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Genoeg
Er is niet meer
dan soms een stem
die zegt wie God
voor mensen is
en nu en dan
een witte dis.
Veel minder is het
dan ik vroeg.
Genoeg.
Geert Boogaard
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Beste Vrienden,
Chinese vrijwilligers?
Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil
werkzaamheden
verricht,
buiten
een
vast
dienstverband. Veel organisaties als sport- en
muziekverenigingen,
maar
ook
bijvoorbeeld
vluchtelingenwerk kunnen niet zonder vrijwilligers. Dat
geldt in zeker ook voor kerken. Gelukkig - zo blijkt uit
onderzoek - zetten mensen die aangesloten zijn bij
kerken zich bovenmatig in als vrijwilliger, vaak ook
buiten de kerk.
Tegenwoordig worden vrijwilligers wel opgedeeld in
twee categorieën: nieuwe en klassieke vrijwilligers. De
klassieke vrijwilliger is iemand die jarenlang in
dezelfde organisatie een taak blijft uitvoeren. Zijn of
haar motivatie wordt vaak gelinkt aan sociale
aspecten (of bij een kerk ook aan zingevings- en
geloofsaspecten). De vrijwilliger blijft bij de organisatie
omdat de andere vrijwilligers vrienden zijn en omdat
hij of zij al jaren hetzelfde doet. Bij een kerk noemen
we dit zelfs een gemeenschap. We zijn heel dankbaar
voor alle klassieke vrijwilligers bij De Bron. Zij
verrichten een heel alfabet aan werkzaamheden:
- autodienst, archief De Bron schonen en
bijhouden, (diverse) administratie
- bezoekjes brengen, (helpen bij) Betondorp

Bloeit!, bidden en werken, beamer zorg
- crêche : oppassen bij de kleintjes, collecteren en
geld tellen, classis, (helpen bij) cursussen
- diaken zijn, DPAO, (helpen bij de diensten met)
doven, (kerk)diensten opnemen
- EHBO verlenen (indien nodig)
- financiën bijhouden
- gebedsteam, geluidsinstallatie bedienen, gedicht
voorlezen
- (hulp)koster zijn
- informatie geven over De Bron en over speciale
activiteiten, ideeënbron zijn
- jij
- koffieteam, kerkrentmeester zijn, kopiëren in
grote letters, kerkelijk bestand bijhouden, Koningsdag
hulp
- lessen voorbereiden en leiding geven aan de
kinderen (Ark)
- MeerZicht redigeren, produceren en bezorgen,
musici
- nieuwe mensen begroeten
- open maaltijden: planning- inkoop - koken ontvangst - afwassen - opruimen, organisten,
ouderling zijn
- predikant - in - opleiding (hulp van), posters maken
- quaak (tonny)
- roosters maken, (helpen bij) rommelmarkt,
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registers (doop,huwelijk,overlijden) bijhouden,
rondleidingen kerk
- Schriftlezingen doen, Sing - in Groep
- timmerwerk (bijv.tbv. kinderkerstfeest),
tienerdienstmedewerk(st)er
- uitvoeren Beleidsplan De Bron, uitnodigingen
bezorgen
- vleugel bespelen, vrijwilliger bij diensten Open
Hof en van 't Hofflaan 51, Voedselbankcontact
- welkom heten, www.kerkdebron.org (website)
ontwikkelen en bijhouden, wereldwinkel draaien
- x (een tien voor iedereen)
- ijverig (ieder en allen)
- zang (helpen bij)
Naast de klassieke vrijwilliger is de nieuwe vrijwilliger
in opkomst. Deze nieuwe vrijwilliger neemt een taak
op zich, bijvoorbeeld eenmalig en vaak met een
speciaal doel: ergens aan bijdragen, zichzelf
ontwikkelen, iets leren. Bijzonder in dit verband vind ik
dat steeds meer verschillende mensen bereid zijn het
kindermoment bij een dienst met/door kinderen (of
een andere speciale dienst) te leiden en dat ook heel
goed doen. Ook bij de herinrichting van de Arkruimte
en bij de organisatie van het Kinderkerstfeest kwamen
onvermoede talenten naar boven.
Tenslotte: ik hoop dat niemand zich een Chinese
vrijwilliger voelt. Volgens Wikipedia is dit een Vlaamse
uitdrukking voor iemand die verplicht wordt om een
vervelende taak op zich te nemen. De oorspronkelijke
betekenis komt met grote waarschijnlijkheid van de
Koreaanse Oorlog (1950-1953), waar zowel Belgen
als Nederlanders meevochten aan de kant van ZuidKorea. Chinezen werden verplicht om mee te vechten
aan de kant van Noord-Korea, maar toch 'vrijwilliger'
genoemd.
Ieder hartelijk dank voor haar of zijn inzet!

