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Lifestyle 

 

Luister, 
vogels zingen het hoogste lied, 
bouwen geen luchtkastelen 

en gaan niet voor het grote geld; 
eten pikken ze om niet. 
 

Kijk, 
de lelies in het veld blozen 

in koninklijk gewaad 

dat hun zomaar is overkomen. 
 

Onbewust en onbekommerd 

bespelen ze klank en kleur. 
 

Leerling zijn, 
doelbewust je voegen naar 
hun lifestyle, de handen vrij 
voor het Land waar het leven goed is.  
 

 

                                   Jan Groenleer  
                  (uit: Schriftgedichten - Poëzie bij het kerkelijk jaar;  

Royal Jongbloed 2013)  
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Beste Vrienden,  
'Een goede oude dag' 
 

6 april 2016 markeerde de sluiting van 
verzorgingshuis het Willem Dreeshuis aan de Hugo de 
Vrieslaan. Een jaar later doen de bulldozers hun werk 
en blijft er geen steen op de andere. ‘Een Goede 
Oude Dag’ - dat is wat minister-president Willem 
Drees de bewoners toewenste bij de opening van ‘zijn’ 
Willem Dreeshuis. Hij sloeg de eerste paal en 
verrichte de feestelijke opening op 5 februari 1957. 
Uiteindelijk heeft het huis zelf niet van een goede 
oude dag kunnen genieten, want het heeft maar net 
60 jaar bestaan. Gelukkig is er een 'opvolger' 
gekomen in de Oostpoort. 
 

Ik bewaar goede herinneringen aan het 'oude' Willem 
Dreeshuis door contacten met diverse mensen die 
met de kerk meeleefden en in dit huis woonden. 
Ondanks de kleine kamertjes had het huis toch wel 
wat door de imposante gemeenschapszaal.  
 

Ik vraag me af wat de oude heer Drees gevonden zou 
hebben van de ouderenzorg van vandaag de dag en 
of hij goede ideeën zou hebben voor deze tijd. Zelf 
krijg ik de indruk dat de bezuinigingsdrift nogal is 

doorgeslagen. Hopelijk zal een nieuw kabinet de 
prioriteit leggen bij de (kwaliteit van de) zorg in plaats 
van het gesprek over het voltooide leven. Een goede 
oude dag dus.     
 

   
Bij de diensten in Mei en Juni 
 

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.   
 

Enkele toelichtingen bij de diensten voor de komende 
maanden: 
 

In Mei zijn er enkele speciale diensten: 
op 7 mei is er een dienst met en door kinderen, 

waarbij ook rekening gehouden wordt met de wat 
oudere bezoekers.  

op 25 mei is er een oecumenische viering in verband 
met Hemelvaart in de Koningskerk. Aanvang 
10.30.  
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‘De grond waarop u staat is heilige grond’ 
Prof.Henk de Roest was één van mijn hoogleraren 
tijdens de studie. Hij schreef een notitie over het kerk-

zijn van vandaag. Ik vind deze de moeite waard om 
hier in MeerZicht op te nemen. Ook is er een video 
gesprek met Prof.de Roest, waarin hij ingaat op een 
aantal vragen in verband met de kerk van nu. Daarin 
komen thema's aan de orde als teleurstelling, gêne, 
cynisme, maar ook nieuwe inspiratie en opoffering. 

Ook deze video is belangwekkend en ik hoop dat er 
een gelegenheid zal zijn dat we deze kunnen tonen en 
er verder over door kunnen praten. Eén en ander 
werd voorbereid in verband met een missionaire dag 
eind april voor de kerken in de regio. 
 

 

Dirk-Jan Thijs    

Juni is dit jaar de maand van het:  
Pinksterfeest, een mooie afsluiting van de 

feestkalender van de kerk. Pinksterzondag valt dit 
jaar op 4 juni. 

op 18 juni is er een dienst met viering van het heilig 
Avondmaal.  

 

 Goede diensten en hartelijke groet, mede namens 
Tonny,  

 

 

Dirk-Jan Thijs  

In bepaalde streken van Nederland, in stadswijken en 
dorpen, is de kerk aan het verdampen. Witte vlekken 
op de kaart, stelt Arjan Plaisier.  Zelf vind ik het 
moeilijk te begrijpen dat mensen wegblijven van een 
kerkplek. Ik herinner mij prachtige avondgebeden in 
de toren van de kerk van Ransdorp. Ontroerende 
liederen, gebeden die mij raakten, stiltes om in te 
vertoeven, een geweldige gotische ruimte. Elke keer 
weer keken er mensen rond: “We zijn maar met z’n 
tienen”, zeiden ze. “Waarom zijn die en die er niet? Zij 
zouden er toch kunnen zijn?” Het avondgebed begon 
met teleurstelling.  Na elke kerkdienst waar ik 
gastvoorganger ben, hoor ik verontschuldigingen 
waarom er – ‘deze keer’ wordt er fijntjes bij gezegd – 
niet zo veel mensen waren. Hetzelfde overkomt me bij 
lezingen. Een commissie heeft haar best gedaan, 
uitnodigingen opgesteld in het kerkblad, de avond 
afgekondigd. Ik kom binnen, word hartelijk begroet, 
maar er wordt direct bij gezegd: “De opkomst is niet zo 
groot als we hadden gehoopt.” Een voorganger voelt 
teleurstelling als er nieuwe mensen in de kerk zijn die 
na afloop zeggen dat het heel goed was en 
vervolgens wegblijven. Later blijkt soms dat een 
trouwe kerkganger iets heeft gezegd dat deze nieuwe 
mensen heeft bezeerd. Ze hebben geen ‘aansluiting’ 
gevonden, heet het. Wanneer een kerkdienst begint 
met het besef ‘ze zijn er niet of ze zijn er niet meer’, 
moet er een innerlijke knoop worden ontward om niet 
bij de teleurstelling te blijven steken. Mijn ervaring is 
dat dit gaandeweg in de dienst gebeurt.   
  
