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O God, hoe moest ik 
dankbaar wezen 

 

 

O God, hoe moest ik dankbaar wezen, 
 

indachtig U, te allen tijd, 
 

van zo de zon is opgerezen 

 

en 's morgens in de hemel rijdt, 
 

tot dat ze, 's avonds, nederschrijdt 
 

en rusten gaat in 't westerwezen, 
 

door U heur daaglijks werk gewezen! 
 

 

 

                                   Guido Gezelle 



2 

MeerZicht 
 

 

Protestantse 

Gemeente 

Amsterdam -  
Watergraafsmeer 
 

 

 

 

 

 

 

Adres  
P/a De Bron  
Hugo de Vrieslaan 2  
1097 ED   Amsterdam 

E-mailkerkdebron@live.nl 

Internet 
www.kerkdebron.org 

Predikant 
Ds. D.J. Thijs 

djjthijs@gmail.com 

Telefoon  
2218601 van 09.00-10.00 u 

(m.u.v. vrijdag)  
Kerkelijk bureau 

 Hugo de Vrieslaan 2 

 665 55 32 (kantooruren, 
 m.u.v. woensdag) 
 020-7717711/ 06-10451247 

 (spoedzaken) 
 

 

Gironummers 

Protestantse Gemeente 
Amsterdam-Watergraafsmeer 
IBAN NL78INGB00004612 09  
Diaconie Protestantse Gemeente 
Amsterdam-Watergraafsmeer 
IBAN  NL10INGB0004622084  
Kerkblad Meer-Zicht 
IBAN  NL21INGB0004773400  
 

 

 

 

 

 

 

 

Meer-Zicht is het maandblad 
van de Protestantse Gemeente 
Amsterdam-Watergraafsmeer.  

Het is een platform voor berichten, 
meningen en achtergronden.  
Meer-Zicht wordt verzonden aan 
gemeenteleden en verschijnt 
steeds op de eerste vrijdag van de 
maand. 
De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden artikelen te 
wijzigen, in te korten of in het 
geheel niet te plaatsen. 

redactie 

Linda Schol 
 lcschol@hotmail.com  
Henk den Hoedt 
 Mechelensingel 7 

 henkdenhoedt@gmail.com 

Meer-Zicht digitaal 
Meer-Zicht wordt in digitale 
vorm gepubliceerd op 
www.kerkdebron.org 

 

Abonnementenadministratie 
Zie: kerkelijk bureau 

Kopij nummer 5 

17 oktober 2017 

Beste Vrienden,  
Pauperparadijs 

 

Op een mooie donderdagavond in augustus bevonden 
Tonny en ik ons op een tribune op de binnenplaats 
van de voormalige gevangenis te Veenhuizen 
(Drenthe).  We hadden ook op de tribune in het 
Twente stadion kunnen zitten, een aantal kilometers 
verderop, waar op dat moment de voebalwedstrijd 
Nederland - Engeland (van de dames) zich afspeelde 
en dat was ook niet verkeerd geweest. Wij keken 
echter naar de openluchtvoorstelling van het 
theaterstuk 'Het Pauperparadijs' (gebaseerd op een 
boek van Suzanna Jansen).  
 

We gaan hiervoor terug naar de negentiende eeuw. 
Generaal Johannes van den Bosch (daarvoor 
werkzaam in Nederlands Indië) was een man met 
idealen. Geschokt door de armoede en sociale 
misstanden in de Jordaan in Amsterdam net na de 
Franse tijd,  begon hij in 1818 met de uitvoering van 
zijn idee om behoeftige stedelingen over te brengen 
naar de nog onbebouwde streken van Overijssel en 
Drenthe. Het doel was op deze wijze meerdere 
problemen tegelijk op te lossen: de overbevolking en 
werkloosheid in Amsterdam met alle gevolgen van 

dien, zoals kindersterfte, alcoholisme, verkrotting en 
dergelijke. En tegelijk zouden braakliggende stukken 
grond bebouwd worden en zo zou de 
voedselschaarste bestreden kunnen worden. Ook zou 
er gewerkt worden aan de 'zedelijke verheffing' van de 
paupers en vormden de bouw van scholen en kerken 
onderdeel van het plan. De oprichting der 'vrije 

koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid' was 
het gevolg. Omdat het natuurlijk niet teveel 
belastinggeld mocht kosten werden de Nederlanders 
uitgenodigd lid van deze maatschappij te worden 
tegen betaling van 5 cent per maand. Uiteindelijk 
piekte het ledenbestand bij 20000. 
 

Mensen met idealen verdienen ons respect, vooral als 
ze erin slagen deze ook nog ten uitvoer te brengen. In 
Frederiksoord (Drenthe) vind je nog koloniehuisjes 
waarin de Amsterdammers kwamen te wonen. 
Idealisten staan vaak alleen. Dat gold ook voor van 
den Bosch. Na veel tegenwerking liet hij zich 
overhalen ook bedelaars en landlopers aan zijn 
project deel te laten nemen, hetgeen nadelig uitwerkte 
op het oorspronkelijke plan. Daarnaast had men te 
maken met arme landbouwgronden en daardoor 
tegenvallende oogsten, met problemen van hygiëne 
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 'Als het kwaad goede mensen treft...'    