Bij de diensten in Januari en Februari
De kerkdiensten zijn opgenomen in het rooster van De
Bron (dikgedrukt, dus makkelijk te vinden).
Incidenteel is er een verandering van datum of
activiteit. Check daarom ook de website van De Bron
(www.kerkdebron.org) of de laatste Zondagsbrief.
Op 28 januari vindt de Oecumenische Dienst ivm de
Week van Gebed voor Eenheid plaats. Deze keer is
dat in de Hofkerk, om 10.30. In De Bron is er deze
zondag dus geen dienst.
Op woensdag 31 januari mag ik voorgaan in de
Alledagkerk voor de middagpauzedienst. Dit vindt
plaats in de Engelse Hervormde Kerk op het
Begijnhof. Ik vind het altijd fijn daar ook een aantal
Watergraafsmeerders te treffen. Het begint om 12.30
met samenzang en duurt tot 13.00.
Op zondag 25 februari is er om 19.30 een
Avondmaalsvesper in De Bron, een verstilde
viering met de bediening van het sacrament.
Ik kondig nu reeds aan dat op DV zondag 4 maart een
gemeenschappelijk dienst zal plaatsvinden met de
Methodisten
Gemeente
van
Ghana,
de
medegebruikers van ons kerkgebouw. In 2013 heeft
eerder zo'n dienst plaatsgevonden ivm het tienjarig
jubileum. Inmiddels kerken onze Ghanese broeders
en zusters al 15 jaar in De Bron; een goede aanleiding
voor deze speciale dienst.
hartelijke groet, alle heil en zegen, ook van Tonny,

Dirk-Jan Thijs

'Competent'
(column van Ciska Stark, met kleine wijziging overgenomen uit het
blad PTHUnie, nov.2016)
'Zal ik dan maar een stukje voor u lezen?' Mijn vader
heeft zojuist de laatste hap van zijn 'tafeltje-dekje'
maaltijd genomen als de thuiszorgmedewerkster
binnenkomt. Zij heeft maximaal tien minuten om te
controleren of de cliënt tegelijk met het bakje de juiste
medicijnen ingenomen heeft. Ze zal ook even het
ontbijt voor de volgende dag klaarzetten, de koelkast
controleren en haar digitale rapportage bijwerken.
De Bijbel ligt op tafel. Op zijn 95ste leest hij nog
steeds, gewoontegetrouw, een stukje na de maaltijd.
'Al weet ik niet meer óf ik al gelezen heb, laat staan
wàt' zegt hij vrolijk, maar 'het kan geen kwaad'. Sinds
tijden leest hij zelf weer. En niet meer hardop. Mijn
moeder las de laatste jaren altijd voor. Maar die is er
niet meer.

De thuiszorgmedewerkster roert een onopvallend
poedertje door een half glaasje water. Ze zit al 25 jaar
in het vak, met veel plezier. Om haar baan te
behouden moest ze zich echter onlangs laten
bijscholen. Dat viel nog niet mee: boeken bestuderen,
videotraining via internet in een terminologie die ze
niet gewend was. Maar met goede moed en veel ijver
heeft ze het gered en inmiddels weet ze alles van het
nieuwe diagnosticeren en kent ze zo ongeveer elk
medicijn en ieder protocol uit haar hoofd. Niet dat haar
loon verhoogd is, maar ze heeft nu in elk geval een
certificaat met de benodigde kwalificaties en bij de
uitreiking werd gezegd dat ze over alle competenties
beschikt om de cliënten zorg op maat te verlenen.
Dat blijkt, al staat dit niet in een protocol. 'Zal ik dan
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maar....?' zegt ze nog eens. Da's goed, zegt mijn
vader en hij luistert licht ontroerd, wat zelden
voorkomt. Het is maar goed dat er een
onuitspreekbare oudtestamentische naam in het stuk
voorbij komt. Daar kunnen ze samen even om lachen.
'Ze is van oorsprong katholiek' , vertelt hij later : 'Thuis
hadden ze vroeger een Bijbel, zei ze, maar niet

dezelfde. Nou ja, dat geeft ook niet'.
Ik kijk nog eens naar het lijstje bekwaamheden
wenselijk voor ieder die - als vrijwilliger of professional
- in contact is met ouderen of kwetsbaren. En zet
onwillekeurig een streepje onder de personale
bekwaamheid. 'Maar de grootste daarvan is de liefde'.

Mensen
In Memoriam

Achterhoek om dichter bij zijn dochters te wonen.

Op 25 oktober 2017 overleed Menke (Minnie) van der
Woude - Meinsma in de leeftijd van 84 jaar.
Oorspronkelijk afkomstig uit Friesland, woonde ze
gedurende een groot deel van haar leven met haar
gezin in de WGM en waren ze betrokken bij de
Gereformeerde kerk, later De Bron. Geruime tijd
geleden overleed haar man. Mede dankzij haar zoon
Sietze kon ze blijven wonen aan de Newtonstraat, ook
toen haar lopen een stuk minder werd. Zingen was
een manier om haar geloof te uiten en tot begin vorig
jaar was ze lid van het Interkerkelijk Koor WGM.

