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God heeft zijn naam gezegd: 
‘Ik zal er zijn voor jou’ 
Hij gaat met je op weg 

En blijft je eeuwig trouw. 
 

Gelooft hem op zijn woord 

Hij spant zich voor je in 

Hij trekt je in zijn spoor 
Bemint je als zijn kind. 

 

Een bondgenoot is God 

Voor wie geen leven heeft 
Hij zal er zijn voor ons 

Als deernis ons beweegt. 
 

De schepping is in nood, 
God brengt ons aan het licht 

Hij stelt op ons zijn hoop 

Zalig wie vrede sticht. 
 

God heeft zijn naam gezegd, 
Wij nemen hem ter hand 

Wij gaan met God op weg 

Hij staat aan onze kant 
 

Hans Douma  
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23 februari 2019 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,  

Het is inmiddels een jaar geleden dat we afscheid 
hebben genomen van Dirk-Jan en Tonny Thijs. Een 
jaar dat we als gemeente vacant zijn, en een jaar 
waarin we het met elkaar zo goed en zo kwaad als het 
ging hebben gerooid. We missen hen, maar het is ook 
goed om te zien en mee te maken dat het kerkelijk 
leven door is gegaan. Dat er gemeenteleden het 
pastoraat op zich hebben genomen, anderen de 
planning en uitvoering van de kerkdiensten, het 
diaconaat, het missionaire werk. We mogen daar 
dankbaar voor zijn, en dat ben ik ook.  
Als ik rondkijk in de gemeente, ben ik zo dankbaar 
voor alles wat ik zie, en voor wie ik zie. Dankbaar voor 
wat er gedaan wordt, en dankbaar dat er toch ook dit 
jaar weer nieuwe mensen binnen zijn gekomen als 
gasten en zijn gebleven, lid zijn geworden. 
Tegelijkertijd beseffen we dat het niet volmaakt was, 
en dat we sommige mensen nu in de gemeente 
missen, omdat ze zich er niet meer thuis voelen, of 
niet meer aangesproken worden, of elders een plaats 

hebben gevonden. Mensen die we misschien te snel 
hebben laten gaan, zonder erachteraan te gaan. 
Daarover kan ik me schamen, want is niet de kern van 
de christelijke gemeente de onderlinge liefde? Dat we 
elkaar vasthouden, naar elkaar omzien? Is niet de 
kerk een ‘oefenplaats’ om te groeien in onderlinge 
liefde? ‘Oefenplaats’ is een term die bij de 
Amerikaanse theoloog Stanley Hauerwas vandaan 
komt, en hij bedoelt ermee dat de kerk een 
verzameling mensen is die radicaal van elkaar kunnen 
verschillen, die je niet hebt uitgekozen, en waarmee 
het soms verschrikkelijk kan botsen.  
Maar juist die mensen zijn door de Heer van de kerk 
aan elkaar gegeven om naar elkaar om te zien. En dat 
doet de kerk met vallen en opstaan. We oefenen dat 
in de kerk, dat naar elkaar omzien. Zodat we mogen 
groeien in onderlinge liefde. Enerzijds is dit de bron 
van een aantrekkelijke kerk: een unieke plaats in de 
wereld waarin mensen die onderling behoorlijk van 
elkaar verschillen een gemeenschap vormen, het met 
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elkaar uithouden omdat ze elkaar vasthouden en van 
elkaar willen leren. Dat is uniek in deze wereld. 
Plaatsen waar mensen met een verschillende 
achtergrond elkaar werkelijk ontmoeten en naar elkaar 
omzien. Dat is uitzonderlijk – zeker in een tijdperk 
waarin het leven zich ook grotendeels online 
ontwikkelt, omgeven door slechts ‘vrienden’. 
Anderzijds is de kerk een oefenplaats in onderlinge 
liefde voor haar leden, zodat zij die liefde weer door 
kunnen geven op de plaatsen waar we leven, waar we 
wonen en werken. We groeien zelf, maar het doel 
daarvan is niet alleen dat ze zelf dichter naar God 
toegroeien, maar zeker ook dat we een lichtend licht 
zullen zijn op de plaatsen waar God ons roept. Ik denk 
dat we daar ook meteen bij moeten zeggen dat die 
liefde alleen beoefenen kunnen en daarin groeien 
kunnen, als we ons ‘geliefd weten’: geliefd door de 
gemeente, maar vooral ook geliefd door God zelf. Dat 
laatste is de grond van het bestaan, de enige bron 
waaruit we kunnen putten op het moment dat de kerk 
een oefenplaats is voor het leven. Leven vanuit Gods 
liefde is zeker geen zoetsappig verhaal, waarin we 
alles met de mantel der liefde bedekken. Het 
toedekken van wat anders had gemoeten is immers 
geen teken van liefde, maar eerder van gemakzucht. 
Juist zulke momenten, waarin we elkaar moeten 
terechtwijzen, zijn de momenten waarin we het meest 
oefenen in liefde: vanuit liefde elkaar ontmoeten, de 
juiste woorden zeggen, het hart openen. Is dat geen 
enorme uitdaging?  
 