De naam Tabita is bij de meeste 
Watergraafsmeerders nog wel bekend. Zo heette het 
verzorgingstehuis aan het Ingenhouszhof, voor het de 
verzamelnaam AMSTA kreeg. Vorig jaar werd het 
afgebroken en nu wordt er iets nieuws gebouwd. De 
naam Tabita betekent 'gazelle'. Dat zijn die herten die 
zo hard kunnen rennen en zo handig kunnen 
springen.  Waarom zouden ze een huis voor ouderen 
nu Tabita noemen, naar zo'n atletisch dier? Bij een 
verzorgingstehuis denk je toch eerder aan  rollators, of 
zelfs rolstoelen? 

 

De keuze voor de naam 'Tabita' heeft vast te maken 
met wat je in Handelingen 9 in de Bijbel leest. Daar 
gaat het over een vrouw die Tabita heet. Gazelle dus. 
En over deze vrouw worden hele mooie dingen 
gezegd. Ze deed veel goeds voor anderen. Ze gaf 
vaak aalmoezen. Dat betekent dat ze geld gaf aan 
arme mensen. En ze maakte rokken en jassen voor 
weduwen. Ze was dus ook erg handig met draad en 

naald. Was ze zelf rijk? Waarschijnlijk niet; we weten 
het eigenlijk niet. Was ze getrouwd, had ze kinderen? 
We weten het allemaal niet. We weten eigenlijk weinig 
van haar, behalve dat ze in Joppe woonde, aan de 
zee (het huidige Jaffa, bij Tel Aviv) en dat ze een heel 
goede vrouw was. Vandaar dat er heel wat 
verzorgingshuizen en vrouwenverenigingen Tabita of 
Dorcas (haar naam in het Grieks) heten.    
 

Er staat nog iets over Tabita: dat ze een leerlinge was.  
Dat betekent dat ze tot het geloof in Jezus Christus 
was gekomen. Dat geloof was voor haar niet alleen 
een zaak van het woord, maar ook van de daad. En 
zo moet het ook zijn. 'Toon mij uw geloof uit uw 
werken' (staat ergens in de Bijbel). Nou, dat gold 
zeker voor Tabita.  
 

En dan gebeurt er iets ergs. Tabita wordt ziek. Zo erg, 
dat ze komt te overlijden. 'Als het kwaad goede 
mensen treft'  - luidde de titel van een bekend boek. 

en besmettelijke ziekten en vooral met mensen die 
zich in alle opzichten ontworteld voelden.  
 

Het project wordt nogal eens aangeduid als een 
mislukking. Ongetwijfeld zal er sprake geweest zijn 
van onderschatting van de enormiteit van de uitdaging 
en gebrek aan deskundigheid op allerlei vlakken. 
Niettemin zijn er ook velen geweest die wel degelijk 
voordeel gehad hebben van dit weldadigheidsinitiatief.   
 

Van den Bosch was een pionier. Pionieren 
veronderstelt idealen en kan niet zonder het maken 
van fouten, die er zijn om weer van te leren. Dat zal 
ook wel gelden voor het Pioniersproject 'Betondorp 
Bloeit', waarbij De Bron is betrokken. We wensen het 
kernteam inspiratie, volharding en zegen.  
  
  

Bij de diensten in September en Oktober 
 

De kerkdiensten zijn opgenomen in het rooster van De 
Bron (dikgedrukt, dus makkelijk te vinden). Dat is 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.   
 

Zondag 10 september vieren we de Startzondag van 
het nieuwe seizoen. Er zal iets dan tevens iets verteld 
worden over enkele nieuwe activiteiten.  
 

Deze twee maanden hoopt onze predikant-in-

opleiding, Jerrit Vellenga, enkele malen voor te gaan 
ter voorbereiding op het predikantschap. Het betreft 
de zondagen 3 en 24 september en 29 october. Ik 
hoop dat u/jij erbij kunt zijn en nog mooier zou zijn om 
hem na afloop (persoonlijk of via e-mail of telefoon) 
iets van uw indrukken terug te geven.   
 

De oecumenische dienst in verband met 
Vredeszondag, 17 september, vindt dit jaar in De Bron 
plaats. Aanvang: half elf.   De volgende dienst met 
andere kerken in de WGM hopen we te houden op 
zondag 21 januari in de Hofkerk.   
 

In october zijn er twee zondagen waarnaar we 
speciaal uitzien: 8 october Dienst met en door 
kinderen en 15 october: Dienst met Doven.  
 

Op 29 October om 19.30 is er een Avondmaalsvesper 
in De Bron. We vieren het heilig Avondmaal niet zo 
vaak in de protestantse traditie, meestal zo'n 5 keer 
per jaar. Terwijl de sacramenten, als zichtbare 
tekenen, juist bedoeld zijn ter versterking van het 
geloof! Vandaar deze Avondmaalsvesper. Ieder 
welkom. 
  