Op de rouwkaart staat eerste regel van een bekend
lied. 'Vaste rots van mijn behoud'. Oorspronkelijk is
het een Engels lied, gedicht door de predikant
Augustus Toplady, Hij leefde in de 18e eeuw. Het
verhaal gaat dat hij onderweg door een storm werd
verrast toen hij zich in een kloof in de Mendip Hills (in
het
graafschap
Somerset)
bevond.
Een
levensbedreigende situatie. Maar hij vond een
schuilplaats in een opening in de rots, een soort
spelonk. Vandaar die oorspronkelijke titel: 'Rock of
ages, cleft for me'. Te midden van het natuurgeweld
bood die eeuwenoude rots hem bescherming.

Psalm 23 past bij Minnie. Regelmatig als ik op bezoek
kwam, kwam er een fotoalbumpje op tafel. Foto's met
haar waarneming van de natuur. Meestal gewoon hier
in de buurt. Bloemen, bomen, planten, vlinders.
Mooie, zelfgemaakte foto's. Getuigend van een
fascinatie, een bewondering voor de natuur, voor de
schepping.
Overigens reikte haar waarneming verder dan alleen
de natuur. Ze liet me eens een serie foto's van graffiti
afbeeldingen op een muur zien. Die waren daar
tijdelijk aangebracht bij de ontwikkeling van Oostpoort.
Ook dat sprak haar aan, net als de mozaïeken op de
tegels aan de Hogeweg. Overigens bleven onze
bezoekjes niet beperkt tot het bekijken van foto's.
Vroeg of laat kwam Minnie ook met gedachten die met
haar geloof te maken hadden. Vaak wilde ze dan
weten hoe ik over bepaalde dingen dacht. Regelmatig
bleek mij dat het geloof waarin ze was opgevoed, voor
haar nog steeds een levende zaak was.
Bij haar afscheid op 2 november in De Bron lazen we
Psalm 23. Een psalm met beelden uit de natuur. Een
psalm van vertrouwen. Haar lichaam werd ter ruste
gelegd op de Nieuwe Ooster. We wensen haar
kinderen, Sietze, Ella en Ronald, en verdere familie
en vrienden sterkte.
-----------------------------------------------------------------------Op 26 oktober 2017 overleed Johannes Franciscus
Anthonius (Jan) Kwak in de leeftijd van 96 jaar.
Vele jaren woonde hij met zijn vrouw Nelly (die
overleed in 2013) aan de Lord Kelvinstraat en was hij
betrokken bij de kerkelijke gemeente van de
Emmakerk (later De Bron), ook nog een periode als
ouderling. Zo'n twee jaar terug verhuisde hij naar de
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In de Bijbel wordt dat beeld van de rots enkele keren
toegepast wordt op de eeuwige God. De rots is wel
het beeld van onvergankelijkheid. Wat er ook
verandert om je heen, hoe het landschap zich ook
ontwikkelt, de rots blijft een vast punt. 'Vaste rots van
mijn behoud'. Ik denk dat vader instemmend geknikt
zou hebben bij de keuze van deze liedregel voor zijn
afscheid. Het geloof was voor hem een vast
ankerpunt. Ik denk dat hij daar als voormalig
politieman te water behoefte aan had.
Vele jaren terug deed moeder een briefje in de Bijbel
met daarop dichtregels. Ze moest daarbij denken aan
haar man, de politieman te water. Ik ben blij dat de
kinderen mij deze regels toegestuurd hebben en dat ik
ze mocht delen bij het afscheid op 3 november in de
aula van de Nieuwe Ooster:
Ik weet niet hoe het zal zijn in die dagen,
wanneer ik scheep ga voor de laatste reis,
zal dan mijn schip de laatste storm verdragen,
en landen aan Gods paradijs?
Neem mij dan Heer, het roer uit handen
en laat mij zingend op de voorplecht staan.
Dan zal mijn schip niet op de rotsen stranden,
maar veilig in uw haven binnengaan.
We wensen de kinderen, klein- achterkleinkinderen
troost en sterkte.
-----------------------------------------------------------------------Op 22 november 2017 overleed Saakje van Duin Swart in de leeftijd van 95 jaar. Oorspronkelijk
afkomstig uit Friesland vestigde zij zich na haar
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huwelijk in Amsterdam, waar zij vele jaren woonde
aan de Marconistraat. Ze was niet zozeer kerkelijk
betrokken, maar wel een regelmatig deelnemer aan de
Middenmeer gespreksgroep. Enkele jaren geleden
begon ze met haar gezondheid te kwakkelen totdat
het thuis niet meer ging en ze nog een tijdje verbleef in
het nieuwe Willem Dreeshuis (Oostpoort).
De begrafenis vond plaats op 30 november op de
Nieuwe Ooster.
We
wensen
haar
kinderen,
klein
en
achterkleinkinderen sterkte.

