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Wees hier aanwezig
Wees hier aanwezig
Licht dat leven geeft
aan mens en wereld.
Wees hier aanwezig
Stem die roept,
doe recht aan wie lijden en niet leven.
Wees hier aanwezig
Kracht van bevrijding
voor wie niet gezien worden.
Wees hier aanwezig
Vuur van verlangen
aar recht en vrede.
Wees hier aanwezig
Gij die genoemd wordt Licht, Stem, Kracht, Vuur
dat wij worden mens – medemens – naaste.
Uit: medemens 3 (Kerk in Actie)
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Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Een kerk kan niet bestaan zonder vrijwilligerswerk.
Onze kerk zeker ook niet. In deze tijd waarin we
vacant zijn – en helaas heb ik daarover nog geen
goed nieuws te melden – komt het erop aan dat we
het met elkaar rooien. Gelukkig steken veel van onze
leden en bezoekers de handen uit de mouwen.
Sterker nog, ik denk dat iedereen op een eigen
manier wel iets doet. Het is duidelijk dat sommige
leden meer doen dan anderen, soms al tientallen
jaren. Niet iedereen is de tijd en energie gegeven om
een deel van de maand, week, of zelfs dag, te kunnen
besteden aan vrijwilligerswerk.
Het is ook duidelijk dat de houding ten opzichte van
vrijwilligerswerk verandert, niet alleen binnen de kerk
maar in de hele samenleving. Vrijwilligerswerk werd
vroeger wel gezien als een plicht: een plicht om bij te
dragen aan de samenleving, of anders wel behorend
bij de navolging van Jezus. Nu ligt dat anders: je
inzetten voor het algemeen belang (in de
samenleving) of voor het koninkrijk van God (in de
kerk en daarbuiten) is zeker geen plicht meer.
Behalve dat het aantal mensen dat zich in wil zetten
nogal daalt, lijkt me dat een positieve ontwikkeling. Je
inzetten voor de goede zaak (waar dan ook) is immers
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een uitdaging die volharding vraagt, die inzet vraagt
naast andere verplichtingen in het leven. Daar kun je
maar beter intrinsiek gemotiveerd voor zijn. Anders
houd je het niet vol.
We zijn in de kerk gezegend met tal van mensen die
op allerlei manieren vrijwilligerswerk doen. Dat is wat
mij betreft letterlijk een zegen. Zonder hen zou er
geen pastoraat zijn, en geen diaconaat. We zouden
geen zondagse diensten kunnen vieren, omdat er
niemand is die de deur opendoet, de verwarming
aanzet, de geluidsinstallatie bedient. We zouden niet
welkom geheten worden, de liedboeken en liturgieën
zouden niet klaarliggen, er zou geen koffie zijn, geen
bloemen, of de bloemen zouden niet weggebracht
worden. Er zou geen predikant zijn, geen autodienst,
geen kinderkring. Er zou geen kinderwerk en geen
tienerwerk zijn. Geen open maaltijden, geen kringen,
geen cursussen, geen onderhoud aan het
kerkgebouw – het is te veel om op toe noemen.
Natuurlijk zijn we ook in de kerk bezorgd over de
toekomst van het vrijwilligerswerk. Hoe moeten we
volgend jaar alle taken weer verdelen? Sommige
mensen worden te oud om hun taken voort te kunnen
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zetten. Voor anderen wordt het tijd om weer iets
anders te doen – ze hebben een drukke baan, jonge
kinderen, en tal van andere taken. Het kan zijn dat
volgend jaar sommige taken niet ingevuld kunnen
worden.
Er is iets moois aan vrijwilligerswerk. Je doet het in
principe niet voor je CV. Je hoeft er niet beter van te
worden. Wel heb je er soms op een heel andere
manier iets mee te winnen: je leert ervan, je ontmoet
andere mensen, je kan je inzetten voor de goede
zaak, het algemeen belang. Het is een manier om op
een heel andere manier bezig te zijn met werk, wereld
en de mensen om ons heen.
In het bijzonder geldt dat voor de kerk, denk ik.
Onlangs werd er op een zondag gepreekt over Lucas
17:1-10. Een aparte verzameling overwegingen van
Jezus. Het sluit af met de situatie over de verhouding
tussen heer en knecht. In de tijd van Jezus was deze
verhouding natuurlijk anders dan nu. De heer, zegt
Jezus, bedankt de knechten toch niet voor wat ze
doen. Ze doen simpelweg hun werk. Jezus zegt
daarbij: ‘Hetzelfde geldt voor jullie. Als jullie alles
hebben gedaan wat jullie is opgedragen, zeg dan: Wij
zijn maar knechten. We hebben enkel onze plicht
gedaan.’ Op het eerste gezicht een vreemde tekst. Is
er dan toch een plicht om je in te zetten voor de kerk,
in het Koninkrijk van God? Het mooie is echter dat
juist dit het perspectief omdraait. Het gaat eerder om
onze verhouding tot God. In Gods Koninkrijk doen we
gewoon ons werk. Dat wat God van ons vraagt. Aan
ons is vooral dus de vraag: waar roept God ons? Wat

