 
niet rond kunnen komen. Ze zijn niet bedoeld als ex-
traatje voor mensen die het niet breed hebben. 
Tijdens een intakegesprek toetsen ze daarom aan de 
hand van landelijke voedselbank criteria of iemand in 
aanmerking komt voor een voedselpakket. 

Voedselpakketten worden ter beschikking gesteld aan 

huishoudens waar het inkomen per maand zo laag is 

dat na aftrek van de vaste lasten zoals huur, energie, 

verzekeringen, schulden, enz. minder geld dan het 

normbedrag overblijft om te besteden aan eten, 

kleding en andere zaken.  

Doet u mee? 
 

U kunt houdbare – verpakte – levensmiddelen en 

toiletartikelen meenemen naar de kerk. Als het u te 

zwaar is dan kunt u uw gift geven aan de Diaconie. 

Wij zorgen ervoor dat er bruikbare levensmiddelen 

worden gekocht. U kunt  contact opnemen met 

Ditty Peeters – tel. 020 6656601 die de coördinatie 

voor deze inzameling in handen heeft. 

Inzameling Voedselbank Amsterdam  
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“ Kom achter Mij, en ik zal U vissers van mensen 
maken” ( Mattheus 4, vs. 19)  
 
Lieve mensen van de BRON, 
 
Allereerst heel hartelijk dank voor de kleine kadootjes 
die u gaf met Kerst. Het pioniersteam heeft ze in de 
buurt rondgebracht. Samen waren we aanwezig bij 
het kerstfeest op de Brink, waar we het kerstevangelie 
lazen en warme wijn dronken bij de vuurkorf. We kwa-
men er heel wat nieuwe mensen tegen.  
 
De website van Betondorp Bloeit is 
klaar!  ( www.BetondorpBloeit.nl ) 
En daarmee onze voorlopige agenda van 
kleine laagdrempelige acties in de buurt. Het doel 
daarvan is, dat wij mensen leren kennen en in contact 
brengen met elkaar en onze huiskamergemeente. 
Daar nemen we de tijd voor. Sommige activiteiten zijn 
nog niet echt van start gegaan, maar gaan zichzelf in 
de loop van de komende maanden invullen. Fijn als 
jullie eens willen mee doen!  
Ikzelf zal proberen zoveel mogelijk overal bij te zijn. Je 
kunt mij bellen of een berichtje sturen:  
06-10421819 
 
Dit zijn de data: 

 

Bidden voor Betondorp: Huisgemeente 
samenkomst, elke tweede donderdag van de 
maand; 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni, 14 
september, 12 oktober, 9 november, 14 december 
 
Biertje Beton: Team ontmoeting met hapje en 
drankje, elke vierde vrijdag van de maand; 24 februari, 
24 maart, 28 april, 26 mei, 23 juni, 22 september, 27 
oktober, 24 november, 22 december. 

 
Betondorp Bijbelt: Mediteren met teksten uit de Bi-
jbel, elke derde woensdag van de maand: 15 februari, 
15 maart, 19 april, 17 mei, 21 mei, 20 september, 18 
oktober, 15 november, 20 december,  
 
Heel Betondorp Bakt: Eten met de buren in het 
Brinkhuis: elke dinsdag van 5 tot 8.  
 
Bakkie Beton : Koffiedrinken bij de bakker op het 
Brinkplein: elke donderdag om half 11,   
 
Betondorp Brigade: buurtbewoners helpen buurtbe-
woners, is niet op een vast tijdstip maar op afspraak 
met een buurtbewoner, bijv, 1 keer per week of twee 
weken.  