OLVG waarvan hij herstellend is. Ook Godelieve van
Britsom werd daar geopereerd. Lies Rietbergen
onderging diverse behandelingen aan haar ogen.
We leven mee met hen en ook met pastor Nico Essen
(Martelaren van Gorcum) bij de behandelingen die hij
ondergaat ivm een bij hem geconstateerde ernstige
ziekte.
-----------------------------------------------------------------------Felicitaties

-----------------------------------------------------------------------Zieken en herstellenden

We wensen Henk den Hoedt - (o.a.) samensteller van
MeerZicht - geluk met het behalen van het diploma
manueel therapeut.

Klaas Verhoog onderging een operatie in het

Dirk-Jan Thijs

Betondorp Bloeit dankt u en viert Kerst
Betondorp Bloeit wil alle lieve mensen uit de BRON
graag hartelijk bedanken voor alle steun in het
afgelopen jaar! We denken aan de belangstelling, de
giften, de helpende handen en de strukturele hulp
door de kerkenraad. We hopen dat u er trots op bent
om mede eigenaar te zijn van een mooi missionair
initiatief als onze pioniersplek .
Er groeien langzamerhand meer relaties, vooral door
de Sint Maarten maaltijd en de Kerstmaaltijd in het
Brinkhuis en de ontmoetingen in de buurt. In Cafe de
Avonden organiseerden we een heus gospelconcert
om nieuwe vrienden te maken voor onze

De kinderen doen ook mee

huiskamerkerk! Ook de EO uitzending van Geloof,
Hoop en een heleboel Liefde van 20 november heeft
ons enorm bemoedigd. Pionieren is een spannend
avontuur en niet altijd makkelijk, maar dankzij u
allemaal durven we het aan. Jezus, de hersteller en
genezer, gaat ons in alles vooruit.
Betondorp Bloeit wenst u allemaal een gezegend
2018! Liefdevolle groeten van het pioniersteam:
Clementine, Brigitte, Erika, Christina, Mattanja,
Ernest , Stacey , Trudy, Dikki en Margrietha.

Annie schenkt de glaasjes bij
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Boven: Margrietha vertelt het
kerstverhaal
Rechttsboven: Biertje Beton in de
Avonden
Hard werken in de keuken
En…
Het team is moe
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Kinderkerstfeest op het plein
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Kinderkerstfeest op het plein
Stille nacht, heilige nacht
Voor het eerst te saam gebracht
Kinderen waren gaan stralen
Onder het verhaal van Marja van Gaalen
Op het plein voor Uw huis
Zittend op balen stro
Met beelden van Dick Spijker
Werd het verhaal steeds rijker
De geboorte van dit kind,
was niet in paleis ’t Loo,
maar in een kribbe met stro.
dit is een koning, fluistert de wind
Met gitaar en zang van Tedo, en Harda.
Werden kerstliederen gezongen
Voor deze hemelse koningsjongen
Vrede en welbehagen op het plein
Gluhwein, en chocolade voor groot en klein
Laat de komende feestdagen fijn zijn
24.12.2017
Tekst W.G.Knabe
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Vrijdag 2 maart 2018 Wereldgebedsdag:
kernland Suriname
De 65e Wereldgebedsdag, 2 maart 2018 heeft
Suriname als kernland. Vrouwen van verschillende
kerken in Suriname hebben de viering voorbereid en
kozen als uitgangspunt voor hun liturgie het
Bijbelgedeelte uit Genesis 1:1-31.
Gebaseerd op dit Bijbelgedeelte is in Nederland
gekozen voor het thema: ‘En God zag dat het goed
was….’
Op de eerste vrijdag van maart gaat het gebed de
wereld rond en honderdduizenden mensen, in 183
landen, voelen zich door gebed verenigd en
bemoedigd en komen in actie. Op 2 maart 2018 wordt
wereldwijd in 183 landen en in 550 plaatsen in
Nederland gebeden en gezongen. Dit jaar voor
Suriname. Ook wordt er gecollecteerd voor
onderstaande projecten van dit land.
Ook dit jaar organiseren wij de viering samen met
gemeente EGB (Evengelische Broeder Gemeemte) en
de Hofkerk (Martelaren van Gorcum Parochie).
Wij nodigen u van harte uit op: vrijdag 2 maart a.s.
om 19.30 uur, Koningskerk. Adres: Van ’t Hofflaan
20 te Amsterdam.
De projecten waarvoor gecollecteerd gaat worden.
Stichting Unu Pikin
Deze stichting zet zich sinds 2003 in voor de kinderen
van Suriname en levert een bijdrage aan het
verbeteren van het onderwijs in Paramaribo, de
districten en het binnenland. Dit gebeurt vanuit een
werkplaats waar arbeid, stage en opvang wordt
gegeven aan mensen met een beperking en
leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs.
Het Parelhuis
Het Parelhuis vangt met HIV besmette jonge kinderen
op waarvan de ouders of de familie zelf de verzorging
niet op zich kunnen nemen. Zij willen deze vaak
verstoten kinderen een echt thuis bieden waar
veiligheid, acceptatie en geborgenheid centraal staan.
De kwaliteit van het leven is hier belangrijker dan de
lengte van het leven!