Gezegende diensten gewenst en hartelijke groet, ook 
van Tonny,  

 

Dirk-Jan Thijs  

(nav  Handelingen 9:36-43 

bewerking van overdenking 5 juli 2017 Van t'Hofflaan 51; Ds.D.J.Thijs)  
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Inderdaad, hoe kan het nu dat goede mensen zomaar 
wegvallen? Waarschijnlijk heeft u het in uw eigen 
omgeving ook wel meegemaakt.  Waarom laat God 
dat nu toe? Dat vraag je je wel eens af. 
 

Haar lichaam werd gewassen en in een bovenvertrek 
(waar het iets koeler was) opgebaard. Nu waren daar 
ook enkele andere leerlingen. Ze wisten dat Petrus 
(één van de twaalf leerlingen van Jezus) daar ergens 
in de buurt was en sturen twee mannen erop uit om 
hem te halen. Waarom? Misschien omdat ze hoopten 
op een wonder? Daarvan waren er immers al meer 
gebeurd?  
 

Petrus komt direct mee. In het huis zijn er weduwen 
met de kleren die Tabita nog maar pas voor hen 
gemaakt had. Ze huilen van verdriet. Dan doet Petrus 
iets wonderlijks. Hij stuurt iedereen weg en knielt om 
te bidden. Na het gebed draait hij zich om naar het 
lichaam en zegt: 'Tabita, sta op!' Dat zegt hij vol 

geloof, in het vertrouwen dat zijn gebed verhoord is.  
Ze opent haar ogen en gaat (als ze Petrus ziet) 
rechtop zitten. Petrus neemt haar bij de hand en helpt 
haar overeind. Iedereen mag weer binnenkomen en 
zien dat ze weer leeft. Dit gebeuren wordt in heel 
Joppe bekend en velen gaan geloven in de Heer. 
 

Soms zou je wel heel graag willen dat iemand die is 
overleden weer opstaat. Misschien heb je er ook wel 
eens voor gebeden. Toch gebeurde het niet. Waarom 
toen wel en nu niet? We weten het niet. Wèl weten we 
dat Tabita later alsnog is gestorven. En toen is ze niet 
meer opgestaan op aarde, maar wel in het nieuwe 
leven dat is weggelegd voor ieder die gelooft in Jezus 
Christus.    
 

Daar mogen we troost en hoop in vinden: voor alle 
geliefden die we missen. Voor onszelf. Niet de dood 
heeft het laatste woord, maar het leven. Door Jezus 
Christus, onze Heer. 

Mensen 

In Memoriam 

Op 9 juli overleed heel plotseling Hendrika Henriëtta 
(Hennie) Baas - Krop. Enkele dagen ervoor, op 7 
juli was ze 82 jaar geworden. Ze ging heen in de 
vroege morgen van de dag waarop ze haar verjaardag 
zou vieren. 
 

Lange tijd woonde ze met haar man Rinus in hun 
sympathieke woning aan het Archimedesplantsoen. 
Tegen de tijd dat wij arriveerden in de WGM - zo'n 6 
jaar geleden - waren ze net weer wat actiever bij de 
kerk betrokken geraakt. Rondom het ziek zijn van 
Rinus ben ik vaak bij hen thuis geweest en ook in het 
ZH. Het viel me iedere keer op hoe sterk ze met 
elkaar verbonden waren. De jaren na Rinus' heengaan 
waren ook niet gemakkelijk voor Hennie, hoewel ze 
haar schouders eronder zette.  Ze keek de laatste tijd 
met enige zorg naar de toekomst vanwege 
veranderingen - wellicht een verhuizing naar Hoorn, 
waar enkele familieleden woonden - die steeds dichter 
bij leken te komen. Maar tegelijk stelde ze de 
beslissing uit.   
 

Hoe zou Hennie het redden na het verlies van Rinus 
met wie ze een unieke eenheid vormde?   Ze heeft 
zich ingezet en daar ook kracht voor gekregen. Ze 
deed mee met een huisgroepje van de kerk, met een 
Rouwverwerkingscursus. Zolang ze nog goed kon 
lopen draaide ze mee in het koffierooster. Ze 
onderhield uiteraard de contacten met haar familie. Ze 
deed de dingen vanuit geloof en vertrouwen. Vanuit 
liefde ook.  
 

'Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op'. Bij deze 
verzen uit Psalm 139 stonden we stil bij het afscheid 
van Hennie op 17 juli in de aula van de Nieuwe 
Ooster. Het is voor Hennie niet meer het 'op weg 

gaan' geworden. Ze hoefde niet meer op weg te gaan 
door nog weer te verhuizen. Het is 'uitrusten' 
geworden. En dat alles niet buiten God om. Nee, haar 
tijden waren in Gods hand. Op God die bij haar hele 
leven en bij al haar wegen betrokken is geweest.  In 
zijn trouw geven wij Hennie over. Dat zij moge rusten 
in de vrede van Christus.  
 

 

Zieken en herstelden 

Mw.Steineke Manuputty onderging enkele 
oogoperaties, maar kan nu weer fietsen en autorijden.  
Dhr. Jan van Heest onderging eveneens 
oogbehandelingen, maar kreeg tegelijkertijd te horen 
dat zijn algehele gezondheidstoestand verder 
terugloopt. We leven ook mee met Bert Duizendstra 
die in october voor een behandeling naar het ZH 
moet. Mw.Klok brak haar neus bij een val.  
 