Over uitdaging gesproken: als ik dit schrijf zijn de 
vacatures voor de nieuwe pionier/predikanten open, 
en – bij het verschijnen van deze Meerzicht – ook 
weer gesloten. We weten dan of er veel of weinig 
belangstelling is voor onze plannen, en welke 
kandidaten het beste beantwoorden aan de 
uitdagende plannen die we hebben opgesteld. Met u 
ben ik heel nieuwsgierig hoe dit proces zal verlopen – 
niet alleen wie we wanneer kunnen begroeten in ons 
midden als nieuwe pionier/predikanten, maar 
vervolgens ook op welke manier we de plannen gaan 
uitwerken. De plannen die we hebben gemaakt als 
gemeente zijn eigenlijk nog op hoofdlijnen: er moet 
iemand komen die in de buurt aan de slag gaat, en die 
de verhalen uit de buurt de kerk in neemt. En er moet 
iemand komen die in de kerk aan de slag gaat, en die 
juist wat we in de kerk leren de buurt in neemt. Twee 
in elkaar grijpende bewegingen die zowel de 
gemeente raakt als ook de buurt. Concreet zie ik voor 
me dat we voor de buurt ‘programma’s’ ontwikkelen 
die aansluiten bij levensvragen (liefde, geluk, hoop, 
carrière) – gespreksgroepen, cursussen, 
debatavonden. Iets wat er nog niet is in de 
Watergraafsmeer.  

Tegelijk zou wat er in dergelijke ‘programma’s’ aan de 
orde komt ook in de diensten aan de orde kunnen 
komen. Die onderlinge relatie is cruciaal, denk ik, en 
wel om twee redenen. Allereerst, omdat we als kerk 
natuurlijk een unieke reflectie op levensvragen 
moeten geven, die opkomt uit De Bijbel zelf. Dat is 
wat we te bieden hebben. In business-termen: dat is 
onze core-business. Altijd moeten we terug naar De 
Bijbel, naar God die naar ons toe kwam in Jezus, die 
door de diepste vragen heen is gekropen tot aan het 
kruis toe. In wat we doen moet die identiteit bewaakt 
worden, anders wordt het zowel voor onszelf, als voor 
de mensen met wie we in aanraking komen, 
onduidelijk wat we eigenlijk te bieden hebben. 
Tegelijkertijd denk ik dat deze dubbele beweging ook 
cruciaal is voor de gemeente zelf. Door juist ook de 
geluiden die we in de buurt horen in de kerk te 
brengen, hoop ik dat we als gemeente niet alleen ons 
meer en meer openstellen voor de buurt, maar ook – 
en weer valt dit woord – zullen groeien. Ook al hoop ik 
dat we ook groeien in leden-aantal, dat is toch niet het 
allereerste doel. We moeten eerst zelf ook groeien, 
inderdaad, in liefde en in geloof – zodanig groeien dat 
we ook zelf telkens weer kunnen leven uit Gods liefde 
op de plekken waar we gesteld worden, en tijdens de 
momenten dat we houvast zoeken. De vragen die in 
de buurt aan de orde komen, zitten ook diep in ons 
hart. Ik hoop dus op een vernieuwing in wat er aan de 
orde komt in de diensten, in de preek en alles daar 
omheen. Dat de diensten actueel zijn, over het echte 
leven gaan, en ons hart raken. Dat we er woorden 
horen die onze vragen beantwoorden – welke vragen 
dit ook zijn. Daarmee worden de diensten ook relevant 
voor de buurt.  
 