9 

Maart 2017 
 

 

Beste inwoner van Amsterdam Oost en betrokkene 
van De Bron, 
 
Ik ben altijd op zoek naar mensen die hun buurt goed 
kennen, zich inzetten voor hun buurt. Zij kunnen mij 
helpen om mensen en activiteiten aan elkaar te ver-
binden. Ik ben ook altijd op zoek naar mensen die 
kwetsbare buurtbewoners en gezinnen willen onder-
steunen. Ze melden zich zelf voor hulp bij ons of 
worden o.a. aangemeld door maatschappelijk werk-
ers, ouder-kind werkers of casemanagers dementie.  
 
Wij zijn Buurthulp Oost, een vrijwilligersorganisatie die 
hun uitvalsbasis hebben in de Elthetokerk in de Javas-
traat. Iedereen kan bij ons vrijwilliger worden en van-
zelf wordt iedereen geholpen. Het afgelopen jaar zijn 
we bij 145 hulpvragen betrokken geweest. Zeer 
uiteenlopend, van eenvoudig tot complex.  
 
Binnenkort bieden we weer een introductiecursus van 
zeven bijeenkomsten aan voor nieuwe vertrou-
wenspersonen, zoals wij onze vrijwilligers noemen. Er 

is behoefte aan buurtbewoners die aandachtig en 
toegewijd op een ander betrokken zijn. De cursus is 
bedoeld om Buurthulp beter te leren kennen en van 
elkaar te leren. De cursus is gratis en start op maan-
dagavond 27 februari. Voorwaarde voor deelname is 
dat je minimaal een dagdeel in de 14 dagen beschik-
baar bent voor een hulpvraag. Geef je op bij mij, 
Jeanette de Waard. Zie flyer voor meer info. Is de cur-
sus je teveel of kan je niet maar wil je wel graag ver-
trouwenspersoon zijn hoor ik het ook graag.  
 
Als je een contactpersoon wilt zijn om buurtbewoners 
te verbinden aan activiteiten, hoor ik dat ook graag! 
Misschien eet je regelmatig met elkaar en kan daar 
best af en toe iemand bij aanschuiven of houdt je een 
spelletjesmiddag waar buurtgenoten bij aan kunnen 
schuiven of kan er best een kind wat extra aandacht 
nodig heeft af en toe bij jullie komen spelen.  
 
Vriendelijke groet,  

 
Harda van Wageningen 

Buurthulp 

Sinds september van het afgelopen jaar is er zondags 
een Zondagsbrief voor de vaste bezoekers en gasten 
in De Bron. Daarin is opgenomen enige algemene 
informatie over de gemeente, toelichtingen bij de di-
enst en de collecte, (verzoeken voor) voorbede, de 
activiteiten voor de komende week en andere rele-
vante mededelingen. De Zondagsbrief lijkt in een be-
hoefte te voorzien en het besluit van de Kerkenraad  is 
deze te continueren. 

De frequentie waarmee MeerZicht uitkomt werd tegeli-
jkertijd teruggebracht naar één keer per kwartaal. Dit 
lijkt iets te drastisch te zijn. Daarom heeft de Kerken-
raad besloten dat MeerZicht vanaf nu iedere twee 
maanden verschijnt. We hopen daarmee een goede 
balans gevonden te hebben.  
 

 
D.J.Thijs 

Zondagsbrief en MeerZicht 

Heel graag willen wij u als kerkelijke gemeente van De 
Bron heel hartelijk bedanken voor uw geweldige gast-
vrijheid, alle warmte en medewerking, bij de kerstvier-
ing op 18 december j.l. 
 
Al jarenlang is het zo vertrouwd dat wij het kerstfeest 
met en voor mensen met een verstandelijke beperking 
in De Bron mogen/kunnen vieren. Maar ook blijft het 
bijzonder dat wij altijd weer zo welkom zijn en dat er 
alle denkbare medewerking voor ons is: van een warm 
kerkgebouw tot heerlijke koffie en thee met lekker 
kerstbrood. Het was weer een groot feest! Daarvoor 

oprecht onze hartelijke dank en graag tot volgend jaar!  
Er is een DVD gemaakt van deze dienst. Mocht u hier-
voor interesse hebben neem dan a.u.b. even contact 
met mij op, dan zorg ik dat u hem krijgt.  
 