Verwachtingen bijstellen Een missionaire ronde – en 
missionaire theologie – kan daar ook bij helpen. Het 
gaat mij er niet om dat we het verlangen zouden 
loslaten om met zo veel mogelijk verschillende 
mensen de lofzang te zingen. Dat lijkt namelijk het 
adagium van veel hedendaagse spiritualiteit als het 
om de omgang met teleurstellingen gaat: je moet je 

verlangen loslaten. Ik denk dat het goed is om je 
verlangen serieus te nemen en er uiting aan te geven: 
“We zouden jou er graag (opnieuw) bij willen hebben. 
Jij bent voor onze gemeenschap een verrijking. En jij 
ontvangt er – hopen wij – veel voor terug. Wij hopen 
dat je God in onze gemeente op een nieuwe manier 
leert kennen.” Met dát verlangen is niets mis. Wel is 
het goed om verwachtingen bij te stellen. De criticus 
heeft immers altijd gelijk. Ja, er zijn te weinig jongeren, 
er is een gebrek aan ambtsdragers, het lukt maar af 
en toe om een geslaagde preek te houden waarbij 
iedereen het gevoel heeft ‘dit gaat helemaal over mij’, 
het komt nogal eens tot misverstanden en er zijn 
verschillende stromingen binnen de gemeente, en een 
aanwas van nieuwe mensen blijft uit. Een gemeente 
van alleen maar ouderen weet zich dan bijvoorbeeld 
week in week uit geconfronteerd met het ontbreken 
van jongeren, en praat zichzelf daarmee de diepte in. 
Terwijl ze er ook eer in zou kunnen leggen om zo 
goed mogelijk een gemeente van en voor ouderen te 
zijn. Ouderen zullen er immers steeds onder u zijn…  
    
Van betekenis zijn Om missionair te zijn is het goed 
om het vertrekpunt te nemen in betekenisvolle 
kerkplekken waar alle verwachtingen ten aanzien van 
aantallen deelnemers of mate van betrokkenheid  zijn 
weggevallen of nooit zijn geweest. Ik geef een paar 
voorbeelden. Een predikant vertelde: “Als ik in een 
verzorgingshuis een dienst doe waar tien demente 
ouderen samen wat zingen of door mijn preek heen 
roepen, dan denk ik: hoe is het mogelijk! Geweldig! 
Lichaam van Christus!” Hij ervaart Gods verborgen 
aanwezigheid, de verbinding met God, met Christus, 
niet in een ideaal maar in de zwakheid, de broosheid 
van deze gemeenschap. In pioniersplekken zien we 
dat een missionaire Emmaüswandeling met enkele 
tweetallen als uiterst verrijkend wordt ervaren. Het 
gaat in deze wandelingen om het creëren van ruimte 

Door prof. dr. Henk de Roest, hoogleraar Praktische Theologie, 
(februari 2016)  
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en tijd, een afgezonderde vrije ruimte en tijd waarin 
God in de ontmoeting, in spreken en luisteren, en in de 
stilte als een onvermoede Derde wordt ervaren. In 
bijna alle pioniersplekken wordt trouwens ook samen 
gegeten, en wanneer de maaltijd dan overgaat in een 
eucharistische maaltijd wordt juist dat als een 
overgang ervaren naar een andere dimensie. Het kan 
echter nog intiemer. De filosoof René van 
Woudenberg vertelt in Geleerd en gelovig hoe hij in 
zijn studietijd met twee goede vriendinnen het 
Johannesevangelie las en hoe het evangelie daardoor 
voor hem openging. Zelf herinner ik mij hoe ik geraakt 
was toen een mevrouw bij wie ik als predikant op 
bezoek was, voorstelde om na mijn gebed voor haar 
ook voor mij te bidden. Ik schrok er van, in positieve 
zin. En bij twee lezingen, voor de cursus 
charismatische vernieuwing en voor de Navigators, 
had ik deze ervaring opnieuw: ik kom iets brengen, 
overdragen, maar er wordt voor mij gebeden; ik ben 
het die ontvangt. Geen moment merkte ik iets van 
teleurstelling over ontbrekende mensen. Wel proefde 
ik iets van een gezindheid waarin de ene mens er op 
een betekenisvolle manier voor de andere mens wil 
zijn.   
  
Geen reden tot vrees In al deze voorbeelden zien we 
hoe de grond waarop wij staan of bewegen ‘heilige 
grond’ kan worden. En dat is niet gepland, te plannen, 
te programmeren of te regisseren, maar een 
onverwachte gebeurtenis. Je kunt hooguit proberen 
om voorwaarden te scheppen waarin dat misschien zal 
gebeuren (tijd, ruimte, vormen van oprechte 
geloofscommunicatie). Het is dus ook geen ‘zingeving’ 
die hier plaatsvindt, maar ‘zin ontvangen’. En dat 
gebeurt in het gebeuren (van de wandeling, de 
maaltijd, de preek, het gesprek, het gebed, de 
zegen…).  Bijbels-theologisch kunnen we zeggen dat 
het juist kan gebeuren wanneer je beseft dat deze 
kleine gemeenschap waar je toe behoort in de ogen 
van de wereld weliswaar niets voorstelt (‘zwak’, 
‘dwaas’, ‘te veel zoete wijn gehad’), maar dat je door 
God geroepen bent, dat je door God bemind wordt, dat 
God je rechtvaardig noemt, priesterlijk, heilig. Je bent 
opgenomen in een unieke, creatieve en inventieve 
invloedsfeer van Gods Geest. Elke kerkplek, hoe zwak 
of klein of gebrekkig of kleingeestig ook, is een 
lichtkring rond de levende Heer, levend in de 
verwachting van het Rijk waarin werkingen, vruchten 
en gaven van Gods Geest die met dat krachtveld 
gegeven zijn ter beschikking kunnen komen. Er is 
geen enkele reden tot vrees, teleurstelling of 
bezorgdheid over de kerk en haar toekomst. Telkens 

zijn er in de samenleving kleine kringen, van twee of 
drie, of vijf of tien, waarin het evangelie mensen 
aanspreekt, waar zij het samen uitleggen en op hun 
leven toepassen en waar onverwacht mensen ‘worden 
gevonden’. Het kan wanneer het vertellen van dat 
evangelie met liefde gepaard gaat. Er vormen zich dan 
zwakke lichtschijnsels in de samenleving. Te denken 
geeft dat de huisgemeenten van het begin nooit groter 
waren dan veertig mensen. Zoutend zout. Licht voor 
de wereld.     
De gemeente is uniek Missionair is dus niet iets wat 
erbij komt of wat ook nog moet naast pastoraat, naast 
de kerkdienst, naast gespreksgroepen of filmavonden, 
naast diaconaat of vieringen in het zorgcentrum. Dat 
brengt voorgangers en gemeenten in een spagaat. Ze 
moeten dan ergens zijn waar ze nog niet zijn. Door uit 
te gaan van het unieke van het zijn van de gemeente 
en niet van het ideaal, de droom of het visioen, kan er 
ruimte komen om bestaande verbindingen te zien, te 
herkennen, positief te waarderen, te onderhouden en 
waar nodig te intensiveren. Zo kan bijvoorbeeld 
worden gezien hoe uniek het is wanneer zieke mensen 
of mensen in dagen van rouw bezoek ontvangen. Zelf 
had ik deze ervaring in het ziekenhuis. Opeens 
verscheen er in de ochtend, buiten het bezoekuur om, 
een hoofd om de hoek van de deur: “Mag ik even op 
bezoek komen?”, een ontzettend aardige mevrouw uit 
de gemeente waar ik sta ingeschreven. Ze kon goed 
luisteren en het bezoek deed mij goed.   
  