We zijn dankbaar dat dhr. Weiss na een nachtje ZH 
(nadat hij in de kerk onwel geworden was) weer naar 
huis kon. Ook kon Mw. Jeannette Spaargaren na een 
langer verblijf in het ZH weer naar huis voor verder 
herstel.  Hetzelfde gold voor Mw.Elsendoorn. Een 
bijzonder moment was het getuigenis van Hetty 
Peereboom, die tijdens een kerkdienst, 
voorafgaand aan de dankzegging en voorbeden, 
sprak over de geslaagde operatie aan kanker, die 
zondag precies 20 jaar geleden.   
 

We denken aan allen die het moeilijk hebben, ook aan 
hen die aan huis gebonden zijn of in een 
verzorgingstehuis wonen.  
'Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok 
niets voortbrengen........ 
toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God 
die mij redt' (Habakuk 3: 17-19)   
 

Dirk-Jan Thijs 

Mensen 
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In het nieuwe seizoen hopen we enkele cursussen te 
organiseren. Voor kerkgangers en belangstellenden. 
Voor jong, oud en middelbaar. Voor gelovigen en 
zoekers.  
 

Alpha Cursus  
Deze is bij uitstek bedoeld voor hen die nader kennis 
willen maken met het christelijk geloof. We gaan in op 
basisvragen als: 
-is er mèèr?  
- hoe lees je de Bijbel? 

- Jezus Christus: goed mens en/of Zoon van God?  
-  waarvoor is de heilige Geest? 

- en andere vragen (ook die van de deelnemers) 
 

In totaal komen we 10 x  samen om 19.30 - 
voorafgegaan door een maaltijd om 18.30. 
Voorlopig gaan we uit van dinsdagen om de 2 à 3 
weken. Wordt definitief vastgesteld in overleg met de 
deelnemers. 
 

 

Joh Cursus 

Het afgelopen seizoen lazen we het evangelie naar de 
beschrijving van Marcus met twee verschillende 
groepjes. Voor het nieuwe seizoen willen we het 
Johannes evangelie ter hand nemen. Dit evangelie 
neemt een heel aparte plaats is te midden van de 4 
evangeliën. We hopen het samen te ontdekken.  
  
Voor beide cursussen: gaarne opgave bij mij: 
djjthijs@gmail.com 

020-2218601 

 

Naast de cursussen zijn er ook 'vaste' 
gespreksgroepen: de Amstelgroep (ouderen), 
gespreksgroep De Open Hof  (voor bewoners en 
gasten De Open Hof) en de Jonge Bronners (tieners 
en twintigers). Als je als bestaand lid of nieuwkomer 
mee wil doen, voel je welkom!   
Voor data, tijden en plaats: zie de agenda elders in dit 
blad.  
 

Dirk-Jan Thijs       

“Wie doet wat God van hem vraagt , is vol van Zijn 
liefde” 1 Johannes 2, vs. 5. 
 

Het pioniersteam 

Sinds januari 2017 is er veel gebeurd op de 
pioniersplek, waar we blij mee zijn!  
Na de kerstaktie ,waaraan de BRON- gemeente 
meewerkte,  groeide ons team met drie nieuwe 
mensen. Het bestaat nu uit Ernest, Clementine, 
Mattanja, Christine, Erika , Jolande en Brigitte. Met 
Margrietha asl trekker/pionier. We kregen een nieuwe 
pioniersbegeleider, Serge de Boer. Onze 
contactpersoon met de kerkenraad bleef Jacobine van 
der Bijl. Het team deelt lief en leed, maar 
inventariseert ook plannen en mogelijkheden voor ons 
werk in Betondorp. Als het moet, komt iedereen in 
actie . Er is veel solidariteit en trouw,  al kan lang niet 
iedereen van deze fulltime hardwerkende mensen 
altijd worden gemobiliseerd.  
 

Website en publiciteit 
De website ging de lucht in met ons nieuwe logo . Een 
serie van 6 kleinschalige activiteiten ging van start, 
bedoeld om met mensen uit de buurt in contact te 
komen. Langzaam maar zeker lukte dat ook, met de 
leden van ons team als ambassasdeurs. We hebben 
nu contact met 50 mensen  in en rond de wijk. Er zijn 
relaties opgebouwd met Cordaan en Dynamo, Eigen 
Haard, het wijkopbouworgaan, BUUV, het Repaircafe, 
de huisarts, middenstanders , de Marokkaanse 

vereniging en buurtinitietieven.  
 

Activiteiten  
Hoogtepunten waren de 4 en 5 mei herdenking, 
waarbij Betondorp Bloeit gevraagd werd een rol te 
spelen , en de Paasactie, toen meerdere 
buurtbewoners werden bereikt met een bloemetje en 
flyer. Ook de informatiemarkt, waarbij we 
samenwerkten met de BRON en Al Maarif was in onze 
ogen een succes en zegen. Bij de maandelijkse 
wijktafels in het buurthuis verwierf Margrietha zich als 
buurtdominee bovendien op natuurlijke wijze een plek.  
 