Met een hartelijke groet, 
namens de Classicale Commissie pastorale zorg ver-
standelijk beperkten, 
 

Marja van Gaalen-van Veen 
Tel. 020 8228 626  

marjavangaalen@ziggo.nl 

DANK U WEL!  
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Als het goed is heeft u de brief voor Kerkbalans weer 

op de mat gehad. Al van rond de 100 mensen hebben 

we een toezegging mogen ontvangen. Hartelijk dank 

hiervoor. 

Zoals u in de bovenstaande begroting kunt zien is 

2017 een bijzonder duur jaar (groot onderhoud en het 

orgel). We hebben een groot tekort van ruim 258 

duizend euro in 2017. Dit tekort vullen we aan vanuit 

de reserves. Echter ook als we een de komende jaren 

doorkijken dan geven we ongeveer 120.000 euro per 

jaar meer uit dan we ontvangen. Dit is natuurlijk geen 

gezonde situatie.  

Op verschillende manieren proberen we het gat te 

dichten. We zijn erg actief om zoveel mogelijk subsi-

dies binnen te halen. We doen extra acties, zoals nu 

ook met de actie ‘adopteer een orgelpijp’. Maar als we 

reëel zijn, is het wel duidelijk dat we met z’n allen te 

weinig geven om een sluitende begroting te hebben. 

Als we weer financieel sluitend zouden willen zijn, zou 

dit betekenen dat iedereen zijn bijdrage zou moeten 

verdrievoudigen. We willen daarom iedereen 

oproepen om nog eens kritisch naar zijn bijdrage aan 

Kerkbalans te kijken en te kijken of het mogelijk voor u 

is om een (periodieke) bijdrage in te stellen (-

NL78INGB0000461209, Prot. Gem. Watergraafsmeer, 

Amsterdam) of uw bijdrage te verhogen. Tweede ver-

zoek is om ook nog eens kritisch te kijken naar het 

bankrekeningnummer waar u het geld naar overmaakt 

voor de kerk. We willen al het binnenkomende geld 

(Kerkbalans, Meerzicht, overige transacties) concen-

treren op het volgende rekeningnummer: 

NL78INGB0000461209, Prot. Gem. Watergraafsmeer, 

Amsterdam. Momenteel hebben we meerdere reken-

ingen in gebruik waar een beperkt aantal transacties 

op plaatsvinden. Deze willen opheffen we om kosten 

te besparen. Hiervoor komen we mogelijke komende 

tijd bij u in de lucht om dit aan te passen, maar mocht 

u dit al zelf kunnen aanpassen dan graag. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan 

gerust contact met ons op. We horen graag uw reac-

tie. 

 
De Kerkrentmeesters Ben van Raalte, Hans Teerds, 

Nel Westra en Lennart Maris 

Kerkbalans 2017 

Onlangs is een korte geschiedenis van de gerefor-
meerde kerk in de Watergraafsmeer op schrift gezet, 
door G.J. Kok. Dick Spijker heeft deze geschiedenis 
tot een boekje verwerkt, dat we binnenkort aan u wil-
len aanbieden. Het begon met de ‘Boerenkoolkerk’ en 
eindigde in de Koningskerk. De afwisseling van tekst 

en foto’s uit een ver en minder ver verleden maken het 
tot een interessant geheel. Wanneer het boekje is 
gedrukt, laten we weten hoe u een exemplaar kunt 
bemachtigen.  
 

Redactie 

Gereformeerd Watergraafsmeer  
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Zoals u wellicht heeft gemerkt is de restauratie / on-
derhoud aan onze kerk in volle gang. Het onderhoud 
aan ons gebouw is in twee fasen opgesplitst. De eer-
ste fase, de restauratie van het kerkgebouw aan de 
zijde van Park Frankendael is inmiddels afgerond. De 
tweede fase - de restauratie van de andere gevels – 
hopen we in april weer op te starten. 
 