Dat zie ik telkens voor me: als we zelf groeien in 
geloof, in liefde, in onderlinge samenhang, is dit 
meteen ook relevant voor de buurt. De gemeente als 
een unieke plek in de Watergraafsmeer, een 
gemeenschap open, uitnodigend, aantrekkelijk voor 
iedereen die er binnenstapt. Met een boodschap die 
raakt aan het leven van vandaag de dag. Die 
perspectief beidt voor studenten, voor kinderen, voor 
jongeren, voor ouderen, voor werkenden en voor hen 
die met pensioen zijn, voor momenten dat het 
voorspoedig gaat, waarin we blij zijn en vieren 
kunnen, maar ook voor die momenten waarin we 
overmand worden door wanhoop, verdriet, angst, 
uitzichtloosheid. Dat is mijn hoop voor De Bron in 
2020: dat we groeien zullen in geloof, hoop en liefde.  
 

 

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, 
 

Hans Teerds 

Zondagmiddag 8 december is de kerk met een aantal 
gemeente leden in kerstversiering gebracht. 
Maar nu is de sleutel van de kelder weg,Wie heeft de 
sleutel per vergissing mee genomen. 
 

Hij hangt vanaf die zondagmiddag niet op het haakje 
in de kast. 
Willen jullie even bij je zelf nagaan waar die kan zijn. 
Alvast bedankt voor de medewerking.  

Klaas  Buikema 

Sleutel 
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Een Prakkie en een Praatje, maaltijd - met -inhoud 
voor en door buurtbewoners: elke tweede zaterdag 
vanaf 5 uur . In het Brinkhuis, landbouwstraat 63.  
8 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni.  
opgeven bij 06-10421819, Margrietha Reinders 

 

Biertje Beton, ontmoeting en gesprek met een 
drankje en een hapje, elke vierde vrijdag van de 
maand om 16.00 uur in café de Avonden, Middenweg 
398:24 januari, 28 februari, 27 maart, 24 april, 22 mei, 
26 juni. Svp van te voren even bellen naar 06-

10421819, Margrietha Reinders 

 

Bakkie Beton, koffie drinken  en de “dingen des 
levens “bespreken met een broodje bij bakkerij “de 
Lekkernij “op het Brinkplein, elke derde donderdag 

van de maand om 13.00 uur: 16 januari, 20 
februari,19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni  
Svp van te voren even bellen naar 06-10421819, 
Margrietha Reinders 

 

Licht in Betondorp, viering waarbij mensen een 
kaarsje aansteken voor een dierbare, elke vierde 
zondag van de maand om 17.00 uur in het Karnhuis, 
Karnstraat 2: 26 januari, 23 februari,22 maart, 26 april, 
24 mei, 28 juni. Aanmelden niet nodig!  
 

Betondorp Buurtbrigade: klussen, koken, 
voorlezen, autorijden, verhalen vertellen, 
boodschappen doen of een wasje ophangen met en 
voor buurtbewoners. Zelf ideeën? Meedoen?  Laat het 
weten! 06-10421819, Margrietha Reinders 

Betondorp Bloeit  

Sinds enkele maanden heb ik mij verbonden 
aan de pioniersplek “Betondorp Bloeit”. 
Onder de bezielende leiding van ds Margrietha 
Reinders vinden er verschillende activiteiten 
plaats. 
Graag wil ik u een kleine impressie geven van 
wat er zoal gebeurt in het “Bloeiende Dorp”. 
 

Een Prakkie en een Praatje 

Vanaf 2 uur zijn de vrijwilligers keihard bezig in 
de keuken van het Brinkhuis. 
Er wordt geschild, gesneden, gehakt, 
gewassen, gekookt, gestoofd, gebraden etc. om 
een lekker 3gangen menu klaar te maken 

voor een kleine 40 mensen. Er wordt koffie en 
thee gezet ,ook voor frisdrank wordt gezorgd. 
In de zaal worden de tafels feestelijk gedekt, 
opgefleurd met een bloemetje en een lichtje. 
De eerste mensen komen rond half 5 al binnen. 
Ze worden verwelkomd met een kopje thee of 
koffie of een glaasje fris en natuurlijk een 
praatje. 
Om 5 uur zit een ieder aan tafel, gezellig 
pratend, brandende lichtjes en men is benieuwd 
wat de pot schaft vanavond. Ik zie veel 
alleenstaande ouderen waaronder  veel 
mannen. 
Ds Margrietha Reinders opent het samenzijn, 
heet een ieder van harte welkom en Yolanda, 
de kok, vertelt wat er vandaag op het menu 
staat. Water en fris staan op tafel en voor wie 
dat wil is er een glaasje wijn. 
Tussen de gangen door vertelt ds Reinders iets 
over St.Franciscus,  zijn eenvoudige 
levenswijze, zijn liefde voor God, mens en 
natuur. De sfeer is gemoedelijk,  de mensen 
genieten zichtbaar. Ook wordt er een mooi 
gedicht voorgelezen en dan is het weer tijd om 
verder te eten. 
Na de koffie of thee gaan de mensen zo tegen 
achten weer naar huis met een bloemetje van 