Persoonlijke relaties 

Maar het allerbelangrijkste bleken  de persoonlijke 
contacten die er gaandeweg ontstonden met veelal 
oudere buurtbewoners. Via Betondorp Buurtbrigade 
wisten zij ons te vinden voor kleine klusjes , die veelal 
uitmondden in gesprekken. Gaandeweg konden wij zo 
een aantal behoeftes van mensen in kaart brengen 
die in een sociaal isolement dreigen te raken , alleen 
omdat zij ouder zijn en omdat hun netwerk heel klein 
geworden is.  
 

Doelgroep en wederkerigheid 

De komende periode willen we ons gaan richten op 
deze, meest kwestbare groep in Betondorp. Niet door 
als team de verschillende hulpvragen op te lossen, 
maar door mensen met elkaar te verbinden, die 
ondersteuning nodig hebben en ondersteuning 
kunnen bieden. Daarin zoeken we wederkerigheid en 

Gespreksgroepen De Bron  

Update van “Betondorp Bloeit”,  
pioniersplek van De Bron 
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gemeenschap, onderling contact en plezier in elkaar. 
Oud en jong kunnen zo met elkaar optrekken! Door 
contact met het jeugdige streetteam van Hillsong , 
maar ook met buurtactivisten met veel ervaring in 
Betondorp versterken we onze diversiteit en 
daadkracht.  
 

Toekomstplannen 

Ons eerste verlangen is een “rijdende eettafel” op te 
zetten, waarbij maaltijden worden rondgebracht via 
warme contacten in de buurt. Een soort Moeders Pot, 
waar mensen niet alleen thuis, maar ook bij elkaar 
kunnen aanschuiven. Daarbij willen we hartelijk 
samenwerken met mensen uit Betondorp zelf.  
Tegelijkertijd  willen  we mensen meer uitnodigen voor 
onze activiteiten , waarbij ze betrokken kunnen raken 
op onze  huiskamerkerk en het verhaal van Jezus 
Christus, die vriend van mensen wil zijn. We 
verwachten dat Betondorp Bloeit het komende jaar 
flink zal gaan groeien. Een groot verlangen van ons is, 
te starten met eenvoudige vieringen op 
zondagmiddag, die ook voor onszelf een bron van 
gelovige kracht en vreugde kunnen zijn. 
 

Vaste activiteiten 

Graag willen we mensen uit Betondorp aanmoedigen 
om langs te komen bij de volgende bijeenkomsten: 
Bidden voor Betondorp: Huisgemeente 
samenkomst: 14 september, 12 october, 9 november, 
14 december 
Biertje Beton: Ontmoeting rond een actueel thema 
met hapje en drankje: 22 september, 27 october, 24 
november, 22 december 
Betondorp Bijbelt: Mediteren met teksten uit de 
bijbel: 20 september, 18 october, 15 november, 20 
december 

Bakkie Beton: Een kopje koffie en een goed gesprek 
bij bakker Ron aan het Brinkplein: elke 
donderdagochtend om 11 uur 
Heel Betondorp Bakt: Samen eten met 
Betondorpers: Elke dinsdag avond om 5 uur in het 
Brinkhuis.  
Betondorp Buurtbrigade: Mensen leren kennen door 
klusjes voor en met kwestbare Betondorpers doen. Op 
afspraak en in samen spraak.  
 

Vriendschappen en netwerk contacten 

Pionieren doe je niet alleen….. vrienden zijn daarbij 
hard nodig. Het afgelopen jaar hebben we banden 
gekregen met het Landelijk Pioniersnetwerk, maar ook 
met Urban expression , Vacare  en met het 
Evangelisch Werkverband. Zij nodigden ons uit voor 
hun bijeenkomsten en zochten ons op in Betondorp 
zelf. Ook binnen Amsterdam waren er contacten met 
de Amsterdamse pioniersplekken ,  met de 
Evangelische Gemeente in Diemen , Stichting 
Burenhulp binnen de Elthetokerk en het Diakonaal 
Platform Amsterdam Oost. 
Komend najaar zal er weer een pionierstraining 
plaatsvinden in Soesterberg, waar ons team zich kan 
aanscherpen en laten bemoedigen.  
Tenslotte hopen wij dat de banden met de kerkenraad 
van de BRON nog sterker zullen worden en we gaan 
ons daarvoor inzetten.Het komend najaar zal er een 
evaluatie van Betondorp Bloeit plaatsvinden , na een 
jaar pionieren, en die hopen we samen met de 
kekrkenraad goed af te kunnen ronden! 
 

Margrietha Reinders, namens het team:  
Mattanja Oosterhuis, Brigitte Westerkamp, Jolande 

Roest, Erika Neutel, Christina van Dam, Ernest 
Agakpo, Clementine Koers.  
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Ingebracht door Wim Knabe 
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Nu de renovatie van ons orgel is afgerond volgt hier 
een beschrijving van de vorige grote onderhoudsbeurt 
in de zomer van 2002. Het is een verslag van onze 
toenmalige organist Frits Abma. Zo kunnen wij een 
indruk krijgen hoe dat toen in z’n werk ging. Wim van 

Veeren heeft dit artikel apart bewaard.  
 