Helaas zijn er tijdens de werkzaamheden grote gebre-
ken geconstateerd, wat resulteert in extra kosten. Op 
het dak bleken pannen te liggen van verschillende 
afmetingen en vormen. Deze sloten niet goed op el-
kaar aan. Door deze slechte dichting van de dakpan-
nen is er jarenlang vocht binnengekomen onder het 
dak. Dit heeft voor veel houtrot en vocht gezorgd. 
Ook is de subsidie die we bij de provincie Noord-
Holland hadden aangevraagd helaas afgewezen, zo-
dat de restauratie ons meer zal kosten dan we hadden 
gedacht. 
We moeten die kosten wel nemen, om het gebouw 
ook aan de volgende generatie in goede staat over te 
geven – iets waartoe we zeker ook verplicht zijn om-
dat het gebouw een monumentenstatus heeft. Na 
deze restauratie staat het kerkgebouw er weer 
prachtig bij. 
 
Ondertussen is ook de renovatie van het orgel ter 
hand genomen. Een ingewikkelde klus, die hopen we, 
voor Pasen is afgerond. Omdat het orgel straks digi-

taal aangestuurd wordt, kunnen we straks de speelta-
fel op verschillende plaatsen in de kerk zetten, al naar 
gelang het karakter van de dienst en de voorkeur van 
de organist. 
 
Als kerkrentmeesters denken we ook na over ons 
prachtig gebouw in relatie tot onze mooie wijk, de Wa-
tergraafsmeer. We willen graag een open kerk zijn, 
een baken in onze wijk. Onder andere denken we na 
over het voorplein. We zouden het graag een meer 
open karakter geven. Hebt u ideeën, laat het ons 
weten. 
 
Tevens maken we ook plannen om het interieur op te 
knappen en tegelijkertijd maatregelen te nemen met 
betrekking tot het energieverbruik. Wellicht kunnen we 
het gebouw beter isoleren, gaan we naar andere ver-
lichting (LED) kijken, en we willen de verwarmingsin-
stallatie verbeteren. Daartoe winnen we momenteel 
informatie in bij verschillende experts. Dit moet gaan 
resulteren in minder energiekosten en eventuele uit-
stoot. 
 
U ziet, er staat voor het komende jaar weer genoeg in 
de planning.  
 

 
Ben van Raalte, Lennart Maris, Nel Westra en Hans 

Teerds 

Een bericht van de kerkrentmeesters. 
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Verantwoording Diaconale collectes 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Verantwoording giften 

 - via Ds.D.J.Thijs 20 euro voor de Diaconie van NN en 10 euro Bloemenfonds (NN). - van NN € 20,-- voor het bloemenfonds. 

 

 

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2017 ORGANISEERT DE DIACONIE EEN UITJE  

MET DE BUS. HOUDT U DEZE DATUM OOK VRIJ? 

 

KOFFIE-OCHTEND 
Hebt u zin in ‘n kopje koffie of thee en ‘n praatje? Dan 

bent u van harte welkom 1x in de maand op de dins-

dagochtend in de pastorie. Linnaeushof 94 van 10.00 

– 12.00 uur. De eerstvolgende koffieochtend is: 18 

april. De koffie ochtend van maart komt te vervallen. 

Met Netty Disch is er een nieuwe start gemaakt. U 

bent van harte welkom! 

 

Postzegels 

Beste postzegel en briefkaartenvriendinnen en 

vrienden. 

Zo mag ik u zeker wel noemen, want met regelmaat 

mag ik nog steeds deze dingen van u ontvangen. 