Opleiding nieuwe
gezondheidsassistenten
Doordat er in Suriname een
crisis is en toegezegde subsidies
niet worden uitbetaald, komt de
opleiding van 25 nieuwe gezondheidsassistenten
(GZA’s) voor de poliklinieken in het binnenland in
gevaar. Een groot probleem want de huidige
gezondheidswerkers zijn op leeftijd en nieuwe
mensen opleiden kost vier jaar. Het werk van de
GZA’s is heel belangrijk. Zij zijn het eerste
aanspreekpunt voor patiënten en zij handelen de
meeste hulpvragen zelfstandig af: vaccinaties en
medicijnverstrekking, gezondheidsvoorlichting,
zuigelingenzorg, wondverzorging en het begeleiden
van bevallingen.
Klein project
Voorschoolse opvang in het binnenland voor peuters
van 2 ½ tot 4 jaar. Dat geeft hen een betere start in
het vervolgonderwijs.
Uitleg bij de tekening (z.o.z.): De tekening is
gemaakt door Alice Pomstra-Elmont.
Men ziet handen die goddelijke gaven ontvangen: de
gaven die wij door moeten geven aan de generaties
die na ons komen. De zon schijnt iedere dag over het
land, de dieren en de planten; alles heeft zijn eigen
plek onder de zon en de overvloed aan groenten en
fruit vertellen ons dat er – als wij delen – voor
iedereen meer dan voldoende voedsel is. De kolibrie,
de ibis en de ara zijn wat voorbeelden van de vele
vogelsoorten die in Suriname voorkomen en de
blauwe kikker (okopipi) is een beschermde soort die
alleen in Suriname te vinden is. De rode en gele
heliconia zijn inheems en de majestueuze kapokboom
(ceiba) is een prachtige reus in het bos.
De Voltzberg (Voltz Mountain) is één van de vele
granietbergen die Suriname rijk is. De figuren van de
zeven vrouwen symboliseren tegelijkertijd ook de
zeven dagen waarin God de wereld en haar bewoners
schiep.

Kerkelijk Bureau
Geboren op zondag 5 november 2017 Lucas Ronald Marinus Groenendaal
Gedoopt in De Bron op 19 november 2017 Anna Ieke Hoogeboom
Onze felicitaties!
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Wereldgebedsag 2018
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MeerZicht
Beste lezer(es) van MeerZicht,
In de vorige MeerZicht bent u geïnformeerd over
enkele veranderingen inzake ons kerkblad.
Deze hielden in:
- het voorstel om een digitaal abonnement te nemen.
Dit betekent dat u het blad tweemaandelijks per e-mail
toegezonden krijgt. Dit abonnement is gratis. Bent u
geïnteresseerd in deze optie dan kunt u dat op
onderstaande antwoordstrook aangeven.
- voor degenen die niet over een computer beschikken
of er de voorkeur aan geven een papieren versie van
MeerZicht te blijven ontvangen, bestaat de
mogelijkheid een abonnement tegen kostprijs te
nemen. De kosten hiervoor zijn:
* 5,00 Euro per jaar voor wijkbewoners die het blad
thuis bezorgd krijgen door vrijwilligers.
* 25,00 Euro per jaar voor hen die MeerZicht per post
toegezonden krijgen.

In het vorige nummer van MeerZicht bevond zich een
antwoordstrook met het verzoek uw keuze kenbaar te
maken. Omdat niet van ieder een reactie is ontvangen
drukken wij deze antwoordstrook hieronder nogmaals
af.
Dit is de laatste kans uw keuze te bepalen. (als u
het reeds gedaan heeft hoeft dat uiteraard niet
opnieuw). Indien u geen reactie geeft, gaan wij ervan
uit, dat u MeerZicht niet meer wilt ontvangen.
U kunt uw antwoord mailen naar kerkdebron@live.nl
of per post zenden naar PG - Amsterdam
Watergraafsmeer; Hugo de Vrieslaan 2; 1097 ED
Amsterdam. U kunt de antwoordstrook ook in de
brievenbus van de kerk doen.