Martin Luther King schreef vanuit de gevangenis: “Als 
de kerk van vandaag niet de opofferingsgezindheid 
heeft van de vroege kerk, zal zij haar 
geloofwaardigheid verliezen, de loyaliteit van 
miljoenen mensen kwijtraken en aan de kant worden 
gezet als een irrelevante sociale club met geen enkele 
betekenis. Elke dag ontmoet ik jonge mensen die in de 
kerk teleurgesteld zijn.” Opoffering is daar waar 
mensen tijd aan elkaar schenken, liefdevolle 
tevoorschijn luisterende aandacht en ruimte. 
Opoffering is daar waar mensen zich met al hun 
energie – en middelen – inzetten voor anderen. 
Opoffering is daar waar mensen bidden voor elkaar. 
Waar ze zorgen voor elkaar. Waar ze samen luisteren 
naar de Schrift. En waar opoffering is, wordt ook 
ontvangen.   
  
 

Deze notitie is geschreven ten behoeve van de vierde 
missionaire ronde (2016 - 2018 ) en dient als 
inspiratiebron voor de middagbijeenkomst waar 
predikanten en kerkelijk werkers. 

In memoriam 

Op 23 februari overleed Aaltje (Alie) Rietbergen in de 
leeftijd van 88 jaar. Vele jaren woonde ze in 

Betondorp, aanvankelijk met haar ouders. Ze was niet 
kerkelijk opgevoed, maar koos er zelf voor belijdenis 
van haar geloof af te leggen. Dit gebeurde in 1955, 
het jaar waarin ze ook (als 26 jarige dus) gedoopt 

Mensen 
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werd. De laatste jaren van haar leven woonde Mw. 
Rietbergen in De Open Hof. Zo'n 5 jaar geleden 
leerde ik haar kennen. Aanvankelijk verliep het 
contact wat moeizaam en daardoor lag het ook een 
periode stil. Sinds een jaar of twee hebben we de 
draad weer opgepakt en zijn er toch nog mooie 
gesprekjes geweest, waarbij me duidelijk werd dat het 
geloof in God een wezenlijk deel van haar leven 
uitmaakte.  
 

Een groot deel van haar leven leed Mw.Rietbergen 
onder ernstige psychische klachten - depressie en 
neerslachtigheid. Dat maakte haar leven verre van 
eenvoudig. Gelukkig waren er ook goede tijden en 
vriendschappen met vriendinnen, met wie ze reizen 
maakte. Boven haar bed hing een wandversiering. 
Het waren enkele regels uit een gedicht van 
Jacqueline van der Waals Een lied van vertrouwen. 
Ze schreef deze woorden toen ze ernstig ziek was - 
een ziekte waaraan ze zou komen te overlijden. Maar 
het zijn woorden die  zijn blijven spreken - ook tot 
Aaltje Rietbergen: 
 

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 

naar het onbekende land. 
 

 

———————————————————————— 

 

Op 4 april ging heen Menda Onwijn - Vreeken in de 
leeftijd van 96 jaar. Lang woonde zij met haar gezin in 
de Indische Buurt en later in de Watergraafsmeer en 
waren ze actief betrokken bij de kerk. Bijna vier jaar 
geleden overleed haar man, Willem Onwijn, met wie 
ze bijna 70 jaar was getrouwd. Toen ze niet meer 
naar de kerk konden komen werden ze trouwe 
luisteraars van de kerkradio. Tot op hoge leeftijd bleef 
ze wonen op het Biothof. Toen dat niet meer ging 
werd een verhuizing naar de kleinschalige bewoning 

aan de Van 't Hofflaan 51 noodzakelijk. Daar werd het 
zowaar weer mogelijk kerkdiensten bij te wonen, 
hetgeen ze nog een aantal keer heeft kunnen doen, 
begeleid door haar oudste zoon Karel en 
schoondochter Diny. 
 

Een verdriet in het leven van de Onwijns was het 
overlijden van dochter Greetje (geboren met een 
beperking) in de leeftijd van 64 jaar. Bij de begrafenis 
in de Stille Week stond het woord van Jezus centraal: 
'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft 
zal leven, ook wanneer hij (of zij) sterft'. (Joh.11: 25). 
 

Op 12 april werd haar lichaam ter ruste gelegd op de 
Nieuwe Ooster. We wensen beide zonen, 
schoondochters, klein - en achterkleinkinderen 
sterkte. 
 

   
Lief en Leed 

Zieken en herstellenden 

 

Fransien Degen brak bij een val haar heup en 
moest enige dagen in het ziekenhuis verblijven. Anne 
Duizendstra werd de afgelopen maand getroffen 
door diverse gezondheidsproblemen. Het lijkt 
langzaam de goede kant op te gaan. Jan van Heest 
leed onder duizeligheid en moest tevens een 
oogoperatie ondergaan. Tonny moest na klachten aan 
haar oog voor onderzoek naar het ziekenhuis.  
 

We dragen al onze zieken in het gebed. Dat doen we 
ook zondags in de kerk. We doen het we omdat we 
een gemeenschap vormen van mensen die met 
elkaar willen meeleven. Mocht u liever niet hebben dat 
uw naam genoemd wordt, laat het mij dan weten. Dat 
wordt uiteraard gerespecteerd.  
   
hartelijke groet, 

Dirk-Jan Thijs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Wetwinkel Amsterdam verleent gratis 
juridisch advies. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie 
bestaande uit 14 enthousiaste rechtenstudenten. 
Wij geven gratis juridisch hulp aan mensen die 
langskomen tijdens ons spreekuur. 
 

Onze medewerkers kunnen de meest voorkomende 
juridische vragen vaak direct beantwoorden. 

Op dinsdag en donderdag bent u van harte welkom 
tijdens ons inloopspreekuur van 19:00 tot 20:30. U 
hoeft geen afspraak te maken. 
Het is van belang dat u alle relevante documenten 
meeneemt indien u langs komt tijdens ons 
inloopspreekuur. 
 

 

Voor vragen omtrent de volgende rechtsgebieden 
kunt u bij ons terecht: 
Huurrecht; 
Arbeidsrecht; 
Consumentenrecht; 
Bestuursrecht; 
Civiel recht (bijvoorbeeld over een contract). 
 