Met vriendelijke groet, 
Wil van Veeren 

Orgelrestauratie in De Bron 

 

Diaconale collectes sep - okt. 2017 

3 september Pioniersplek Betondorp 

10 september Jeugdwerk JOP - PKN 

17 september Diaconaal Platform Amsterdam Oost - DPAO 

24 september Wereldvoedseldag: KIA-Werelddiaconaat Zuid-Soedan 

1 oktober PKN –Kerk en Israël -  Israëlzondag 

8 oktober Ons eigen jeugdwerk 

15 oktober Dovenpastoraat - Amsterdam 

22 oktober Stichting Vrienden Oudezijds 100 

29 oktober KIA-Hervormingsdag; inzameling voedselbank 

5 november KIA – Najaarszendingsweek – theologie in China 

Gemeente, graag willen we jullie uitnodigen voor een 
gemeentemiddag op zaterdag 21 oktober 2017 om 
16:00 waar we met jullie van gedachten willen 
wisselen over de (financiële) toekomst van De Bron. 
Wij zullen als college jullie inzicht geven over 
uitgaven, ontvangsten en diverse andere zaken die 
nodig zijn om onze gemeente gezond te houden. 
 

Aansluitend zal er een broodmaaltijd plaatsvinden 
(start 18:00). Na deze maaltijd zal om 19:30 een 
orgelconcert beginnen, waarin het orgel o.a. 
bespeeld zal worden door de gerenommeerde 
organist Dirk Out. Dirk heeft ons ook geholpen in de 
keuzes die voor de restauratie van orgel gemaakt 
moesten worden. Met dit concert willen we het succes 
vieren van ons nieuwe orgel. Bij dit concert willen we 
speciaal stilstaan bij de mensen die een orgelpijp 
hebben geadopteerd en andere schenkingen voor het 
orgel. Iedereen is van harte welkom. Na afloop is er 

een klein hapje en drankje. 
 

De afgelopen maanden zijn voor ons als college zeer 
druk geweest. De renovatie / groot onderhoud aan de 
kerk, renovatie van het orgel, vergaderingen met de 
uitvoerder, kortom genoeg werk gehad. 
Gelukkig is alles achter de rug, vakanties zijn voorbij 
en er staat weer een nieuw kerkelijk jaar op ons te 
wachten. Ook dan zullen er weer nieuwe projecten op 
stapel staan voor verbetering van ons kerkgebouw. 
 

Wij vragen u wel om aan ons door te geven of u ’s 
middags komt en meedoet met de broodmaaltijd. Dit 
kunt u doorgeven door een mail te sturen aan 
b.raalte@upcmail.nl. U kunt het ook persoonlijk aan 
ons doorgeven. 
 

 

Ben, Hans, Nel & Lennart 

Bericht van de Kerkrentmeesters 

Verantwoording giften 

 

Ontvangen via Ans van Raalte van NN voor autodienst € 40,--.  
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Datum collecte: Diaconaal doel Bedrag in Euro’s 

4 juni Kerk in Actie – kerkopbouw in Nicaragua 146,70 

11 juni Stichting Save Ruby’s Life 370,45 

18 juni Kerk in Actie – binnenlands diaconaat 171,10 

25 juni Nederlands Bijbelgenootschap 70,35 

2 juli Joods Hospice Immanuël – Amsterdam 110,80 

9 juli Project Oeganda 99,90 

16 juli Sociale Kruidenier – Diaconie Amsterdam 97,30 

23 juli Amnesty International 91,85 

30 juli Geestelijke verzorging De Open Hof 95,90 

6 augustus Albert Schweitzerfonds Nederland 105,35 

13 augustus KIA - Kinderen in de Knel 138,80 

Verantwoording Diaconale collectes 

Kerkelijk bureau 

 

Ingeschreven bij De Bron: 
Steven en Elma Groenendaal, Vredelust 12; 1111VC Diemen 

Van harte welkom! 
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KOFFIE OCHTEND 

Heeft u zin in 'n kopje koffie of thee en 'n praatje? 

Dan bent u van van harte welkom, 1x in de maand op 
de dinsdag ochtend in de pastorie. Linnaeushof 94 
van 10.00 - 12.00 uur. 
12 september 2017 beginnen we met een nieuw 
seizoen. 17 oktober is dan de volgende koffie 
ochtend.  
U bent van harte welkom! 

POSTZEGELS 

Beste mensen uit “De Bron” 
Ik kan u mededelen dat de opbrengst voor de “Kerk in 
Actie” het afge-lopen jaar €.42.000 heeft opgebracht, 
dit alles door uw medewerking. 
Dus wil ik u vragen dit doel goed te blijven steunen 
met uw postzegels, kaarten en Cartridges ( van uw 
printer). U weet waar u ze kwijt kunt  is het niet in de 
kerk dan kunt u mij altijd bellen op 0651701842. 
Met hartelijke groet. Louis Robert. 