vraagt God ons om te doen? Dat geeft vrijheid: we
hoeven niet meer te doen dan dat. Of dit nu binnen of
buiten de kerk is, dat maakt niet uit. Of je iemand
bezoekt of de koffie klaarzet, of je iemand welkom
heet of roosters maakt voor volgend jaar – we doen
simpelweg ons werk. Het gaat er niet om wat we erbij
voelen. Het gaat er ook niet om of we origineel zijn of
vooruitstrevend en succesvol. In dit perspectief gaat
onze ego er aan, de competitie met een ander, de
behoefte om op te vallen en gezien te worden.
Ik denk dat dit een heilzaam perspectief is, dat ook
helpt te ontdekken dat de toekomst van de kerk niet
van ons afhankelijk is. Het kan zwaar zijn. Dan lijkt het
alsof we alles zelf moeten doen. Alsof de toekomst
van de kerk van ons afhangt. Dat kan je aanvliegen en
zwaar vallen. Het is op die momenten extra belangrijk
om telkens weer te beseffen: we hoeven enkel onze
plicht te doen. Juist dat perspectief kan ervoor zorgen
dat we doen wat we kunnen doen, vol vreugde en vol
vertrouwen, en zonder zorg voor de toekomst. Ik
hoorde ergens het avondgebed van Paus Johannes
de 23ste. Nadat hij een dag weer in de weer was
geweest in Gods kerk bad hij: ‘Heer God in de Hemel.
Het is uw kerk. Ik ga slapen.’ Ik hoop dat wij ook zo
kerk kunnen zijn, en zo vrijwilligerswerk kunnen doen.
We zetten ons in. We doen eenvoudigweg ons werk.
En we gaan rustig slapen.
Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Hans Teerds

Mensen
In Memoriam
Op woensdag 4 september is overleden Johanna
Catharina Cornelia Reijers. Sinds maart 2016 werd
mevrouw Reijers verpleegd in De Buitenhof. Zij
woonde eerder in de Pythagorasstraat en is in 2013
verhuisd naar het Willem Dreeshuis.
Ds. Margriehta Reinders heeft op 11 september de
uitvaart geleid in de kleine aula van de Nieuwe
Oosterbegraafplaats.
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Betondorp Bloeit viert allerheiligen
Het najaar is aangebroken! En dat betekent dat ook bij
de activiteiten van Betondorp Bloeit heiligen als St.
Fransiscus , St. Martinus en St. Nikolaas worden
herdacht. Bij de maaltijden ( een Prakkie en en
Praatje) in het Brinkhuis wijden we er uitgebreid
aandacht aan, met een knipoog, een lied, een lach en
een traan. Het is zo mooi te zien dat de christelijke
traditie overal sporen heeft nagelaten : we hoeven er
alleen maar bij aan te knopen…..
Ook bij de viereingen (Licht in Betondorp ) zoeken we
naar meer verdieping door ons eigen liedbundeltje te
maken. Met liederen erin die iedereen makkelijk mee
kan zingen. Vaak komen we tijd tekort, want zingen is
heerlijk en maakt de harten open. Al klinkt het lang
niet altijd mooi, eerlijk is eerlijk! Maar de vieringen zijn
vrolijk en eerbiedig tegelijkertijd, hoe eenvoudig ook
en daar gaat het om . Zo groeit onze kleine
huisgemeente langzaam maar zeker.