 

 

Stichting Wetwinkel Amsterdam 

Oudemanhuispoort 2-3 

1012 CN  Amsterdam 
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Diaconale collectes mei - juni 2017 

Onderhoud: 
Als u dit leest, is de tweede fase werkzaamheden van 
het groot onderhoud aan de buitenkant van de kerk  
weer begonnen.  De kant aan de Middenweg en de 
kant van de Hugo de Vrieslaan worden dan 
onderhanden genomen. Ook de pastorie wordt gelijk 
in dit grote onderhoud meegenomen. We hopen, dat 
we deze keer geen verborgen gebreken tegenkomen 
en dat alles naar wens verloopt. 
 

Orgel: 
Ook aan het orgel wordt groot onderhoud gedaan en 
gemoderniseerd.  Een van de veranderingen is, dat de 
speeltafel op een verrijdbaar plateau wordt geplaatst 
en via nieuwe digitale technologie aansluitbaar is op 4 
punten in de kerk.  Zo kan de organist zelf kan 
bepalen waar hij of zij de speeltafel neerzet.  De 
bekende dradentros die vroeger als een soort 
stofzuigerslang bij het orgel lag, is verleden tijd. 
Nu wordt het orgel digitaal aangestuurd, dat klinkt 
mooier en is een stuk onderhoudsvriendelijker en de 
kans op verstoring door draadbreuk is weg. 
Vandaar ook de flexibiliteit van het orgel. 
Helaas was er wel een verborgen gebrek 
geconstateerd, maar dat is inmiddels ook weer 
gereed. Hierdoor was het orgel helaas niet met de 
Pasen gereed, maar we hopen op korte termijn dat we 
weer van het orgel kunnen genieten tijdens de ere 

diensten. 
 

Tevens willen wij, als College van Kerkrentmeesters, 
iedereen hartelijk bedanken voor de bijdragen, die 
tijdens de actie: Adopteer een Orgelpijp, zijn 
ontvangen. Tevens bedanken wij de gulle gevers die 
al eerder een gift hebben overgemaakt voor het orgel. 
Er is een bedrag van € 5275 opgehaald, en met een 
kleine subsidie van het Prins Bernardfonds komen wij 
uit op een totale bijdrage van: € 8275.00  
 

Er zal voor alle gulle gevers een uitnodiging komen 
om het orgel feestelijk in gebruik te nemen, maar dat 
zal op een nader te bepalen tijdstip gebeuren. 
 

Wij hopen, dat het orgel dan weer een mooie bijdrage 
kan leveren aan onze diensten, waarin dan het 
gezangen weer mooi zullen gaan klinken. 
 

Voor de komende tijd staan er nog verschillende 
belangrijke items op de agenda. Energie besparing 
realiseren, meerjarenprognose opstellen ( 10 jaar) en 
onderzoek naar mogelijkheden om het huidige 
spaargeld beter te laten renderen. 
 

 

De Kerkrentmeesters, 
Nel, Hans, Lennart & Ben 

Stand van zaken Kerkrentmeesters 

30 april Jemina Christelijke instelling in Beit Jala – Israël, aanbevolen door ons gemeentelid Inah Kramer 

7 mei Kinderhospice het Lindenhofje 

14 mei Kuria Hospice Amsterdam 

21 mei Jeanette Noëlhuis – Amsterdam Z.O. 

28 mei Amnesty International 

4 juni KIA-kerkopbouw in afgelegen dorpen in Nicaraqua 

11 juni KIA-Werelddiaconaat – hulp voor straatkinderen en hun ouders 

18 juni KIA-Binnenlands diaconaat 

25 juni Nederlands Bijbelgenootschap 

2 juli Immanuël – Joods Hospice Amsterdam 
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p zondag 26 maart was er een bijzondere dienst in De 
Bron,waarin drie mensen belijdenis van het geloof 
aflegden. Mensen met een heel verschillende 
levensgeschiedenis en ook van verschillende leeftijd: 
een dertiger, een zestiger, een tachtiger. Dat maakte 
het denk ik extra bijzonder. Alle drie waren ze als klein 
kind door hun ouders gedoopt, die daarmee dus de 
doopgeloften voor hun rekening namen.  Maar voor 
alle drie gold dat die stap zélf dat geloof te belijden in 
het midden van de gemeente er niet eerder van was 
gekomen. Maar op deze zondag dus wèl.  
 

Alle drie spraken ze ook nog een persoonlijk woord en 
ontvingen ze een Bijbeltekst. Mooie getuigenissen die 
ik hieronder weergeef:   
 

Marlies Knabe 

 

In vele jaren van mijn leven 

heb ik geweten, dat GOD bij me was. 
Maar er zijn ook jaren geweest,  
dat ik hem vergeten was (GOD mij nooit). 
Daarom sta ik nu hier 
en zeg met heel mijn hart 'ja' tegen Hem. 
 

(Gedicht) 
 

             Uw nabijheid 

 

Ik heb uw nabijheid gezocht, met heel mijn hart 
riep ik U. 
En toen ik op weg ging 

om U te ontmoeten, 
vond ik U 

op weg naar mij. 
 

Bijbeltekst: 
(Efeze 2:10) 
Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: In 
Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de 
goede daden die God mogelijk gemaakt heeft.  
 

Lennart Maris 

 

Ik ben heel blij hier te staan.  
In deze kerk heb ik veel mooie dingen gehoord, 
gezien, beleefd en gevoeld.  
Eind 2015 hebben Anjo en ik een reis gemaakt door 
Zuid-Oost Azië. Tijdens deze reis was ik ook met 
spiritualiteit bezig en was er ook ruimte om na te 
denken over belijdenis doen. Ik was voor mezelf aan 
het opmaken waar ik stond. En op een gegeven 
moment schreef ik mijn conclusie in het laatste stuk 
van de reis op in een notitie op m'n telefoon: 
 

Gedachten in een hangmat 's nachts in Laos 

'Belijdenis doen is voor mij 'ja' zeggen tegen het willen 
vinden van God, het onzichtbaar mooie, 'ja' zeggen 
tegen dat loskomen van het aardse dat betekenis 
geeft aan mijn leven' 
Aan het einde van de reis had ik dus mijn keuze 
gemaakt, ik wilde belijdenis gaan doen bij ons in de 

kerk. Nu sta ik hier. Ik wil afsluiten met een liedtekst. 
Toen ik begin vorig jaar het nieuwe album van Stef 
Bos aan het luisteren was, viel mijn aandacht op een 
liedje en raakte geëmotioneerd door de tekst. Omdat 
het thema heel wezenlijk is, maar ook vaak heel 
moeilijk. Ik luisterde het met de insteek van een 
liefdesliedje aan God. Ik wil (een gedeelte van) de 
tekst met jullie delen. 
 