Vriendelijke groet, De Kerkenraad

Antwoordstrook
Naam:_______________________________________
Adres:_______________________________________
Wenst zich wel / niet* te abonneren op MeerZicht en maakt het abonnementsgeld van 5,00
Euro / resp. 25,00 Euro (bij verzending per post) over op rekeningnummer:
NL78INGB0000461209 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer met
vermelding Meerzicht 2018.
Ik wil MeerZicht via e-mail ontvangen:
Mail adres:________________________________________
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Diaconale collectes jan. / feb. 2018
7 januari

Bartimeus – voor blinden en slechtzienden

14 januari

Stichting Krupalaya - Nepal

21 januari

Wereld Lepradag

28 januari

Zondag van de eenheid – in de Hofkerk

4 februari

Kerk in Actie – Werelddiaconaat - Ghana

11 februari

PKN – Cathechese en educatie

18 februari

KIA – 40 dagentijd - Noodhulp

25 februari

KIA – 40 dagentijd –binnenlands diaconaat

4 maart

Kerk in Actie – Sterke vrouwen opleiden in Papoea

OPEN MAALTIJDEN
In ontmoetingsruimte De Bron
Ontmoet elkaar vanaf 17.15 uur met een
drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd

21 februari, 21 maart,
25 april, 23 mei
Maaltijd wordt om 18.00 uur geserveerd.
Iedereen is van harte welkom!
Maar geef u 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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Verantwoording Diaconale collectes
Datum collecte:

Diaconaal doel

Bedrag in Euro’s

22 oktober

Stichting Vrienden Oude Zijds 100

106,65

29 oktober

KIA – Hervormingsdag

113,65

5 november

Stichting Vrienden Groepswoningen Flevohuis

155,90

12 november

KIA – Binnenlands Diaconaat

137,00

19 november

Diaconie Amsterdam – Wereldhuis

195,00

26 november

Diaconie Amsterdam – Burennetwerk

129,15

3 december

Betondorp bloeit

109,80

10 december

PKN- Pastoraat

143,10

17 december

Ouderenwerk in onze eigen gemeente

106,45

Handwerkkring Watergraafsmeer
Ons gemeentelid Ineke Adolf organiseert in de
winterdagen een handwerkkring op de woensdag en
wil beginnen op 3 januari 2018.
U bent van harte welkom samen een handwerkproject
te beginnen of een oud handwerkproject, dat nog in
uw kast of lade ligt, af te maken.

Deze samenkomst vindt plaats in een gezellig
appartement in de Watergraafsmeer vlakbij Albert
Heijn.
Voor meer informatie kunt u haar bellen.
Ineke Adolf, telefoon nummer 06 29562099

Dank
Zondag 3 december was ik verrast door Truus Mentink
die ons de bloemen uit de Bron kwam brengen. Heel
hartelijk dank hiervoor.
Het heeft mij bijzonder goed gedaan na zoveel jaren niet
vergeten te zijn.

Helaas is mijn vrouw Janny sinds 14 november jl.
ingehuisd bij Amsta in de van ’t Hofflaan.
Ik wens u allen het beste en een hartelijke groet,

Maarten Buntsma.

Allerlei
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 in het nieuwe jaar is:
dinsdag 23 januari en 20 februari 2018
U bent van harte welkom!
Postzegels
Beste lezers van “Meerzicht”,
Afgelopen twee maanden mocht ik van u allen veel
postzegels en kaarten ontvangen, ook Cartridges van
printers waren talrijk allen hartelijk dank hiervoor. Voor
de komende tijd verwacht ik van u natuurlijk uw
kerstzegels van de brieven die u mag ontvangen, ook

de kaarten zijn welkom vooral buitenlandse daar
hiervoor zeer veel belangstelling bestaat. Zoals u ziet
veel kunt u bij de “Kerk in Aktie” kwijt, dus een seintje
naar mij als het te veel is om te brengen 0651701842
is genoeg en ik kom het halen.
Vr.Gr. Louis Robert.
Senioren Café – Pastorie HOFKERK
Elke donderdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur
Gewoon gezellig, samen iets leuks doen.
Gratis toegang!
Hofkerk – pastorie, Linnaeushof 94
www.senioren-cafe.nl
www.facebook.com/seniorencafe
voor informatie: 06 2343 1744 / 06 5420 4151
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Oud en Nieuw
Nieuwjaarswens van ds. Karin van den Broeke,
preses van de generale synode. "Ik kijk uit naar
gesprekken waarin de Bijbelse poëzie oplicht en
ons bestaan glans en diepgang verleent."

en geestelijk leiders wisselen elkaar af, maar de
neiging van geestelijk leiders om zich te verzetten
tegen vooruitgang in de wetenschap is regelmatig
onderwerp van gesprek.

God staat aan het begin

Wetenschap en geloof

‘God staat aan het begin en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.’
Rond de jaarwisseling zal dit lied op veel plaatsen
klinken. Het laatste couplet van een prachtig lied van
de hand van Jan Wit. ‘God heeft het eerste woord.’ In
het liedboek uit 1973 was het gezang 1. In het huidige
liedboek is het ingedeeld bij de liederen uit de Kersttijd
en staat er de aanduiding boven ‘Nieuwjaarslied’.