Maar schroom niet om ze nog steeds te reserveren 

voor “De kerk in Actie” waarvan ze er nooit genoeg 

van kunnen ontvangen. Wist u dat er ook de lege car-

tridges van uw printer van harte welkom zijn. Dus u 

ziet het alles kunt u bij mij kwijt op zondag en zo niet 

een belletje naar 0651701842 dan worden ze bij u 

gehaald. Allen vriendelijk gegroet.   

Louis Robert 

Allerlei 

Datum collecte: Diaconaal doel Bedrag in Euro’s 

20 november Collecte Eigen Gemeente 171,40 

27 november Stichting Present / Burennetwerk 135,25 

4 december Collecte Pastoraat: Toerusting van vrijwil-
ligers in pastoraat 

  
144,05 

11 december Eigen Ouderenwerk 146,30 

18 december Stap Verder Amsterdam Z.O. 104,25 

Kerstnacht en 1e 
kerstdag 

KIA -  Kinderen in de Knel: Kwetsbare kin-
deren verdienen onze aandacht, juist met 
Kerst 

  
319,00 

1 en 8 januari Stichting Friedenstimme Nederland 145,85 

15 januari Glory Reborn, Cebu-Filipijnen 495,55 

22 januari Stichting Krupalaya - Nepal 132,80 

29 januari Wereld Lepra Dag 104,65 

5 februari KIA – Werelddiaconaat 108,65 

12 februari Exodus, ex-gedetineerden 66,00 
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Hoi Allemaal 
 
De schoenendoos actie 
 
Hierbij nog een verlate uitleg en eindstand.  
Vier zondagen in november zijn we druk bezig ge-
weest met dozen, versieren, stickers plakken, inpak-
papier erop en spulletjes meenemen die in de 
schoenendozen kunnen. De kinderen waren erg blij 
om hun mooie versierde doos en aan een ander 
kindje te kunnen geven. Zo leer je goed te delen.  
Wij zijn ook blij met de bijdragen van de gemeente.  
Hartelijk Dank hiervoor!! 
In totaal kunnen wij 16 gevulde schoenendozen met 
verzending inleveren. €5, - per doos voor verzending 
en nog geld om inhoud te kopen. De kinderen en paar 
gemeenteleden hebben een grote bijdrage geleverd 
aan de spullen. Dank hiervoor.  
 
Uitleg actie: 
EEN ACTIE4KIDS SCHOENENDOOS: 
VOOR JOU… VAN MIJ… 
 
Versier een schoenendoos en vul deze met school-
spullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel. 
Wij zorgen ervoor dat ze uitgedeeld worden in de al-
lerarmste landen. Dat is Actie4Kids! 
Na meer dan 20 jaar is Actie4kids nog steeds nodig. 
Ook nu nog leeft 1 op de 2 kinderen wereldwijd in ar-
moede. De slogan van Actie4kids is “Voor jou van 
mij”. Jij mag jouw speelgoed en geld delen met een 
kind, dat waarschijnlijk nog nooit een cadeautje heeft 
gehad. We horen vaak dat kinderen weer naar school 
kunnen gaan door de schriften en pennen uit de 
schoenendozen. Een gevulde schoenendoos is een 
fantastisch cadeau, waardoor we kinderen kunnen 
leren hoe ze hun handen moeten wassen. En er is 
nog meer goed nieuws: we geven ze ook het evan-
gelie door middel van een boekje met Bijbelverhalen. 
Want dat hebben ze hard nodig in een tijd waarin 
zoveel kinderen bang zijn voor de toekomst. 
 