Als plantje van DE BRON
Binnenkort zal de eerste dopeling van Betondorp
kennis komen maken! Zij wordt gedoopt op 22 maart.
Dan wordt ze lid van onze kerk. Dank aan God!
De data voor het najaar van Betondorp Bloeit zijn iets
veranderd:
Biertje Beton: 1 november, 22 november, 27
december
Een Prakkie en een Praatje: 9 november, 14
december
Licht in Betondorp: 27 october, 24 november, 22
december
Hartelijke groeten en zegen van het team:
Jolande , Henriette , Marion , Clementine , Christina ,
Tessa , Walter , Gloria , en Margrietha

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

20 november, 18 december
Maaltijd wordt om 18.00 uur geserveerd.
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 € 6,--.
Aanmelden vanaf 2 weken voor de maaltijd
4

November / December 2019

Diaconale collectes
Diaconale collectes 2019
3 november

KERK IN ACTIE (najaarszending) -onderwijs voor groeiende kerk Zambia

10 november

Jeanette Noëlhuis - Amsterdam Z.O.

17 november

Pioniersplek - Betondorp

24 november

Diaconie Amsterdam - maaltijden voor ongedocumenteerden

1 december

Eigen Ouderenwerk - De Bron

8 december

Stichting Present

15 december

Eigen Kinderwerk in de Bron

22, 24 en 25
december
29 december

Kerk in Actie - Kinderen in de Knel
Betondorp Bloeit

Verantwoording Diaconale collectes 2019
Datum collecte:

Diaconaal doel

Bedrag in Euro’s

18 augustus

Oude Zijds 100, Amsterdam

88,10

25 augustus

Stichting The Flame Foundation, Kenia

316,80

1 september

Stichting Jemima, Israël

80,15

8 september

Amnesty International

67,60

15 september

117,30

22 september

KERK IN ACTIE - Zending - versterk de kerk in
het Midden-Oosten – Syrië
Missionhouse - Diaconie Amsterdam

