
Beste gemeenteleden en alle betrokkenen bij De Bron,   
 
 
Kerkdienst zondag 18 oktober:    
Zondag a.s. gaat onze eigen predikant Gerbrand Molenaar voor. Het thema voor deze 
zondag is ‘De Toekomst van de Kerk’. Het coronavirus ontregelt onze maatschappij, ons 
leven en ook de kerk. Kerken blijven noodgedwongen leeg of in ieder geval leger dan 
normaal. Wat zal op de langere termijn de impact zijn? Wat hebben we als kerk en als 
christenen nodig om in deze storm staande te blijven, om niet te verdwijnen? Spannende 
vragen. Voor een antwoord gaan we naar de oertijd van de kerk, hoe het ooit allemaal 
begon. We lezen uit Handelingen 2:37-47. 

 
Er is zondag een collecte voor het werk in en rond de Bron en voor het voor het 
diaconale doel van deze zondag: Kerk in Actie - Werelddiaconaat - landbouw Rwanda. De 
gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij 
willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, 
verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden 
ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de 
voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de 
allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij 
hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan. 
Bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457    
  
Coronamaatregelen   
Er zijn deze week weer nieuwe coronamaatregelen afgekondigd door premier Rutte. Het 
zijn strenge regels die voor veel mensen hard zullen aankomen, ik denk bijvoorbeeld aan 
de vele horeca- en sportgelegenheden in de Watergraafsmeer. Tegelijkertijd neemt het 
aantal besmettingen enorm toe. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling voor iedereen, 
maar in het bijzonder voor iedereen werkzaam in de gezondheidszorg. Ook voor u en jou 
zal het impact hebben. Laten we om elkaar heen staan, door aan elkaar te denken, voor 
elkaar te bidden en er voor elkaar te zijn, misschien wel door een kaartje of telefoontje.   
  
Wat betreft de kerkdiensten in de Bron, zijn er op dit moment geen wijzigingen in de 
verscherpte maatregelen die we vanaf vorige week hebben genomen. Nog even een 
korte samenvatting (uitgebreide maatregelen aan het einde van de e-mail):   

 We blijven bij het maximum van 30 bezoekers uitgezonderd kinderen onder de 13 
jaar en personeel. Meld u daarom aan voor de dienst via kerkdebron@live.nl, als u 
geen reactie krijgt, bent u van harte welkom.   

 We houden 1,5 meter afstand, bij het binnenkomen, zitten en naar buiten gaan.   
 Bij droog weer staat de voorganger en de ouderling van dienst buiten voor het 

gedag zeggen, anders staan zij op een andere plek in de kerk voor wie gedag wil 
zeggen. Hiermee voorkomen we de vorming van rijen.   

 Er wordt gezongen door een klein groepje zangers voor in de kerk.   



 Bij het binnenkomen en verlaten van de kerk wordt dringend geadviseerd een 
mondkapje te dragen.  

Nieuwe kernbewoners gezocht 
Vanuit stichting Timon ontvingen wij onderstaand bericht: In onze mooie woongroep in 
IJburg is een appartement vrijgekomen. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe 
kernbewoners voor deze leefgemeenschap (een stel of een gezin met 1 kind). Een 
kernbewoner bij Timon, laat zich het best omschrijven als die van ‘een goede buur’. Als 
kernbewoner ben je onderdeel de woongroep IJburg waar je een sociaal netwerk biedt 
waar de jongvolwassenen zich veilig voelen. Dit uit zich onder andere in persoonlijke 
aandacht of een bemoedigend gesprek en gezamenlijke activiteiten. Daarnaast krijgen 
alle jongvolwassenen ook professionele begeleiding van een medewerker van Stichting 
Timon. Meer informatie vindt u op: 
https://www.timon.nl/vrijwilligers/vacatures/kernbewoner-amsterdam-ijburg-(stel)-
92465/  
   
Een goed weekend gewenst!   
   
Namens de kerkenraad,  
Ds. René Visser  
   
   



Corona Protocol  
De voorschriften van de overheid om de risico’s op besmetting te voorkomen zorgen 
voor enkele beperkingen in de dienst en bij het gebruik van het gebouw:  
Bij klachten (ook milde klachten) komt u niet naar de kerk. We geven elkaar geen hand. 
Niezen en hoesten in de elleboog.   
Er wordt niet op de gebruikelijke manier gecollecteerd. Wel staan er bij de uitgang twee 
collecteschalen bestemd voor de kerk en voor de diaconie.  
Er kan in de dienst geen samenzang plaatsvinden. Een klein groepje zangers zal de 
liederen voorzingen.  
Na de dienst wordt er geen koffie gedronken met elkaar en verlaten we op aanwijzing 
van koster of kerkenraadslid de kerk.   
De zij-ingang van de kerk is afgesloten. Alleen de ingang aan de voorzijde (via het plein 
aan de Middenweg) wordt gebruikt. Van de drie deuren die we daar hebben is de rechter 
deur de ingang, de linker deur is de uitgang. Op de grond zijn looplijnen aangebracht. 
Volgt u alstublieft deze lijnen en pijlen, dan wijst de routing zich vanzelf. We gebruiken 
zoveel mogelijk de zijbeuken om de kerk in en uit te gaan. Het middenpad wordt zo 
weinig mogelijk gebruikt.  
Jassen en tassen moeten meegenomen worden naar de zitplaats.   
In de kerk geldt dat we 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dat betekent dat sommige 
rijen stoelen niet gebruikt kunnen worden, en dat tussen bezoekers twee stoelen vrij 
gehouden moeten worden (gezinnen en echtparen uitgezonderd).   
Bij de ingang staat een desinfectie zuil, om uw handen mee te desinfecteren. Maak daar 
gebruik van.   
De toiletgroep bij de ingang van de kerk is open, maar we maken er zo weinig mogelijk 
gebruik van. De toiletten bij de zij-ingang van de kerk zijn afgesloten. Daarvan kan geen 
gebruik gemaakt worden.    
Het kinderwerk starten we ook langzaam weer op. De ouders regelen dit onderling. Meld 
kinderen ook aan, dan weten ze wat er geregeld moet worden.   
Ook de auto-dienst wordt weer opgestart. Dit is op aanvraag. Degenen die tot nu toe 
werden opgehaald, worden daarover gebeld.   
Na de dienst maken we alle gebruikte stoelen weer schoon. U kunt er uiteraard van 
uitgaan dat de stoelen schoon zijn bij binnenkomst.    
 