Het nummer heet 'Open mij' 
 

Open mij 
Ik laat mij vallen 

In jouw armen 

Ik geef me over 
En vertrouw 

Sluit de deur 
Sluit mijn ogen 

En ik open mij 
Voor jou 

  

Laat het onbestemde 

Binnen 

Geef je over 
Vertrouw 

Buiten is het koud 

Ik open mij 
Voor jou 

 

Bijbeltekst 
Filippenzen 1: 6  
Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u 
een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal 
voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. 
 

Cees de Zwart 
 

Ik begin hier met te uiten welk een voorrecht het is, 
dat ik hier getuigenis van mijn geloofsleven afleg. 
Tachtig jaar geleden ben ik gedoopt door ds. 
Grootjans in het kerkje aan de Wakkerstraat en ik 
belijd mijn geloof vandaag. Het geloof, dat ik bezit, 
begon omstreeks op 4-jarige leeftijd, toen mijn 
bewustzijn kwam. God heeft mij toen gegrepen en 
nooit meer losgelaten. Kwam dat omdat ik toen zo’n 
angstig, nerveus en overgevoelig kind was? Ik geloof 
het wel, maar weet het niet zeker. Jezus is een troost 
voor mij geweest, hij heeft mij gered in maart 1945 
van de hongerdood, toen ik met maagpijn op bed lag 
en er niets anders was dan rauwe suikerbieten. 
 

Meneer de Bruin, hoofd van de zondagschool,  heeft 
grote invloed op mij gehad door zijn doen en spreken, 
evenals Ds.Visser, die hier 4 jaar heeft gestaan en 
Ds.Buskes, de man die aarzelend begon, maar in een 
extatische woordenvloed eindigde. Deze mensen 
hebben mij geraakt en spreken nog steeds in mijn 
gedachten. En nu is mijn credo de eerste vier regels 
van het Wilhelmus: 'Mijn schild en de betrouwen zijt 
Gij, o God, mijn Heer, op U zo wil ik bouwen, verlaat 
mij nimmermeer!' 
 

Openbare belijdenis van het geloof 
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Waarom kom ik hier elke zondag? Men vindt mij 
misschien een meubelstuk. Maar ik spreek met koning 
David: “Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan”. 
Het is voor mij werkelijk een vreugde om in deze 
godloze en decadente wereld, hier al iets van Gods 
koninkrijk te ervaren. Te midden van u, medepelgrims 
naar de eeuwigheid.  
Ik vind het een genot, als ik tijdens de verwelkoming 
bij de deur, de glans van blijdschap zie in de ogen van 
de mensen, als ze de trap opgaan. Ik ben optimistisch 
als ik de aanwas zie van deze gemeente. Lopen vele 
kerken leeg, hier loopt het voller. Jonge mensen zie ik, 
die het in de toekomst moeten doen en ik hoop bij de 
verwelkoming steeds meer jonge gezichten te zien. 
 

Straks vieren we het Paasfeest, het feest aller feesten. 

Jezus heeft na gruwelijk lichamelijk en geestelijk 
lijden, bij de ergste vernedering, ons bevrijd van elke 
schuld tegenover God. Daarom mensen laten we blij 
zijn en elkaar liefhebben, want Jezus leeft in 
eeuwigheid! 
 

Bijbeltekst 
Hebreeën 13:20/21 

De God nu van de vrede, die de grote herder van de 
schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden 
heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het 
eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk 
om zijn wil te doen en in  u werken wat in zijn ogen 
welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de 
heerlijkheid in alle eeuwigheid.  
Amen 

Zoals u weet hebben we een gebedsteam bestaande uit: 
Edith Woldring, Henk den Hoedt, Hetty Peereboom en 
Paul en Harda  van Oosten. 
Het gebedsteam zal vanaf nu elke zondag voor u klaar 
staan om te bidden na de kerkdienst. We dragen een 
badge zodat het voor bekenden en onbekenden van"De 
Bron" duidelijk is bij wie gebed gevraagd kan worden. 
Ook is er een hoekje gemaakt bij het knielbankje met iets 
meer afscherming van de rest van de kerk omdat we 
ervaren dat daar behoefte aan is. 
 

Voor samen bidden  is er een mooi voorbeeld in de bijbel 
van de biddende Mozes uit Exodus 17, met Aäron en Hur 
naast zich.  
Er was een hevige  strijd gaande tussen de Israëlieten en 
de Amalekieten.  Mozes stond al biddend op de 
heuveltop en zag het gevecht. Daarbij hief hij zijn handen 
hoog op! Maar zodra Mozes zijn handen liet zakken 
begon de vijand het te winnen.  Wat een ramp: Mozes 
hield het niet vol! 

Aaron en Hur zochten een steen zodat Mozes kon gaan 
zitten en ze ondersteunden zijn armen; aan beide kanten 
stond er iemand om Mozes te steunen. De hele nacht 
door stonden ze zo met z'n drietjes en uiteindelijk won 
Israël de strijd. 
 Soms heb je mensen nodig in je strijd, in je nacht waar 
alles donker lijkt en je de moed dreigt te verliezen, waar 
de angst groter wordt dat er geen verandering komt of 
dat je niet meer weet hoe je moet bidden omdat de 
hemel van koper lijkt. Dan  heb je mensen nodig die je 
helpen om je armen weer op te heffen, die meestrijden in 
de nacht tot het ochtendgloren. Die zeggen: "ga maar 
zitten, we komen erbij  en helpen je in je strijd. Je staat er 
niet alleen voor!” 
Het gebedsteam wil graag die Aäron en Hur voor u zijn. 
Aarzel niet om te komen. Samen bidden is een enorme 
kracht! 
 

 

Harda van Wageningen 

Het gebedsteam 
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Oostpoort – Polderweg 452 

 

De Diaconie heeft een verzoek gekregen om een 
oproep te doen voor vrijwilligers. Zij zoeken 
vrijwilligers in de zorg, in de keuken en gastheren/
vrouwen.  
Cicely Saunders, oprichtster van de moderne 
palliatieve zorg verwoordt dit met de volgende 
woorden: 

Jij doet er toe, omdat jij jij bent. 
jij doet er toe tot de laatste minuut van je leven 

en wij zullen al het mogelijke voor je doen 

niet alleen om je te helpen rustig te sterven 

maar om je te helpen leven tot je sterft. 
 