29 september

Dovenpastoraat Amsterdam

105,95

6 oktober

PKN - Israëlzondag - Collecte Kerk en Israël

49,10

13 oktober

KIA - Wereldvoedseldag - Colombia

110,85

75,90
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Niets
De Blik van Dick
“Niets!’ Uit niets schiep Onze Lieve Heer de hemel de
aarde!’ Hierna barstte de predikant los in een mooie,
doch veel te lange preek over Genesis.
De laatste tijd moet ik regelmatig denken aan deze
anekdote. Ik zal u niet alleen met de clou laten zitten,
maar ook het begin uit de doeken doen. Er was eens
een predikant die zo vol van eigen kunnen was, dat hij
beweerde onvoorbereid over ieder gedeelte van de
Bijbel te kunnen preken. Daarover sloot hij met de
kerkenraad zelfs een weddenschap af: komende
zondag zou de ouderling van dienst na het welkom
een briefje op de preekstoel achterlaten met daarop
een bijbeltekst. U raadt het al. Op het briefje stond
helemaal niets.
Waarom mij dit te binnen schiet? Nu we al geruime tijd
gastpredikanten hebben en ik ook deel uitmaak van de
beroepingscommissie, luister ik misschien met een
iets ander oor naar de zondagse preken dan
voorheen. Ik vind het namelijk wel verfrissend en
spannend, al die verschillende manieren van preken.
Als qymnasiumklant heb ik natuurlijk ook kennis
gemaakt met de klassieke retorica. Niet dat ik daar
een expert in ben, maar ik kan mij nog goed
herinneren hoe bijvoorbeeld Cicero de opbouw van
een redevoering zag. Veel daarvan komt terug in veel
preken, soms ook moddert een predikant over een
geheel eigen pad.
Het vaakst echter zie en hoor je dat een aantal
elementen uit de retorica een plaats krijgen, ten koste
van andere elementen. Zo kun je merken dat voor de
ene preek veel meer aandacht aan research en
achtergrondinformatie is besteed dan in de andere,
soms passen de woorden en de zinnen vloeiend in
elkaar en vormen een schitterend betoog, dan weer
moet de luisteraar de logica zelf zoeken. En natuurlijk
is er veel verschil in stijl, in het gebruik van humor, in
lichaamstaal. Waar de een blijft steken in exegese,
weet de ander een vertaling te maken naar vandaag
de dag. Terwijl de één een schitterend opgebouwd
betoog niet ondersteunt door mimiek, gebaren en
stembuigingen, weet de ander enthousiasme te
wekken zonder daadwerkelijk iets te zeggen.
Cicero beschrijft in zijn gefingeerde gesprekken ook
de stammenstrijd tussen filosofen (mensen die
inhoudelijk van een vakgebied op de hoogte zijn) en
retorici (lieden die een goed doortimmerd betoog
kunnen houden). Vraag was of de filosofen ook het
recht moesten hebben om zelf redevoeringen te
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houden, of dat ze dat aan de redenaars moesten
overlaten. In Romeinse rechtbanken was het niet
ongebruikelijk dat juristen advies gaven aan
beroepssprekers en zelf het woord niet voerden. Ik
ben altijd het meest in mijn nopjes met voorgangers
die van beide een klap hebben gekregen, filosoof én
redenaar zijn. Maar die zijn helaas dun gezaaid.
Eén stramien van preken springt eruit qua gebruik.
Zou dat tijdens de opleiding tot predikant worden
aangeleerd? U herkent deze vorm waarschijnlijk wel,
al was het maar omdat ik dit stukje op dezelfde manier
heb opgebouwd.
Eerst komt er een citaat uit een stuk dat de predikant
onlangs heeft gelezen, of een korte beschrijving van
een film die hij of zij heeft gezien. Daarna volgt
standaard een uitweiding over het citaat: ‘Ik moest
hieraan denken, gemeente, toen ik ……’. Tenslotte
komt de preek zelf. Dominee Gremdaad is een
meester in het parodiëren van dit soort toespraken.
Ik keur het gebruik van citaten absoluut niet af! Vooral
doen, zou ik zeggen, want het kan een verhaal enorm
verrijken en de gedachten van de toehoorder vormen,
laten afdwalen, of juist richten.
De afwisseling in het huidige preekaanbod vind ik,
zoals gezegd, buitengewoon verfrissend! Zolang de
preek maar niet over niets gaat.
Dick Spijker
www.deblikvandick.nl
www.facebook.com/deblikvandick

Leest u mijn verhaaltjes graag? Onlangs is mijn eerste
bundeltje gepubliceerd bij Uitgeverij Spruijt & Spruyt.
In deze serie korte verhaaltjes laat ik u mijn blik op
Suriname zien. Geen diepgaande analyse van het
land of van haar bewoners; ik schrijf slechts over een
klein deel van wat ik heb gezien, meegemaakt,
gevoeld en geproefd tijdens onze bezoeken. Mijn blik
op Suriname. De Blik van Dick.’. U kunt het bij mij of
via mijn website bestellen (€ 9,95). Een gedeelte van
de opbrengst gaat naar de Stichting Suriname
Kalender die kleinschalige projecten ondersteunt op
het gebied van onderwijs, welzijn en zorg
(www.surinamekalender.nl).
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Pastoraat
De Bron zit op het moment in een situatie dat er geen
predikant is.
We proberen zo goed en zo kwaad als het gaat het
vele werk op te vangen onder elkaar.
Op dit moment is Harda van Wageningen
aanspreekpunt voor als er zieken zijn of mensen
tijdelijk zijn opgenomen in een ziekenhuis of
verpleeghuis.