tafel. De vrijwilligers zijn nog wel een uurtje 
bezig om alles weer keurig achter te laten. 
We hebben nog een korte nazit en voelen ons 
blij en voldaan. 
 

Biertje Beton 

Van 16.00 tot 18.00 uur is men 1x per maand 
van harte welkom in cafe de Avonden. Een 
kleine groep mensen, 6 tot 10 ongeveer, is 
aanwezig. We drinken een glas wijn, bier  of 
een glas sap en praten over de dingen die ons 
bezig houden. De sfeer is open, hartelijk, heel 
vertrouwd. Het zijn andere “Betonners”dan zij, 
die aan de maaltijden deelnemen. 
Deze mensen zijn jonger en staan klaar om te 
helpen waar dat nodig is, ze zijn de ogen en 
oren van de buurt. 
 

Bakkie Beton 

Lunchtijd bij bakker Ron. Er wordt een kopje 
koffie gedronken en een broodje gegeten. Heel 
ontspannend. Mensen komen en mensen gaan 
en maken een praatje met elkaar. 
Gewoon een ontmoetingsplek, even samenzijn. 
 

Licht in Betondorp 

De maandelijkse viering in het Karnhuis is er 
een van eerbied, openheid en blijheid. 
We zingen, lezen, bidden, lachen, huilen en 
troosten elkaar. 
We steken lichtjes aan en noemen de naam 
van iemand die ons na aan het hart ligt  of een 
gebeurtenis waar we niet goed raad mee weten 
en leggen dit alles neer bij God. 
Ook vieren we de maaltijd van de Heer. We 
breken voor elkaar het brood en geven de wijn 
aan elkaar op onze eigen manier. 
Onlangs hadden we 4 mensen van de 
Wereldraad van Kerken op bezoek, twee 
predikanten, een hoogleraar en een die 
werkzaam is in de zorg. Ze kwamen 

Impressie 

Agenda 
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Diaconale collectes  
Diaconale collectes 2020 

 

 

Verantwoording Diaconale collectes 2019 

 

5 januari Stichting Barthiméus Sonneheerdt 

12 januari Betondorp Bloeit 

19 januari Oecumenische dienst in de Hofkerk 

26 januari Wereld Lepra Dag 

2 februari Kerk in Actie - Oeganda - Goed boeren in een lastig klimaat 

9 februari PKN - Cathechese en educatie 

16 februari Kerk in Actie - Kameroen - Samen werken aan een stabiele 
toekomst 

23 februari Diaconie Amsterdam - Wereldhuis 

1 maart Kerk in Actie - 40 dagen collecte - Golfstaten - De kracht van 
bijbelverhalen 

Datum 
collecte: 

Diaconaal doel Bedrag in 
Euro’s 

27 oktober Stichting Barthimeüs 78,50 

3 november KERK IN ACTIE (NAJAARSZENDING) -
onderwijs voor groeiende kerk Zambia 

74,70 

10 november Jeanette Noëlhuis - Amsterdam Z.O. 126,55 

17 november Pioniersplek - Betondorp 118,30 

24 november Diaconie Amsterdam - maaltijden voor 
ongedocumenteerden 

140,55 

1 december Eigen Ouderenwerk - De Bron 97,50 

8 december Classicale Commissie Pastorale Zorg 
Gehandicapten 

209,20 

15 december Eigen Kinderwerk in de Bron 104,85 

22, 24 25 en 
29 december 

Kerk in Actie - Kinderen in de Knel 
  

884,35 

  