Het raakt voor mij aan een oude pijn. Zo vaak kom ik
tegen dat geloof afgedaan wordt als irrationeel. Voor
mijzelf is het glashelder. De vraag naar schepping of
evolutie is geen echte vraag. Schepping en evolutie
spreken over verschillende domeinen. Als ik uitspreek
dat God aan de basis van mijn bestaan staat, dan
heeft die uitspraak te maken met wie ik ten diepste
ben, waartoe ik mij geroepen voel, op Wie ik kan
bouwen.

De regel ‘God staat aan het begin en Hij komt aan het
einde’ vertolkt het diepe weten van veel gelovigen dat
het leven door God omvangen is. Het is van God
ontvangen, het is naar God onderweg, ten diepste is
er niets anders dat er toe doet in het leven. In het lied
wordt taal gegeven aan een breed gedeeld besef dat
wij deel van Gods schepping zijn.
Vreemd genoeg ontstaat er vaak heel wat discussie
als mensen in gesprek gaan over wat die poëzie nu
exact betekent. En al gauw vallen dan de woorden
‘schepping’ en ‘evolutie’.
Oeroude vragen
Onlangs kreeg ik van mijn kinderen het nieuwste boek
van Dan Brown. ‘Oorsprong.’ ‘Mam, dit is misschien
niet helemaal jouw stijl, maar het is lekker dik en
spannend en het gaat ook over theologie.’ En zo
dompelde ik mezelf direct na Kerst even onder in dit
knap geconstrueerde en spannende boek. Het is
bewonderenswaardig en amusant hoe Dan Brown de
oeroude vragen ‘Waar komen we vandaan? Waar
gaan we naartoe?’ weet te behandelen in een verhaal
dat leest als een puzzel, dat je adrenalinepeil af en toe
doet stijgen en dat zich afspeelt in het alledaagse
leven met smartphones, Uber taxi’s, bouwwerken van
Gaudí, reacties op de huidige paus.
‘Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe?’
Tijdens het lezen van het boek van Dan Brown moet ik
één punt van ergernis wel regelmatig onderdrukken.
Het starre frame van geloof versus wetenschap lijkt
torenhoog aanwezig. Verschillende beelden over kerk
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Het boek van Dan Brown blijft uiteindelijk gelukkig niet
in de tweespalt hangen. Er is wel degelijk een
heilzame verbinding tussen wetenschap en geloof
mogelijk. Al blijft het frame dat het overgrote deel van
de gelovigen niet met wetenschap overweg kan in dit
boek overeind.

Oorsprong en doel en zin
Op de drempel van 2018 zal ook ik het lied van Jan
Wit weer graag zingen. ‘God staat aan het begin en
Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.’ Als ik het zing, vertolkt het
hoe ik mij geroepen en gedragen weet door God. Als
ik klaar ben met zingen, weet ik hoezeer het ook nodig
is om het gesprek over de betekenis van die woorden
voort te zetten.
De Protestantse Kerk in Nederland is voor mij de
plaats waar het theologische en gelovige gesprek met
inbreng van een veelheid van perspectieven gevoerd
wordt. Ik kijk uit naar een vurige voortzetting van de
gesprekken in 2018, waarin de Bijbelse poëzie oplicht
en ons bestaan glans en diepgang verleent.
Ik wens u een inspirerend 2018 toe.
Ds. Karin van den Broeke
preses van de synode van de Protestantse Kerk in
Nederland
Overgenomen van de PKN website
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Eigen verantwoordelijkheid
De Blik van Dick
Het was zo’n heerlijk, knapperige winterdag: blauwe
lucht, een zonnetje, geen wind. Echt een dag om in de
duinen te zijn. En daar was Onze Lieve Heer dan ook.
Hij hield van dit landschap en van dit weer. Hier kon
Hij even tot rust komen want ook voor Hem waren de
Kerstdagen weer heel druk geweest. Dan waren er
zoveel meer kerkdiensten dan anders, met zoveel
meer bezoekers en dus ook zoveel meer gebeden
waar je als Onze Lieve Heer natuurlijk allemaal
serieus aandacht aan moet besteden.
Hoewel Hij genoot van de omgeving, heel vrolijk werd
Onze Lieve Heer toch niet. Overal lag zwerfvuil, overal
waren gebouwen, wegen en hekken. En waar waren
al die prachtige insecten toch gebleven?
Tegelijk -het is heel handig om alomtegenwoordig te
zijn- zag Hij ook het regenwoud veranderen in
palmolieplantages, zag hij dat er op de Noord- en
Zuidpool steeds minder ijs was en dat er in de
oceanen haast meer plastic dan water zat. Hij zag
verdroging, bio-industrie, verspilling van waardevolle
grondstoffen en heel veel CO2. De mens had een
aardige puinhoop van Zijn prachtige schepping
gemaakt.