Allerlei 

Oud worden in deze tijd 

 

Het is gewoon niet voor te stellen, 
Je moet met een mobieltje bellen, 
Je kunt er ook tekst op lezen 

Je moet altijd bereikbaar wezen 

En dat kan dus niet gewoon 

Met een doodgewone telefoon. 
Wil je een treinkaartje kopen, nee niet naar de balie lopen, 
Daar is niemand meer te zien, je kaartje komt uit een machien. 
Je moet dan overal op drukken in de hoop dat het zal lukken. 
Pure zenuwsloperij, achter jou zie je een rij 
Kwaad en tandenknarsend staan, 
Want de trein komt er al aan. 
Bij de bank wordt er geen geld netjes voor je uitgeteld. 
Want dat is tegen de cultuur, nee geld komt uit de muur. 
Als je de code kent, anders krijg je geen cent. 
Om je nog meer te plezieren, mag je internetbankieren 

Allemaal voor jouw gemak, heb je alles onder dak. 
Niemand die er ooit naar vroeg, blijkbaar is het nooit genoeg. 
Man man man wat een geploeter, alles moet met de computer. 
Anders sta je buitenspel op www.punt nl 
Vind je alle informatie, wie behoedt je voor de frustratie. 
Als dat ding het dan niet doet, dan word je toch niet goed. 
Maar dan roept men dat je boft, je hebt immers Microsoft 
Ach je gaat eraan onderdoor, je raakt gewoonweg buiten spoor, 
Nee het is geen kleinigheid, oud te worden in deze tijd. 
 

Ingebracht door Wil Abma 

Ik ben Jeroen, 19 jaar oud en 4
e
 jaars student 

optometrie aan de Hogeschool Utrecht. Ik ben een 
rustige, serieuze jongen, absoluut geen uitgaanstype 
en besteed erg veel tijd aan mijn studie. Verder ben ik 
al jaren actief lid van de Christelijke Gereformeerde 
kerk in Oud-Beijerland. Vanwege een stage in het 
oogziekenhuis in Amsterdam, welke een half jaar 
duurt, ben ik op zoek naar een gemeubileerde 

studentenwoning/-kamer van maandag tot en met 
vrijdag, voor de periode van begin september 2017 tot 
begin februari 2018 (mogelijk wordt deze periode 
verlengd tot eind juni 2018).  Wie kan mij hieraan 
helpen? 

  

Ik hoor graag van u! 
Jeroen van der Steen 

Kamer gezocht 
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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 

 

 

6 september, 18 oktober,  
15 november, 13 december 

 

Iedereen is van harte welkom!  
Maar geef je wel even van tevoren op bij  

Ans tel.nr. 7717711 (tussen 18.00 – 20.00 uur) 
of e-mail ans.deschan@live.nl  

 

 

De eigen bijdrage voor de maaltijd bedraagt € 5,=. 

Aanmelden vanaf 2 weken voor de maaltijd 
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Soms zijn dingen anders dan je ze had voorgesteld; 
mooier, beter, grootser, maar een enkele keer ook is 
iets een enorme deceptie. Tijdens vakanties heb ik dat 
laatste een paar maal ondervonden. 
 

De pas van Thermopylae bijvoorbeeld. Op het Woltjer 
Gymnasium was ons daar uitgebreid en vaak over 
verteld. Bij deze pas had de Griek Leonidas het 
machtige Perzische leger onder leiding van Xerxes 
met een handvol soldaten twee dagen weten tegen te 
houden. Je maakt je daar voorstellingen van: rechts 
een steile bergwand, links de zee, en een paar 
Grieken die al die Perzen de weg versperren. Volgens 
Herodotus waren ze met één miljoen, maar als je in 
zo’n nauwe pas maar met een paar man naast elkaar 
kunt staan, heb je niets aan zoveel mankracht. 
Uiteindelijk wees een Griekse verrader de Perzen een 
andere bergpas en na een omtrekkende beweging 
hakten ze de Grieken van achteraf alsnog in de pan. 
 

Ik maak ter vergelijking even een zijsprong. In 
Suriname verdedigden wij Nederlanders ons tegen de 
Engelsen. Aan de machtige riviermondingen hadden 
onze voorouders fortificaties als Zeelandia en Nieuw 
Amsterdam. De Engelsen kenden echter de 
achteringang via het Matapicakanaal oostelijk van 
Nieuw Amsterdam, voeren daar binnen en vielen het 
fort van de achterkant aan. Wij waren kansloos, want 
alle kanonnen wezen in de richting waar we de 
Engelsen verwachten en konden niet worden 
gedraaid. Hoe simpel kan het zijn, wat een deceptie 
moet dat zijn geweest.  
 

Terugkomend op de pas van Thermopylae: die móet 
je hebben gezien. Niet dus. Van een pas is geen 
sprake meer. Er is nu brede vlakte waar die Perzen 
gemakkelijk met een miljoen man naast elkaar hadden 
kunnen lopen. Net als Leonidas voelde ik me 
verraden. Het beeld van een jonge gymnasiast lag in 
gruzelementen. 
 