respectievelijk uit Singapore, de Phillipijnen, 
Zuid Afrika en Nieuw Zeeland. 
Het Karnhuis, door de week een repaircafe, kon 
ons maar nauwelijks herbergen. Het werd een 
geweldig samenzijn, grenzen waren er niet, het 
was alsof we elkaar al jaren kenden. 
We spraken Engels en Nederlands en waar 
nodig werd het een en ander vertaald, het was 
een groot feest en we zongen dat het een lieve 
lust was. 
Ds Reinders leidde alles zo ontspannen alsof 
het haar dagelijkse werk was. De gasten deden 
volop mee: De lichtjes werden aangestoken, de 
Maaltijd van de Heer gevierd, de gebeden 
gezegd. We hoorden Het onze Vader in het 
Phillipino en ook werden we in het Maori toe 
gesproken. En toch: Alles was zo vertrouwd en 
goed. “Opdat ze allen een zijn”. 

Het voelde als een stukje hemel op aarde. 
In goed 3 jaar heeft ds Margrietha Reinders dit 
alles opgebouwd, zonder de hulp van  
kerkenraad, scriba of kerkrentmeester, maar 
bezield door de Geest die waait waarheen Hij 
wil. 
Het groepje vrijwilligers doet met liefde en 
toewijding de dingen die gevraagd worden, 
geinspireerd door haar voorganger. 
Dit is een ander gezicht van de kerk, een kerk 
die tussen en onder de [eenvoudige] mensen 
haar werk doet tot eer van God en tot heil van 
de mensen. Ik hoop dan ook dat de 
wijkgemeente van De Bron dit pionierswerk een 
warm hart toe draagt en waar mogelijk, haar 
redikant met raad en daad van harte 
ondersteunt.      

Gatske Mazurel 
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Regelmatig valt er post van de kerk bij u op de mat. 
Meestal zijn deze brieven verzonden vanuit het 
hoofdbureau van de landelijke kerk (Protestantse Kerk 
Nederland, PKN), en hebben wij daar als plaatselijke 
kerk geen invloed op noch voordeel bij. Anders is dat 
met de envelop die u aan het begin van het jaar krijgt 
– de envelop van de actie ‘kerkbalans’. De meeste 
leden zullen het systeem wel kennen, maar voor hen 
die dit nog niet weten: het idee is dat je via die actie 
kan aangeven hoeveel geld je dit jaar als gift aan de 
kerk (de plaatselijke kerk) van plan bent over te 
maken, en wanneer je dat wilt gaan doen. Deze vraag 
wordt aan het begin van het jaar gesteld, zodat de 
verantwoordelijken in de plaatselijke gemeente (de 
kerkrentmeesters) van tevoren weten waarop ze 
kunnen rekenen, en daar ook de begroting op aan 
kunnen passen. En natuurlijk is het bij deze actie zo, 
dat u het ook meteen kan regelen: dat u een jaarlijkse 
of maandelijkse storting kan regelen.  
 

We praten in de kerk niet graag over geld. 
Tegelijkertijd beseft iedereen dat we zonder giften 
geen kerk kunnen zijn. Zeker in de komende jaren, 
met onze grootse plannen, worden de financiën een 
belangrijk aandachtspunt. Daarom vragen we er deze 
keer extra aandacht voor.  
 

U weet dat de vacatures voor de nieuwe pionier/
predikanten pas eind november opengesteld konden 
worden. We moesten wachten op toestemming van de 
Regionale Commissie voor Beheer en Beleidszaken 
(RCBB). Ook al duurde het wachten op toestemming 
even, het is toch wel belangrijk dat dergelijke 
commissies er zijn. De taak van deze commissie was 
om te zien of we als gemeente wel op een goede 
manier met onze financiën omgaan. Een beetje 
toezicht vanuit de landelijke kerk op wat we als 
gemeente doen is zeker goed. Normaal gesproken 
mag je alleen een predikant beroepen die betaald kan 
worden uit het geld dat jaarlijks uit de giften betaald 
kan worden. Of anders gezegd: de inkomsten uit de 
actie kerkbalans moeten voldoende zijn om een 
predikant te kunnen betalen. Is dat niet het geval, dan 
zal de commissie de plannen afkeuren.  
 