Voor informatie kunt u terecht bij mevrouw Gerda 
Naber, Coördinator vijwilligers. 
Tel. 06 22153678, e-mail: gnaber@amstelring.nl 

Hospice Amsterdam zoekt vrijwilligers  

Wanneer je ouder wordt, is vakantie er niet altijd meer 
bij. Zeker niet als je eigenlijk niemand meer hebt om 
samen vakantie mee te vieren, of als je een 
lichamelijke beperking hebt. 
Daarom organiseert het Vakantiebureau van de 
Protestantse Kerk Nederland vakanties voor 
senioren, voor mensen die in het dagelijks leven zorg 
nodig hebben of als gezin van een minimum moeten 
rondkomen. Dat doen zij met de hulp van veel 
vrijwilligers.  
In die vakanties staan de ontmoeting en de 
gezelligheid centraal.  
 

De vakantiearrangementen worden georganiseerd op 
verschillende accommodaties zoals Nieuw Hydepark 
in Doorn en De Werelt in Lunteren. Deze vakanties 
zijn bedoeld voor mensen die vanwege hun hogere 
leeftijd, een kleiner wordend sociaal netwerk of een 
beperking, niet met vakantie kunnen gaan. 

Een ieder die zich thuis voelt in de sfeer waarin de 
vakanties worden gehouden, is welkom.  
 

Noord-Holland op vakantie 

Speciaal aanbod zorgvakantie voor minder valide / 
mobiele mensen of mensen die door sociale of 
financiële omstandigheden moeilijk met reguliere 
vakantie arrangementen mee kunnen doen. 
In Nieuw Hydepark, Doorn zijn er twee weken voor 
Noord-Hollanders: zat 29 juli - zat 5 aug en zat 30 sept 
- zat 7 okt 2017. 
Heeft u interesse, vraag het aan één van de 
Diakenen. 
 

 

 

Ans van Raalte-Deschan 

0207717711 

Met vakantie? 

Studeer jij in Amsterdam? Of ken je iemand die in 
Amsterdam studeert? 

Graag presenteren wij : GSVA ‘Petrus Plancius’! 
De GSVA “Petrus Plancius” is een leuke christelijke 
studentenvereniging met een stuk of 35 leden. We zijn 
een hechte groep studenten die actief zijn op 
meerdere vlakken. Zo zijn we niet alleen actief bezig 
met het geloof, maar vinden we studentikoziteit, 
academiciteit en gezelligheid ook heel belangrijk! We 
hebben daarom elke woensdag verschillende 
activiteiten, waarna we in onze sociëteit KRATHP aan 
de Prinsengracht in het centrum van Amsterdam tot in 
de vroege uurtjes borrelen, dansen, met elkaar lachen 
en discussiëren. 
Een greep uit onze activiteiten en alles wat we 
organiseren: bijbelkringen, workshops, feestjes, 
lezingen, een jaarlijks gala, een liftweekend, 

bezinningsweekend en andere weekenden weg, de 
kleinkunstavond, en sportieve activiteiten. Daarnaast 
zijn er paar jaar ook meerdere weekenden weg en 
feesten met andere verenigingen die ook zijn 
aangesloten bij VGS-Nederland.  
Binnen de GSVA zal je snel ingezet worden binnen 
verschillende commissies, zodat je naast je studie het 
studentenleven leert kennen, vrienden maakt en jezelf 
kunt ontwikkelen.  
Wil jij Amsterdam ontdekken en meer uit je 
studententijd halen met christelijke medestudenten? 
Neem eens een kijkje op onze website www.gsva.nl of 
mail naar promocie@gsva.nl. Daar vind je meer 
informatie, foto’s van verenigingsactiviteiten en data 
van onze open avonden. Je bent van harte welkom 
om een eerst een keertje langs te komen op een 
woensdag om de sfeer te proeven! 

Petrus Plancius 
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Vindt U het fijn om af en toe bezoek te  
krijgen , of om geholpen te worden                                                          
HOOPVOLLE PAASDAGEN!!! 
met kleine klusjes, een lekkere maaltijd, 
een boodschap  
of een praatje bij de koffie?                                                                                                                                                    
 

Wij zijn een kleine groep vrijwilligers  
uit Betondorp die het leuk vinden  
om iets met en voor andere mensen te doen. 
Onze naam is “Betondorp Bloeit” 

Huiskamerkerk voor Betondorpers . 
Contact:  
Margrietha Reinders ,06-10421819 

En voor een lekkere maaltijd aan huis: 
Jolande Roest, 06-55566152 

Deze Paasboodschap kregen Betondorpers  
aangeboden , samen met een mooi Paasbakje. Het 
pioniersteam bracht ze rond in de straten  , bij 
mensen thuis maar ook bij de bakker, de kapper, 
het medicijn-afgifte punt, de fysiotherapeut en de 
barmannen van de avonden.  
 

Ook de jongerenwerker en de politie kregen een 
bloemetje  met een Paasgroet! Zo krijgen we 
steeds meer contacten en volgelingen , mensen 
die ons helpen. Om blij van te worden…..kleine 
zaadjes zijn het, waarvan we hopen dat ze vrucht 
zullen dragen.  
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Verantwoording Diaconale collectes 

 

 

Verantwoording giften 

 

- Ontvangen via Ds.D.J.Thijs 25 euro van NN voor het Bloemenfonds en 20 euro van NN voor de kerk  

 

 

Kerkelijk register 
 

- Gedoopt op 19 maart 2017 Abe Vincent de Jong,  Hogeweg 88-III       1098CH Amsterdam 

- Openbare Belijdenis van het geloof op 26 maart 2017 

 Marlies Knabe 

 Lennart Maris 

 Cees de Zwart 

-  ingeschreven als lid: Hein van der Kroon,   Middenweg 155  1098 AL Amsterdam 

KOFFIE OCHTEND 

Heeft u zin in ‘n kopje koffie en ‘n praatje? Dan bent u 
van harte welkom 

1x in de maand op de dinsdagochtend in de pastorie. 
Linnaeushof 94 van 10.00 – 12.00 uur. 
De eerstvolgende koffie ochtend is op 9 mei en 20 
juni. 
 

Dan stoppen we de zomermaanden. Dinsdag 12 
september beginnen we met een nieuw seizoen. 
U bent van harte welkom! 

POSTZEGELS 

Beste Postzegel-kaartenvriendinnen/vrienden, 
De nieuwe “Meerzicht” heeft U weer in handen en 
geeft mij weer de gelegenheid om U de vraag te 
stellen ( die ik iedere maal weer stel) om weer aan de 
“Kerk in Actie” te denken voor de zegels ( die U niet 
van uw enveloppen hoeft te knippen) , kaarten en 
Cartridges te bewaren voor mij. 
U weet mijn telefoonnummer is 0651701842. Bel 

gerust en ik kom ( na afspraak ) ze bij U halen.        

