Beste gemeenteleden en alle betrokkenen bij De Bron,
Zondag 22 november 2020: Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op deze zondag gedenken we hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn
ontvallen. Gedenken - dat is meer dan ‘terugdenken’ of ‘er nog even bij stilstaan’. Het
is veeleer een kwestie van ons verbonden voelen. Wij gedenken onze doden, niet als
iets van wat achter ons ligt, maar als dat deel van Christus’ kerk dat lééft bij God in de
hemel, de kerk die triomfeert. Als kerk op aarde, vaak lijdend en strijdend, zijn wij
verbonden, zelfs één met die triomferende kerk in de hemel. Dat geeft aan deze
zondag, die vaak beladen is met emoties en verdriet, toch ook iets vrolijks en iets
hoopvols. Het licht van de eeuwigheid valt over ons leven. Het is eeuwigheidszondag!
Daar hoort mooie muziek bij! Die zal worden verzorgd door onze eigen muziekgroep.
En dat is altijd mooi.
We lezen uit Psalm 103. Daar wordt ons leven vergeleken met een bloem die bloeit
op het veld. Dan gaat de wind er overheen, hij knakt en de plek waar hij stond kent
hem niet meer. Het gaat dus over vergankelijkheid. Maar er is meer te zeggen. Want
het gaat in de psalm ook over eeuwigheid.
Na de preek is er het moment van gedenken. Bij iedere naam die genoemd wordt, zal
een kaarsje worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars: licht dat vertelt van
Christus die heerst, zelfs over de dood. Ook wordt er aan de nabestaanden een witte
roos aangeboden.
In verband met de coronaregels zal alleen van de mensen die genoemd worden een
nabestaande naar voren komen. Voor onze geliefden die al eerder overleden zijn of
misschien tot een andere gemeente behoorden, zal aan het einde van de ceremonie
één kaars worden aangestoken.
Iedereen die zondag gedenkt en zacht of hardop een naam noemt, wensen we een
gezegende en troostvolle dienst toe!
Collecten:
Zoals elke zondag wordt er ook deze keer gecollecteerd. Bij de uitgang staan twee
collecteschalen. Eén collecte is bestemd voor de kerk en het werk in en rond De Bron.
De diaconiecollecte deze zondag is voor Kuria Hospice Amsterdam.
Kuria biedt palliatieve (terminale) zorg in het hospice, vanuit buddyzorg en met
advies en informatie van deskundige verpleegkundigen thuis. Doelstelling van de
stichting is het bieden van christelijke gastvrijheid en verzorging aan mensen die aan
een ongeneeslijke ziekte lijden en zich op het sterven moeten voorbereiden.
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In verband met de gedachteniszondag zijn familieleden van de overledenen speciaal
uitgenodigd voor deze dienst. Hierdoor is er slechts beperkt plek voor overige
gemeenteleden; we hebben immers te maken met de richtlijn van 30 aanwezigen
(exclusief de kinderen). We vragen u dus nadrukkelijk om zich aan te melden voor de
dienst via kerkdebron@live.nl. Mocht het zo zijn dat u er niet meer bij kan, dan krijgt
u daarvan bericht. Geen bericht betekent dat u gewoon welkom bent!
Coronamaatregelen rondom de dienst
Hiervoor verwijzen we u naar ons protocol onderaan deze mail!