In De Bron zijn onze inkomsten bij lange na niet 
voldoende om de plannen die we hebben te betalen – 
en toch heeft de commissie de plannen goedgekeurd. 
Deels omdat de gemeente in het verleden een flinke 
reserve heeft opgebouwd, die we deels in kunnen 
zetten om te investeren, en deels ook omdat we ons 
hebben voorgenomen de inkomsten in de komende 
jaren ook proberen te verhogen (we hopen op meer 
giften, én op meer inkomsten uit verhuur van het 

kerkgebouw – daar gaan we in de komende jaren mee 
aan de slag). De RCBB is daarmee gelukkig akkoord 
gegaan. Als kerkrentmeesters zijn we dankbaar dat 
ook de RCBB op deze manier met ons meedenkt, en 
dat er nu verder gestalte aan de plannen gegeven kan 
worden.   
 

Als we eerlijk rekenen, inclusief het opbouwen van 
enige reserves voor het onderhoud van het 
kerkgebouw en de pastorie, zullen we nu jaarlijks zo’n 
160.000 Euro tekortkomen op de begroting. Dat is een 
flink bedrag, dat voorlopig ten koste gaat van het 
kapitaal. Dit kunnen we natuurlijk niet tot in lengte van 
jaren vol kunnen houden. U ziet, dit is een uitdagende 
taak voor de kerkenraad en kerkrentmeesters. We 
pakken dit natuurlijk in vol vertrouwen tegemoet op, 
juist omdat we weten dat God zijn kerk nimmer in de 
steek zal laten. Tegelijkertijd hopen we dat u dit in 
gedachte hebt, als de envelop voor de actie 
‘kerkbalans’ 2020 bij u op de mat valt. Kunt u 
misschien iets meer missen voor de kerk, zodanig dat 
we de plannen die we als kerk hebben ook financieel 
beter en op langere termijn kunnen ondersteunen? 
Tegelijkertijd zullen wij als kerkrentmeesters zoeken 
naar fondsen en andere subsidiepotjes, die mede de 
uitdaging die we aangaan willen financieren, en zullen 
we zoeken naar nieuwe inkomsten uit de verhuur van 
het kerkgebouw. We zijn bovendien plannen aan het 
maken voor een moment na de kerkdienst, waarin we 
u bij kunnen praten over de financiële situatie van de 
kerk aan de hand van de begroting voor 2020. Dit 
zullen we nog nader aankondigen. 
 

Ondertussen staan er voor 2020 nog twee andere 
projecten op de planning. Enerzijds is dat de 
vernieuwing van de geluidsinstallatie. De laatste tijd 
hadden we steeds meer problemen met het geluid in 
de kerk. De kerkenraad heeft daarom besloten de 
oude installatie te vernieuwen. Bij de nieuwe installatie 
hebben we ook de mogelijkheid aangegrepen 
‘kerktelevisie’ te installeren, zodanig dat de diensten 
ook thuis gemakkelijker (en met beeld) via internet 
gevolgd kunnen worden.  
Het andere dossier dat komend jaar uitgevoerd zal 
worden is de opening van het plein. Al een aantal jaar 
geleden is besloten het plein voor de kerk opener en 
uitnodigende te maken. Het is door omstandigheden 
wat blijven liggen, maar we zijn voornemens deze 
plannen in 2020 te gaan uitvoeren.  
 

 

Wij wensen u allen Gods zegen toe, 
De kerkrentmeesters, 

Ben van Raalte, Nel Westra, Hans Teerds 

Van de kerkrentmeesters 



7 

Januari / Februari 2020 

 

 

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. 
De eerstvolgende koffie ochtend is: Dinsdag 21  
januari en dinsdag 18 februari. U bent van harte 
welkom!  
 

Postzegels 

Beste lezers van “Meerzicht”. 
Hier is de postzegel-kaarten-cartridges verzamelaar 
weer van de “Kerk in Aktie” om u allen te bedanken 
voor het geven van bovenstaande artikelen, ook dank 
aan de beide families welke mij complete 
verzamelingen van hun ouders deden toekomen, alles 
is uitgezocht en wordt eerdaags verzonden. 
Komt u nog wat tegen voor mij?  U weet 0651701842 
bellen en ik kom ze bij u halen. Bij voorbaat dank.   

Louis Robert. 

Allerlei 

OPEN MAALTIJDEN 2020 

 

Ontmoet elkaar vanaf 17.15 uur met een 

drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd  

 

19 februari, 18 maart, 
22 april, 27 mei 

 

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  

 

Relatie met God, relatie met elkaar/gemeenschap en 
relatie met anderen/ missie, zijn de 3 pijlers onder de 
Brood en vis kring. Voor wie wil beginnen we de dag 
om 9:00 met een gebed, bijbeltekst of gesprek. Dat 
doen we samen met het ontbijt. Dus neem je ontbijt 
mee naar de kerk. Er is koffie en thee in De Bron. 
 