Spaaractie 40 dagen tijd van Tear: 
40 dagen opstaan voor kinderen in Noord Irak. Op 
maar vijf uur vliegen zitten meer dan 8000 mensen in 
een opvangkamp. Ze zitten daar in een tent of een 
klein huisje, omdat ze gevlucht zijn voor oorlogsge-
weld in Syrië en Irak. Onder hen zijn veel jonge kin-
deren van 3 tot 6 jaar oud. De kinderen brengen veel 
tijd door bij de naschoolse opvang. Een plek gerund 

door een organisatie die ondersteund word door Tear. 
Het is een plek waar de kinderen echt weer even kind 
kunnen zijn.  
Waar de kinderen erg blij mee zijn is fruit. Tear zorgt 
ervoor dat 450 kinderen die de naschoolse opvang 
bezoeken genoeg fruit krijgen. Vruchten die makkelijk 
te pellen zijn en niet eerst schoon moet maken, zoals 
bananen, sinaasappels en mandarijnen. Fruit is belan-
grijk want in fruit zit vitamine. En vitaminen zijn gezond 
voor je.  
Door mee te doen met het spaarpotjes project zorgen 
we er samen voor dat de kinderen in de vluchtelingen 
kamp genoeg fruit krijgen. Spaar je mee? 
 
Een uitgebreide project omschrijving: 
www.40dagenopstaan.nl 
 
Liefdes brief aan God 
 
Zoek de puzzel stukjes: 

 
Bij een hart denk je ook aan liefde, lieve woorden en 
iemand die je aardig vind. God weet veel over jou, wat 
zou jij over GOD willen zeggen? 
 
 

Linda Schol 

Berichten Jeugd de bron 
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1041: Hervormde Kerk op het Kerkplein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1760: interieur Lutherse Kerk aan de 

Waterkant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1772: interieur Hindoeïstische tempel 

Jaggernath Lachmonstraat  
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“Natuurlijk kunt u de kerkdienst bijwonen”, zegt Puk-
kie, onze gids in Santigron. “Maar ik waarschuw u: die 
duurt een uur of vier en is helemaal in het Saramac-
caans”. Volgens hem is dit een behoorlijk traditionele 
kerk. “De jeugd gaat naar een kerk aan de andere 
kant van het dorp. Daar is het veel drukker. De muziek 
en de toespraken zijn er heel modern!” Beide lijken 
ons iets te gortig. We gaan een eindje wandelen en 
passeren de kerk. Net als bij schoolgebouwen is de 
muur maar een meter opgemetseld; de bovenkant 
bestaat –vanwege de broodnodige ventilatie- uit gaas, 
waardoor we een blik naar binnen kunnen werpen. 
Ongeveer dertig, meest oudere, dorpsbewoners luis-
teren naar de voorganger. Op de terugweg is de man 
nog, of weer, aan het woord. 
 
In Paramaribo zijn we wel een paar keer naar de kerk 
geweest. Eerst naar de Lutherse kerk aan de Water-
kant. Ds. Urwin Holband, een van de predikanten van 
die kerk, hadden we in november 2015 ontmoet ti-
jdens het symposium ‘Makandra in lobi, samen ge-
meenschap zijn’ dat ter gelegenheid van veertig jaar 
onafhankelijkheid van Suriname werd georganiseerd 
in de Spuikerk. De banden tussen beide Lutherse dia-
konieën zijn nog altijd heel sterk, wat ook geldt voor 
de Diakonie van Amsterdam en die van Suriname. Tot 
1975 was geheel Suriname onderdeel van de Dia-
konie van Amsterdam. 
 
We worden in de kerk allerhartelijkst ontvangen. De 
dienst lijkt sterk op zoals we die bij ons gewend zijn, 
maar er zijn wel degelijk verschillen: iedereen die in 
functie is, draagt een witte bloes of een wit jasje, col-
lecteren gaat hier nog met een ‘hengel’ die met witte 
handschoenen wordt vastgehouden, de toon van di-
enst is wat luchtiger met meer ruimte voor humor. Na 
het openingslied begroeten de gemeenteleden elkaar: 
niet alleen de mensen in je onmiddellijke omgeving, 
nee, iedereen geeft iedereen een hand of een brasa 
(omhelzing). Het kost wat tijd, maar in een land waar 
men zegt ‘Jullie hebben horloges, wij hebben de tijd’ 
maakt dat niet uit. Ook na afloop van de dienst krijgen 
we van iedereen een hand. “Goede zondag”, zeggen 
we in Nederland. In Suriname wenst men je een 
goede of gezegende hele week. Aardig was ook dat 
iedereen die de komende week iets te vieren had, 
werd vlak voor de zegen naar voren geroepen, kort 
toegesproken en in de zegen apart vermeld. Het 
grootste verschil met onze diensten is wel de muziek. 
Er is orgelbegeleiding (overigens werd ook hier gecol-
lecteerd voor de restauratie van het orgel), maar de 
liederen zijn allemaal veel meer up tempo, swingender 
haast. 