Overleden
Op 16 november jl. overleed Jacobus Wilhelmus Groenewoud, in de leeftijd van 88
jaar. Jaap werd geboren aan de Linneausweg, hij trouwde met Dini van Wigcheren en
samen kregen ze één zoon, Paul. Jarenlang werkte hij als onderwijzer op de
Hogewegschool, de huidige Frankendaelschool. In 2016 verhuisde dhr. Groenewoud
met zijn vrouw vanuit hun woonplaats Diemen naar verpleeghuis De Kraaipan aan de
Hofmeyrstraat in Amsterdam. In januari 2019 overleed zijn vrouw Dini. Met Jaap ging
het sindsdien ook verder achteruit, m.n. wat zijn geestelijke vermogens betreft.
Onlangs werd hij getroffen door het coronavirus, waar hij niet meer tegen bestand
was. Veel hobbels en tegenslagen in zijn leven wist hij te doorstaan, maar nu is zijn
strijd voorbij. Hij mag rusten in de vrede van zijn Heer en Heiland. De afscheidsdienst
vindt plaats op maandag 23 november in de aula van begraafplaats De Nieuwe
Ooster. We wensen zijn zoon Paul met zijn vrouw Anne en hun gezin, en overige
nabestaanden van harte sterkte en de hulp van God!
Op verzoek van Paul en Anne gedenken we dhr. Groenewoud nog niet op deze
laatste zondag, maar volgend jaar in november 2021.
Verkiezing nieuwe ambtsdrager
Eind van dit kalenderjaar komt er voor Ben van Raalte een einde aan zijn (haast
levens)lange periode als kerkrentmeester en lid van de kerkenraad. Enerzijds is dat
erg jammer, een groot gemis voor de kerkenraad, maar anderzijds is het voor Ben
ook meer dan terecht om er na al die jaren een keer mee te stoppen. We praten
echter nog niet over afscheid nemen, dat komt nog wel. Wel denken we na over
opvolging: een nieuwe kerkrentmeester. In de kerk is dat zo geregeld dat
gemeenteleden daarvoor namen mogen aandragen van mede-gemeenteleden die zij
hiervoor geschikt achten. Voor de duidelijkheid: een kerkrentmeester is iemand die
zich bezighoud met het beheer van de kerkelijke goederen (gebouwen en financiën).
Daarbij komt altijd een stuk beleid om de hoek kijken: welke keuzes maken we als
kerk? Eén geruststelling: je staat er nooit alleen voor. De kerkenraad is een prachtig
team waarin we op alle punten met elkaar meedoen en meedenken.
Mocht u nu iemand in gedachten hebben/krijgen die u voor deze taak geschikt vindt,
dan kunt u haar/zijn naam doorgeven aan onze scriba, Aart Noordzij
ganoordzij@msn.nl of bij de voorzitter Hans Teerds hansteerds@gmail.com

Het kan natuurlijk ook dat je denkt: misschien is het wel iets voor mij! Ook dat kun je
dan natuurlijk laten weten. Door het indienen van namen neemt u uw
verantwoordelijkheid als gemeentelid en helpt u de kerkenraad! De volgende
kerkenraadsvergadering is op 9 december. Dus tot die datum hebt u de
mogelijkheid.
Betondorp Bloeit
De huiskerk in Betondorp probeert zoveel mogelijk met mensen in contact te blijven.
Juist nu is dat erg belangrijk, want veel mensen zijn alleen. Dat is niet zo eenvoudig,
maar met wat creativiteit valt er best iets op te vinden. Een leuke tip, ook voor de
BRON: zo nodigen we allemaal een paar mensen uit de buurt thuis bij ons uit om te
eten. Of om te bidden, lezen en zingen. Het is gezellig en versterkt de onderlinge
banden. Samen eten en vieren we dan toch met 20 mensen.
We vroegen de mensen uit de kerk om een kerstkaart te schrijven voor iemand uit
Betondorp die moeilijk naar buiten kan. U kunt de kaart in de zelfgemaakte
kartonnen doos voor in de kerk stoppen! Of in de brievenbus stoppen, met als
opschrift “Kerstkaart voor Betondorp”. Wij zorgen dat ze goed terechtkomen en u
maakt er zeker iemand blij mee! Hartelijk dank namens buurtdominee Margrietha en
haar team.
Give&Get voorraadkast
Een nieuwe initiatief! Met elkaar dragen we zorg voor elkaar. Hoe? Door een
gezamenlijke voorraadkast, van en voor Watergraafsmeerders. Deze kast staat bij de
ingang van de kerk, achter de glazen wand. Je kunt daar je houdbare producten kwijt,
bedoeld voor mensen die dit steuntje in de rug hard kunnen gebruiken. Op
woensdagavond is de kerk open van 19.30-21.00 uur voor de buurt. Je kunt er een
kaarsje branden of stil zijn of bidden. Op deze avonden kun je nu ook terecht bij de
voorraadkast. Wat kun je bijvoorbeeld meenemen? Blikken bonen of groente,
zonnebloemolie, wasmiddel, shampoo conditioneer, spullen voor de hygiëne,
schoonmaakmiddelen, jam, voorverpakt brood, pasta, rijst, houdbare (chocolade)melk,
koffie, thee, en verder alles wat houdbaar en goed dicht verpakt zit. (Kijk je evenaar
de houdbaarheidsdatum?) Je kunt ook een gift overmaken aan de Diaconie
Protestantse gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer NL10INGB0004622084 ovv
Give+Get voorraadkast.
Een goed weekend gewenst!
Namens de kerkenraad,
Ds. Gerbrand Molenaar

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.
We houden 1,5 meter afstand, bij het binnenkomen, zitten en naar buiten gaan.
Bij het binnenkomen en verlaten van de kerk wordt dringend geadviseerd een
mondkapje te dragen.
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.
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.
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.
Na de dienst maken we alle gebruikte stoelen weer schoon. U kunt er uiteraard van
uitgaan dat de stoelen schoon zijn bij binnenkomst.