Hartelijke groet Louis Robert. 

Allerlei 

Datum collecte: Diaconaal doel Bedrag in Euro’s 

19 februari Barthimeus Sonneheerd 112,00 

26 februari Wereldhuis – Diaconie Amsterdam 160,70 

5 maart KIA-40 dagentijd collecte- De Glind 141,30 

12 maart KIA-Voorjaarszending - Guatemala 138,55 

19 maart KIA-40 dagentijd collecte- Werelddiaconaat 217,25 

26 maart KIA-40 dagentijd collecte-Binnenlandsdiaconaat 178,60 

2 april KIA-40 dagentijd collecte- Werelddiaconaat 109,20 

9 april KIA-40 dagentijd collecte- Werelddiaconaat 152,05 

16 april PKN-Jeugdwerk JOP 209,70 
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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 

 

17 mei 
In juni, juli en augustus geen maaltijd 

 

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 



13 

Mei / juni 2017 

 

 

Wat zou op die vroege Paasochtend een 
bewakingscamera bij het graf hebben gezien? Niets, 
antwoorden velen. Ik begrijp dat wel, de verrijzenis 
van iemand die pas netjes begraven is, klinkt 
krankzinnig. Maar zou het niet nog waanzinniger zijn 
om te geloven in een God die niets bijzonders doet? 
Een god die de hele dag naast de sanseveria 
beleidsplannen schrijft, is geen god maar routine. 
Op Paasmorgen komt Jezus niet op gebroken voeten 
uit het graf wankelen. De opstanding is geen 
reanimatie van een lijk. 
 

Dit is de reden waarom zelfs zijn eigen vrienden en 
vriendinnen hem niet herkennen. Jezus is namelijk 
werkelijk verrezen. Pasen betekent de dood van de 
oude manier van zijn en een sprong in een radicaal 
nieuw leven. Misschien ervaren we zo weinig nieuwe 
impulsen in ons bestaan omdat we ons zo hard 
verzetten tegen het einde dat een nieuw begin 
mogelijk maakt. We houden vast aan een lijk. Op 
Paasochtend zit naast het graf een engel op een 
steen, maar wij zitten als het ware in het graf bovenop 
de achtergelaten windsels waar we maar geen 
afscheid van kunnen nemen. 
 

Pasen is de schok van iets nieuws. De dingen in het 
leven waar we het meest naar verlangen, kunnen we 
niet aan onszelf geven: je lief van jaren die opeens als 
nieuw de keuken binnenkomt, de bemoedigende 
glimlach op iemands gezicht terwijl je met handen vol 
zorgen staat, een inzicht dat onverwachts klikt als een 
sleutel in een roestig slot, een woord van hoop dat 
leeuwerikkend boven het stof en geweld in de wereld 
uitstijgt, een blikje in het gras dat wenkt in de zon. 
Paasmomenten waarin het licht van het godsrijk kiert. 
Hoe eenvoudig soms ook, je hart slaat over omdat ze 
zich totaal aan onze greep onttrekken. Je kunt ze niet 
in een beleidsplan opnemen. 
 

Pasen betekent het einde van de terreur van de 

routine, een ontsnapping uit de greep van de goden 
van het mogelijke. Het gaat niet om een ander leven, 
maar om dit leven anders – zonder 
houdbaarheidsdatum. Ik vergat de tijd, kunnen we 
achteraf zeggen. De eeuwigheid kent geen klokken. 
 

Droom 

Niet een vaag optimisme dat alles op de een of 
andere manier wel goed zal komen, kan ons redden. 
Dat is een vorm van verborgen wanhoop. Nee, het 
gaat om ‘de ware en zekere hoop op de opstanding uit 
de doden’ zoals de liturgie verkondigt. 
 

Of zoals de schrijver Jorge Luis Borges zegt: ‘Mijn 
leven is een droom, niet gedroomd door mij maar door 
iemand die nog geboren moet worden’. Ten diepste 
zijn wij de droom van God waarin, zoals dat met 
dromen gaat, waanzinnige dingen kunnen gebeuren. 
Dingen die wij, zittend naast de sanseveria, niet zelf 
kunnen bedenken. De vieringen in de geduchte dagen 
voor Pasen scherpen de aandacht en openen ons 
daarvoor, als het lege graf op Paasochtend. 
 

Wat zou een bewakingscamera daar in alle vroegte 
hebben gezien? Een vogel die kwettert volgens het 
voorspelbare beleidsplan van de natuur, hoofdstuk 1, 
sub a: de lente; de aangloeiende dageraad of zou dat 
een engel kunnen zijn; een jonge vrouw, Maria 
Magdalena, komt aanlopen, kijkt in het graf en begint 
te huilen; daarna feller licht want die zon, dat is wat in 
deze streken; ineens linksonder in beeld een 
wervelend puntje van Maria’s kleed, alsof ze wegholt. 
 

‘Bevangen door angst en schrik’, zegt het oudste 
Marcusevangelie. 
 

 

 

Jean-Jacques Suurmond 

Uit: Trouw, 11 april 2017 

Pasen 
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De zevende dag 

 

Op zijn gemak kuierde Onze Lieve Heer door Zijn 
schepping. Af en toe ging hij even zitten om te 
genieten van een tropisch strand, een schitterend bos 
of een goed gelukt gebergte. Ook maakte hij even een 
uitstapje naar een naburig sterrenstelsel. Hij zag dat 
het grotendeels goed was. Grotendeels, want hier en 
daar verschoof hij een eilandje, schiep nog een paar 
planten en dieren, en bedacht nog een natuurwetje. 
Onze Lieve Heer was op de rustdag toch niet aan het 
werk? Welnee, deze kleine dingetjes deed Hij voor 
Zijn plezier om er echt iets moois van te maken. Ja, de 
eerste zes dagen, dat was buffelen geweest; het valt 
niet mee om licht en donker te creëren, een universum 
te scheppen en ook een grote diversiteit te verzinnen 
voor alles wat leeft en groeit en altijd moest blijven 
boeien. Deze kleine aanpassingen zag Hij niet als 
werk, Hij deed het voor Zijn genoegen, als een hobby. 
 