 
Om twee redenen deed de kerk mij sterk denken aan 
de Rogatekapel, die we vroeger bezochten: er waren 
klapstoelen en op het ‘predikantenbord’ stond de 
naam van Ds. Solinger, die in mijn jeugd ook voor-
ganger in de genoemde kapel was en blijkbaar een 
paar jaar in Paramaribo heeft gestaan. Ds. Holband 
was zelfs door hem in het ambt bevestigd. 
 
Aan de Waterkant zijn we nog een paar keer terugge-
weest en ook hebben we een dienst bijgewoond in de 
Hervormde kerk op het Kerkplein, toevallig op 
Moederdag. Moeders en Oma’s staan in Suriname in 
zeer hoog aanzien. Zij bestieren het huishouden en 
voeden de kinderen op, soms heel streng en niet altijd 
even zachtzinning. Vaders zijn vaak niet in beeld. 
Kennissen van ons noteerden deze quote van een 
predikant in weer in een andere kerk: “In de Bijbel 
staat: gaat heen en vermenigvuldigt u; in Suriname 
geldt veelal: vermenigvuldigt u en gaat heen!”. 
Moederdag werd ook in deze dienst uitbundig gevierd 
en aan het eind kregen alle dames een cadeautje. 
 
Heel bijzonder was het om tijdens het Navrati-feest 
een dienst in een Hindoeïstische tempel bij te wonen, 
daarvoor uitgenodigd door vriend/collega/buurman 
Ratan. Bij binnenkomst moesten de schoenen uit, de 
dames –gekleed in schitterende, kleurrijke sari’s zaten 
links, de heren rechts, maar strikt werd daar niet de 
hand aan gehouden. De voorganger (Pandit) voerde 
een uur het woord, waar we helaas niets van hebben 
verstaan omdat het allemaal in het Hindi was. Af en 
toe was er muziek, gespeeld op traditionele Indiase 
instrumenten. Opvallend was de hoeveelheid humor 
die blijkbaar in zijn toespraak zat, want er werd ook 
flink gelachen. Het geheel werd omlijst door rituelen 
en beelden die we niet allemaal konden doorgronden, 
al gaf Ratan na afloop een heleboel uitleg tijdens de 
maaltijd: na iedere dienst is hier een open maaltijd 
voor een man of tweehonderd. 
 
Joke las ergens dat er in Suriname 1500 geregis-
treerde religieuze instanties bestaan. Die zijn van zeer 
diverse pluimage: traditionele religies van de Inheem-
sen (Indianen) en de mensen die uit Afrika zijn ge-
haald (zoals Winti), Hindoestaans, Javaans, Joods, 
Islamitisch, Katholiek, Protestants in zeer veel 
smaken. 
 
We hebben er dus nog een paar te gaan! 
 