Overigens raad ik u af slagvelden van lang geleden te 
bezoeken. Meestal houd je er niet meer aan over dan 
het besef op historische grond te staan, te zien valt er 
vrijwel nooit iets. Zo bezocht ik Hastings. De naam 
bleek al een deceptie, want die slag tussen de 
Normandiërs en de Angelsaksen waar dat stripverhaal 
van Bayeux over verhaald, werd helemaal niet daar 
geleverd, maar in het nabijgelegen Battle (nomen est 
omen). Hastings heeft zich wel de roem toegeëigend. 
In het kasteel is nu een expositie met een kopie van 
voornoemd stripverhaal en er wordt uitleg gegeven 
over de slag. In kleine letters wordt Battle er genoemd, 
dat nog net wel. 
 

Ook Tuoro sul Trasimeno kunt u rustig overslaan. In 
een gedenkwaardige slag hakte Hannibal hier de 
Romeinse legioenen op uiterst bloedige wijze in de 
pan. De naam van het nabijgelegen dorpje 
Sanguineto herinnert daar aan. Omdat we in de buurt 
waren, moest en zou ik die plaats bezoeken. Je mag 
al blij zijn als je het voormalig strijdtoneel kunt vinden 
en eenmaal daar rest niets dan een paar putten die 
als verbrandingsovens werden gebruikt voor de 
duizenden en duizenden gesneuvelden. Het warme 
klimaat vereiste een snelle opruiming van hun lijken. 
 

En ook van Land’s End had ik mij zo’n voorstelling 
gemaakt. Na tientallen bezoeken aan Groot Brittannië 
kwam het er dan eindelijk een keer van om erheen te 
rijden. Veel meer dan een pretpark bovenop de rotsen 
is het niet en er zijn in de buurt veel mooiere kapen en 
kliffen te zien, zoals The Lizard, de uiterste zuid-

westpunt van Cornwall. Weg illusie. 
 

Over die paapse kermis van het nu eb- en vloedloze 
Mont Saint Michel doe ik er verder maar het zwijgen 
toe. 

 

Dick Spijker 
www.deblikvandick.nl 

www.facebook.com/deblikvandick 

Decepties 

De Blik van Dick 

naar de Alblasserwaard 

 

Als ik dit schrijf is het nog augustus en zijn we nog niet 
weggeweest. De copy voor deze Meer-Zicht moeten 
we half augustus inleveren dus u moet nog even 
wachten op het verslag. Wel zijn we blij met de vele 

aanmeldingen. Tot nu toe hebben 50 gemeenteleden 
zich aangemeld. In de loop van de jaren is dit uitje 
steeds meer gaan leven onder u en wij hopen dat het 
een gezellige dag zal worden. Nu de weergoden nog! 
Hartelijke groet 

Nel en Ans 

Busreisje 2 september  
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Groeien bij De Bron - kalender september en oktober 2017 

NB een enkele keer is er een wijziging in het programma.    

Let daarom al�jd op de laatste Zondagsbrief en/of raadpleeg de website www.kerkdebron.org 

 

September 2017 

za. 2 sept Uitje Diaconie 

zo.3 sept. 10.00 Dienst; voorganger J.(Jerrit) Vellenga,PiO 

di.5 sept.14.30 Amstelgroep (pastorie) 

di.5 sept.19.30 Gebed voor Buurt & Kerk  

do.7 sept.15.00 Dienst De Open Hof; voorganger Ds. R.(Rhoinde) Mijnals 

zo.10 sept.10.00 Startzondag; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

wo.13 sept.20.00 Kerkenraad 

zo.17 sept.10.30 Vredeszondag: Oec. Dienst in De Bron 

di.19 sept.10.30 Gespreksgroep De Open Hof 

wo.20 sept.11.00 Dienst van 't Hoff 51 ; voorganger Pastor N.(Nico) Essen 

wo.20 sept.17.15 Open Maaltijd 

zo.24 sept.10.00 Dienst; voorganger J.(Jerrit) Vellenga, PiO 

zo.24 sept.18.30 Jonge Bronners 

di.26 sept.20.00 Johannes-cursus  (pastorie) 

 

October 2017 

zo.1 oct.10.00 Dienst; voorganger Ds.M.(Margrietha) Reinders 

di.3 oct.14.30 Amstelgroep (pastorie) 

di.3 oct.19.30 Gebed voor Buurt & Kerk (pastorie) 

do.5 oct.15.00 Dienst De Open Hof met viering HA; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

zo.8 oct.10.00 Dienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

di.10 oct.20.00 Johannes-cursus  (pastorie) 

wo.11 oct.20.00 Kerkenraad 

zo.15 oct.10.00 Dienst met Doven; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

di. 17 oct.10.30 Gespreksgroep De Open Hof 

wo.18 oct.11.00 Dienst van 't Hoff 51 ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

wo.18 oct.17.15 Open Maaltijd 

za.21 oct.16.00 Gemeentedag met broodmaaltijd 

za 21 oct.19.30 Orgelconcert door Dirk Out op het gerestaureerde orgel van De Bron   

zo.22 oct.10.00 Dienst ; voorganger Pastor M.(Marja) van Gaalen 

di.24 oct.20.00 Johannes-cursus  (pastorie) 

zo.29 oct.10.00 Dienst; voorganger J.(Jerrit) Vellenga, PiO 

zo.29 oct.19.30 Avondmaalsvesper (incl. Jonge Bronners) 
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