Ook bij overlijden van een familielid kunt u bij haar
terecht
Daarnaast kunt u indien u dat wenst ook een gesprek
met haar aangaan of gebed vragen.

hardavanwageningen@gmail.com of 0620176773

Allerlei
KOFFIE OCHTEND
Heeft u zin in 'n kopje koffie of thee 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.
Het nieuwe seizoen start op dinsdag 12 november.
Dinsdag 17 december is dan de Kerst koffie ochtend.
U bent van harte welkom!

Postzegels
Beste vrienden (innen) van “De kerk in Aktie”. Zoals
gewoonlijk kom ik u weer vragen om de Postzegelskaarten-cartridges voor deze stichting voor ons te
bewaren en in te leveren bij Louis.
Louis Robert -tel.0651701842 U weet, kunt u ze niet
brengen één telefoontje is genoeg.
Ook de gewone zegels van €.1 zijn welkom.
Bij voorbaat dank.

Op 24 december zal op het plein van “ De Bron” een kinderkerstfeest worden gehouden om 17
uur .
Ken je kinderen in jouw buurt die het leuk vinden om te komen luisteren? Ze zijn met de
ouders van harte welkom. Warme kleren aan en de ster uit de kaart mag in de boom
gehangen. Na afloop warme chocolademelk en kerstbrood.
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Het kunstwerk van De Bron
Beste Vrienden,
Bij ons afscheid van De Bron ontvingen we een koninklijk bedrag met daarbij een bestemming: voor een
kunstwerk in ons nieuwe huis. Als een blijvende herinnering en verbinding met de gemeente van Amsterdam –
Watergraafsmeer.
Tonny en ik wisten al gauw dat het een schilderij zou worden; we hadden er al een muur voor uitgekozen. Nu het
schilderij nog. We wisten dat het iets met de zee en de wolken zou moeten zijn, maar niet te somber. Het hoefde
niet helemaal realistisch te zijn, maar je zou wel moeten zien wat het was.
Zo zijn we op het spoor gekomen van een Zeeuwse schilder, die niet alleen de Kunstacademie heeft doorlopen
maar ook het Conservatorium als organist en ook nog Nederlands heeft gestudeerd. Een multi-talent. We zijn in
zijn atelier op bezoek geweest (Kattendijke) en hebben daar zijn werk bezichtigd.
Wim van de Wege (zo heet hij) heeft voor ons een schilderij gemaakt (120x80cm), dat nu onze woning siert. Hij is
daarbij geïnspireerd door het natuurgebied ‘Het Zwin’, bij Cadzand, op de grens van Nederland en België. Het is
een zgn. intergetijdengebied, een soort Waddengebied. Tweemaal per dag stroomt er een grote hoeveelheid
zeewater het gebied binnen. Dit zorgt voor unieke omstandigheden, een bijzondere flora en fauna. Een rijkdom
aan planten en een paradijs voor vogels.
Kortom een stukje schepping als van het begin. Het herinnert ons eraan hoe rijk, mooi en indrukwekkend onze
aarde is, je raakt er niet op uitgekeken.
We danken de gemeenschap van De Bron voor dit betekenisvolle aandenken.
Hartelijke groet,
Tonny en Dirk-Jan
PS het schilderij is te zien op de website www.kerkdebron.org
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UITNODIGING
KERSTFEEST
VOOR EN DOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKNG

Zondagmiddag 22 december 2019
om 14.30 uur in DE BRON
Al jarenlang vieren we op de 4e zondag van Advent in De Bron
het kerstfeest voor en door mensen met een verstandelijke
beperking. Een bijzonder feest waarbij we rond de kerststal bekende
kerstliederen zingen en het kerstspel met elkaar spelen. De
voorbereidingen zijn in volle gang. Daarvan is het schrijven van het
kerstspel voor mij de grootste uitdaging. Maar de creativiteit stroomt. De
titel is:
“

De verdwaalde engel”

Natuurlijk werken het Philakoor en de
HJ Smitband ook weer mee.

Iedereen is hartelijk welkom!
Kom jij/komt u ook?
Graag tot ziens!
Met een hartelijke groet,
Marja van Gaalen
namens de commissie pastoraat verstandelijk beperkten
Hetty Peereboom, Linda Schol, Henk den Hoedt, Mari-Jos
Nederveen, Dick Spijker
Wilt u meer informatie? Neem dan a.u.b. even contact met
mij op:
Email: marjavangaalen@ziggo.nl, tel. 06 301 963 94/020 8228 626
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Groeien bij De Bron - kalender november / december 2019
zondag

3 november

10.00 uur

De Bron

dinsdag

5 november

19.30 - 20.30 uur

De Bron

Uur van gebed

zondag

10 november

10.00 uur

De Bron

ds. Jan Scheele-Goedhart

zaterdag

16 november

17.00 uur

Betondorp

Een prakkie en een praatje
Het Brinkhuis, Brinkplein

zondag

17 november

10.00 uur

De Bron

FORUM

woensdag

20 november

17.30 - 20.00 uur

De Bron

Open Maaltijd

donderdag

21 november

13.00 - 15.00 uur

Betondorp

Bakkie Beton, bakkerij de Lekkernij
op het Brinkplein

vrijdag

22 november

16.00 - 18.00 uur

Betondorp

Biertje Beton, Café de Avonden
Middenweg 398

zondag

24 november

10.00 uur

De Bron

Zondag van de Voleinding
ds. Margrietha Reinders en
pastor Marja van Gaalen

zondag

24 november

17.00 - 18.00 uur

Betondorp

Viering 'Licht in Betondorp'
Het karnhuis, Karnstraat 2

zondag

1 december

10.00 uur

De Bron

1e Adventzsondag
prof.dr. Edward van 't Slot

dinsdag

3 december

19.30 - 20.30 uur

De Bron

Uur van gebed

zondag

8 december

10.00 uur

De Bron

2e Adventszondag
Pastor Marja van Gaalen

zondag

15 december

10.00 uur

De Bron

3e Adventszondag
Alain Verheij

woensdag

18 december

18.00 uur

De Bron

Open Maaltijd

donderdag

19 december

13.00 - 15.00 uur

Betondorp

Bakkie Beton, bakkerij de Lekkernij
op het Brinkplein

zaterdag

21 december

17.00-19.00 uur

Betondorp

Een prakkie en een praatje
Het Brinkhuis, Brinkplein

zondag

22 december

10.00 uur

De Bron

4e Adventszondag
prop. Marjolein Hekman

zondag

22 december

14.30 uur

De Bron

Kerstdienst voor en door verstandelijk
gehandicapten
pastor Marja van Gaalen

zondag

22 december

17.00 uur

Betondorp

Viering 'Licht in Betondorp'
Het karnhuis, Karnstraat 2

Kerst
dinsdag

24 december

21.00 uur

De Bron

ds. Margrietha Reinders

woensdag

25 december

10.00 uur

De Bron

pastor Marja van Gaalen

vrijdag

27 december

16.00 - 18.00 uur

Betondorp

Biertje Beton, Café de Avonden

zondag

29 december

10.00 uur

De Bron

Alain Verheij
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