Dick Spijker 
www.deblikvandick.nl 

Kerki en Mandir 
De Blik van Dick 
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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 maart, 19 april,  

17 mei,  21 juni 

 
In 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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Adopteer 
een or-
gelpijp 

 
 

Beste gemeenteleden, 
 

Zoals u weet wordt ons orgel gerenoveerd. De kosten hiervan zijn begroot op zo’n 

60.000 euro. Dat is heel veel geld, maar wel noodzakelijk. Willen we de komende jaren 

volop kunnen genieten van ons prachtige orgel, zullen we dit bedrag hierin moeten in-

vesteren. 
Daarom doen we een beroep op u : Help mee een deel van de restauratie van ons orgel 

te financieren en adopteer een of meerdere orgelpijpen. U krijgt een echt adoptiecerti-

ficaat. 

Er zijn drie maten orgelpijp te adopteren: 
 

Klein:      adoptieprijs   15,00 euro (eenmalig) 

 
Middel : adoptieprijs   25,00 euro (eenmalig) 

 

Groot:     adoptieprijs   50,00 euro (eenmalig) 

 
U kunt het bedrag overmaken op Iban: NL78 INGB 0000 4612 09 t.n.v. protestantse ge-

meente-Amsterdam. 

Ook een eenmalige gift is van harte welkom 

 

We hopen dat alle pijpen geadopteerd worden! 
 

College van kerkrentmeesters: Ben, Lennart, Hans en Nel 

 
Naam: 

 

Adres: 
 

Ik adopteer   …………    kleine / middel / grote  (s.v.p.doorstrepen wat niet van toepass-

ing is)  orgelpijp(en)     Bedrag: …………..euro. 

Vul onderstaand strookje in en deponeer het in de orgelpijpen in de kerk.  
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Groeien bij De Bron - kalender voor maart en april 2017 

Maart 2017 

do.2 maart.15.00 Dienst De Open Hof; voorganger Majoor R.(Rieny) de Ruiter 

vr.3 maart 19.30 Koningskerk - bijeenkomst ivm Wereldgebedsdag 

zo.5 maart 10.00 1e zondag Veertigdagentijd; voorganger Ds.Chr.(Chris) van Andel 

di.7 maart 14.30 Amstelgroep (pastorie) 

di.7 maart 19.30 Mark-cursus I (pastorie) 

wo.8 maart 20.00 Kerkenraad 

zo.12 maart 10.00 2e zondag Veertigdagentijd; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

di.14 maart 10.30 Gespreksgroep De Open Hof 

di.14 maart 20.00 Mark-cursus II (pastorie) 

wo.15 maart 17.00 Open Maaltijd 

zo.19 maart 10.00 3e zondag Veertigdagentijd; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

di.21 maart 19.30 Mark-cursus I (pastorie) 

wo.22 maart 15.00 Dienst van 't Hoff 51 ; voorganger Pastor N.(Nico) Essen 

zo.26 maart 10.00 4e zondag Veertigdagentijd; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

zo.26 maart 18.30 Jonge Bronners 

di.28 maart 20.00 Mark-cursus II (pastorie) 

 

April 2017 

zo.2 april 10.00 5e zondag Veertigdagentijd; voorganger Pastor M. (Marja) van Gaalen 

di.4 april 14.30 Amstelgroep (pastorie) 

di.4 april 19.30 Gebed voor Buurt & Kerk (pastorie) 

wo.5 april 20.00 Kerkenraad 

zo.9 april 10.00 Palmzondag; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

zo.9 april 19.30 Palmzondagvesper 

do.13 april 15.00 Dienst De Open Hof met viering HA; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

do.13 april 17.30 Seidermaaltijd in de Bovenzaal 

do.13 april 19.30 Witte Donderdagvesper met viering HA; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

vr.14 april 19.30 Goede Vrijdagvesper 

za.15 april 21.00 Paaswake 

zo.16 april 10.00 Pasen; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

wo.19 april 15.00 Dienst van 't Hoff 51 ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

wo.19 april 17.00 Open Maaltijd 

zo.23 april 10.00 Kerkdienst ; voorganger Ds.M.(Margrietha) Reinders 

di.25 april 19.30 Mark-cursus I (pastorie) 

zo.30 april 10.00 Kerkdienst ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 
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