natuurlijk wel veel meer doen dan die bespreken en
uitleggen. Je moest ermee aan de slag. Iemand die
een nieuwe telefoon koopt leest natuurlijk eerst het
instructieboekje, maar niemand blijft de tekst daarvan
eindeloos met vrienden en familie herkauwen. Met het
geleerde ga je aan de slag: je gaat bellen, googelen,
whatsappen. Je laat je door de handleiding inspireren
om alle mogelijkheden te verkennen, en als je het
even niet meer weet, dan kijk je wat het boek je te
vertellen heeft.
O, genoeg mensen die zich opwierpen als
rentmeester van de schepping. In de politiek
bijvoorbeeld. Maar ook de kerken hadden dat bordje
op hun voordeur hangen. De daken van die gebouwen
zouden dan wel vol liggen met zonnepanelen, dacht
Onze Lieve Heer; nou ja, de Westerkerk, de Dom en
zo dan uitgezonderd want daarop zou dat misstaan.
Of ze zouden de maatschappij inspireren tot actie en
zich als voorvechter opwerpen. Niets van dat alles.
Men collecteerde wel voor nooddruftige mensen –en
dat zag Onze Lieve Heer heel graag, want je moet
elkaar helpen- maar voor nooddruftige natuur ging de
collectezak zelden rond.

‘Hoe Hij dat toch allemaal kon laten gebeuren (net als
oorlogen, moord, onderdrukking, enzovoorts)’, dat
riepen veel mensen al sinds hun heugenis. ‘Tja, lieve
mensen’, dacht Hij dan, ‘zo zijn we niet getrouwd. Dat
is net of je op school nooit huiswerk maakt, de ene 3
na de andere 4 haalt en dan je ouders daar de schuld
van geeft, omdat ze je geen huisarrest hebben
gegeven of met een stok achter je hebben gestaan om
je aandacht bij je studieboeken te bepalen. Een beetje
eigen verantwoordelijkheid is toch wel het minste dat
Ik van jullie mag verwachten!’

Mismoedig zat Onze Liever Heer op een duintop uit te
kijken. O, er was zeker nog veel moois over. Dat wel.
Hij zou de mensen nu eerst maar eens even op hun
verbrande billen laten zitten. Uiteindelijk zou het besef
toch wel doordringen dat ze zo niet met Zijn
scheppingswerk om konden blijven gaan. Zou het
besef doordringen dat ze er een immense soepzooi
van hadden gemaakt. Een plastic-soepzooi.

In Zijn Handleiding bij de Schepping stonden
voldoende aanknopingspunten, maar dan moest je

www.deblikvandick.nl
www.facebook.com/deblikvandick

Dick Spijker
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Groeien bij De Bron - kalender januari / februari 2018
NB een enkele keer is er een wijziging in het programma.
Let daarom altijd op de laatste Zondagsbrief en/of raadpleeg de website www.kerkdebron.org

Januari 2018
ma. 1 jan. 19.30 Nieuwjaarsvesper; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
do.4 jan. 15.00 Dienst in De Open Hof
zo.7 jan. 10.00 Dienst; voorganger pastor M.(Marja) van Gaalen
di.9 jan.14.30 Amstelgroep (pastorie)
di.9 jan.19.30 Gebed voor Buurt & Kerk
wo.10 jan.20.00 Kerkenraad
zo.14 jan.10.00 Dienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
di.16 jan.20.00 Joh cursus (Ontmoetingsruimte De Bron)
wo.17 jan.11.00 Dienst van 't Hoff 51 ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.21 jan.10.00 Dienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
ma.22 jan.20.00 Zin en Geloof cursus (Pastorie)
zo.28 jan.10.30 Oecumenische Dienst in de Hofkerk ivm zondag van gebed voor eenheid
zo.28 jan.18.30 Jonge Bronners
di.30 jan.20.00 Joh cursus (Ontmoetingsruimte De Bron)
wo.31 jan.12.30 Alledagkerk (Engelse Kerk; Begijnhof) ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs

Februari 2018
do.1 feb.15.00 Dienst De Open Hof; voorganger Majoor R.(Rieny) de Ruiter
zo.4 feb.10.00 Dienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
di.6 feb.14.30 Amstelgroep (pastorie)
di.6 feb.19.30 Gebed voor Buurt & Kerk (pastorie)
wo.7 feb.20.00 Kerkenraad
zo.11 feb.10.00 Dienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.18 feb. 10.00 Dienst; voorganger pastor M.(Marja) van Gaalen
wo.21 feb.11.00 Dienst van 't Hoff 51
wo.21 feb.17.15 Open Maaltijd
zo.25 feb.10.00 Dienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo 25 feb. 19.30 Avondmaalsvesper (incl Jonge Bronners)
di.27 feb.20.00 Joh cursus (Ontmoetingsruimte De Bron)
wo.28 feb.20.00 Zin en Geloof cursus (Pastorie)
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