Hij had ook voorzien in een Handleiding bij Zijn 
schepping, met de even simpele als krachtige titel 
‘Boek’. Die zou hij later laten opschrijven door mensen 
van hun tijd, voor mensen van hun tijd. En daarin had 
Hij verordonneerd dat er zes dagen flink aangepoot 
moest worden, maar dat de zevende dag een rustdag 
was. In de eerste plaats voor overpeinzing, maar 
daarnaast om rust te hebben, leuke dingen te doen, te 
genieten van die schepping. Niet om helemaal niets 
uit te voeren. Zie die Handleiding als de allereerste 
CAO: ter aansporing maar ook ter bescherming van 
de mensen. 
 

Terwijl Onze Lieve Heer zo door Zijn schepping 
wandelde, moest Hij af en toe een beetje gniffelen. 
Hoe lang zou het de mens kosten om alle ingebouwde 

geheimen van Zijn schepping te doorgronden? Zou 
men er in slagen om de erfelijkheidstheorie uit te 
vogelen? De raadselen van de relativiteit en zwarte 
gaten? Zou men op het spoor komen van de oerknal? 
Hij had er alle vertrouwen in, want Hij had de mens 
tenslotte uitgerust met veel intelligentie, al was de 
eerste test met een appel nou niet bepaald heel erg 
veelbelovend geweest. 
 

Is het zo gegaan? Dat kun je zo niet weten. Met mijn 
achtergrond in de biologie kan ik niet anders dan 
Darwin gelijk geven. Maar zijn die evolutionaire 
principes van te voren ingebakken in de schepping? 
Of moet ik geloven in het spaghettimonster en een 
vergiet op mijn hoofd dragen? Moet ik Genesis maar 
helemaal vergeten?  
 

Het Nieuwe Testament bevat heel veel gelijkenissen, 
zeer populaire delen van de Bijbel. Waarom kunnen 
we het scheppingsverhaal dan ook niet zien als een 
gelijkenis? Ooit geschreven voor de mensen van toen, 
met de kennis van toen. Een prachtig verhaal voor de 
mensen van nu, met de kennis van nu. We zijn er niet 
bij geweest toen het universum ontstond. Het hoofd, 
de wetenschap, vertelt ons heel veel over hoe het is 
gegaan; het hart, Genesis, biedt ons een schitterende 
allegorie. Er is toch niets mis mee om die twee te 
combineren? 

 

Terwijl Onze Lieve Heer ergens in Zijn fantastische 
schepping aan het chillen is, zie ik Hem ter 
instemming zachtjes ‘ja’ knikken.  

 

Dick Spijker 
www.deblikvandick.nl 

www.facebook.com/deblikvandick 

De zevende dag 

De Blik van Dick 
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Mei / juni 2017 

 

 

Beste gemeenteleden,  
 

Ook dit jaar heeft de Diaconie het plan een uitstapje te organiseren op zaterdag 2 september.  
 

Dit jaar hebben we een reservering gemaakt bij Gilbert Reizen. Gilbert heeft ons vorig jaar 
fantastisch gereden naar Texel. Daarom willen wij dit jaar weer Gilbert als chauffeur hebben.  
Om u alvast te motiveren om mee te gaan en dat u 2 september gaat vrij houden willen wij u 
het programma bekend maken.  
 

We worden gereden door de Alblasserwaard en zullen langs de Maasboulevard Rotterdam en 
Kinderdijk rijden waar we natuurlijk tijd krijgen om foto’s te maken. ’s Middags zullen we de 
Graanbuurt bezoeken waar u heerlijk kunt winkelen in dit authentieke stadje of lekker op een 
terrasje kunt zitten.  
Natuurlijk hebben we ’s-morgens een gezellige koffiestop en wordt u ’s-middags een 3-gangen 
menu geserveerd.  
 

De prijs die wij aan u vragen is € 35,-- p.p. Het verschil met de werkelijke kosten wordt 
bijgelegd door de Diaconie en de Kerkrentmeesters. Het kerkbestuur vindt het namelijk 
belangrijk dat wij ook op een andere manier met elkaar om kunnen gaan dan alleen in de 
kerk.  
 

Omdat wij een reservering moeten maken is het belangrijk dat wij op tijd van u horen of u het 
voornemen heeft mee te gaan op zaterdag 2 september. Wij hebben minimaal 40 personen 
nodig om de reservering door te laten gaan.   
Dit kunt u doen door onderstaand inschrijfformulier of per e-mail naar Ans van Raalte-Deschan 
ans.deschan@live.nl. Graag zouden wij van u zo spoedig mogelijk een bericht mogen 
ontvangen.  
 

Verdere details volgen later.  
 

 

 

 
 

 

 

 

Dit formulier is bestemd voor de Diaconie – Ans van Raalte  
 

 

Ja ik ga mee op 2 september: 
 

Naam: 
 

 

Adres: 
 

 

Tel.no: 
 

 

Bellen bij calamiteiten:  
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MeerZicht 
 

 

Groeien bij De Bron - kalender voor mei en juni 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 

 

Mei 2017 

di.2 mei 14.30 Amstelgroep (pastorie) 

di.2 mei 19.30 Gebed voor Buurt & Kerk  

zo.7 mei 10.00 Dienst met/door kinderen; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

di.9 mei 20.00 Mark-cursus II (pastorie) 

wo.10 mei 20.00 Kerkenraad 

do.11 mei 15.00 Dienst De Open Hof; voorganger Pastor N.(Nico) Essen 

zo.14 mei 10.00 Dienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

di.16 mei 10.30 Gespreksgroep De Open Hof 

di.16 mei 19.30 Mark-cursus I (pastorie) 

wo.17 mei 11.00 Dienst van 't Hoff 51 ; voorganger Pastor N.(Nico) Essen 

wo.17 mei 17.00 Open Maal,jd 

zo.21 mei 10.00 Dienst ; voorganger Ds.T.(Tim) Vreugdenhil 

do.25 mei 10.30 Oec.Dienst in Koningskerk Hemelvaart; gezamenlijke voorgangers 

za.27 mei Kerkenraadsdag 

zo.28 mei 10.00 ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

zo.28 mei 18.30 Jonge Bronners 

 

Juni 2017 

zo.4 juni 10.00 Pinksteren; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

di.6 juni 14.30 Amstelgroep (pastorie) 

di.6 juni 19.30 Gebed voor Buurt & Kerk (pastorie) 

do.8 juni 15.00 Dienst De Open Hof; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

zo.11 juni 10.00 Dienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

wo.14 juni 20.00 Kerkenraad 

zo.18 juni 10.00 Dienst met viering HA; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

wo.21 juni 11.00 Dienst van 't Hoff 51 ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

wo.21 juni 17.00 Open Maal,jd 

za.24 juni Uitje kinderen De Bron 

zo.25 juni 10.00 Dienst ; voorganger Ds.S.(Sjaak) Teeuwissen 



17 

Mei / juni 2017 

 

 