Daarna is iedereen, jong en oud, uitgenodigd om op 
de tweede zaterdag van de maand van 10:00-11:00 
mee te doen aan een klusje rondom de Bron. Vegen, 
zwerfvuil rapen, snoeien, onkruid trekken, 
schoonmaken, koffie zetten etc. Handig hoef je / u 
niet te zijn. Samen klaren we de klus en maken 

Amsterdam een beetje mooier. 
 

Kom gerust een keer aangewaaid of deze ochtend of 
gedeelte ervan iets voor jou/ u is of als jij/ u goede 
ideeen heeft om samen kwetsbaar gemeenschap te 
zijn in een drukke stad. 
 

Vriendelijke groet,  
Mirjam van Meekeren  
(0630647728) 
 

Eerst volgende zaterdagen 11 januari, 8 februari en 
14 maart. 

Brood en vis kring 
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24 december stroomde de kerk om 17 uur vol met 
kinderen en ouders.De kerk zag er gezellig uit met 
lichtjes, een kerststal en een hele rij strobalen. 
Kinderkerst op het plein moest deze keer binnen 
gevierd worden vanwege de regen maar ook binnen 
was de sfeer geweldig. Het verhaal “Hoera, een zoon”, 
door Marja en Hetty verteld, werd met volle  aandacht 
door iedereen beluisterd en de kerstboom werd na 
afloop volgehangen met sterren uit de 

uitnodigingskaart. Ontroerend om te lezen wat er 
allemaal opstaat en wie een bijzondere “ster” voor de 
kinderen was in 2019. Zo kerst vieren, samen met 
ouders en kinderen uit de buurt is bijzonder 
waardevol. 
Veel dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet 
om het tot  een bijzondere middag te maken. 
Hopelijk volgend jaar weer!  

Harda van Wageningen 

Kinderkerst op het plein 

Op 17 november j.l. hadden we een "Forum dienst" 
i.v.m. het niet ingevulde preekrooster op die datum. 
Een aantal mensen uit de gemeente hadden zich 
opgeworpen om zelf een dienst voor te bereiden. 
Dit gebeurde heel spontaan. In de dienst zelf deden 
kinderen en gemeenteleden mee, zodat iedereen er 
bij betrokken werd. 
Het geheel werd door mij, maar ook door vele 

gemeenteleden als zeer positief ervaren. 
Er was door 1 van de leden van de 
voorbereidingsgroep, koek gebakken, voor bij de 
koffie, na afloop van de dienst. 
Voor wat mij betreft, is deze vorm van samenzijn, voor 
herhaling vatbaar. 
Met vriendelijke groet, 

Wil Abma 

Forum Dienst 
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Vrijdag 6 maart 2020 Wereldgebedsdag: 
Zimbabwe  
 

 

 

De 67
e
 Wereldgebedsdag, 6 maart 2020 heeft 

Zimbabwe als kernland. Vrouwen van verschillende 
kerken in Zimbabwe hebben de viering voorbereid en 
kozen als uitgangspunt voor hun liturgie het 
Bijbelgedeelte uit Johannes 5: 2-9a. Gebaseerd op 
dit Bijbelgedeelte is gekozen voor het thema: ‘Sta 
op en ga’. 
Op de eerste vrijdag van maart gaat het gebed wereld 
rond en honderdduizenden mensen, in 183 landen, 
voelen zich door gebed verenigd en bemoedigd en 

komen in actie. Op 6 maart 2020 wordt wereldwijd en 
450 plaatsen in Nederland gebeden en gezongen voor 
Zimbabwe. Ook wordt er gecollecteerd voor enkele 
projecten van dit land.  
Ook dit jaar organiseren wij de viering samen met 
gemeente De Bron en Hofkerk.   
Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen 
en begroeten u graag op: vrijdag 6 maart a.s. om 
19.30 uur, Koningskerk. Adres: Van ’t Hofflaan 20 
Amsterdam. 
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Warm welkom 

Van de zomer zijn wij officieel lid geworden van de 
Bron. Op 25 augustus is Fleur gedoopt in de Bron. 
Het thema van de dienst was verrast door vreugde. 
En zo hebben wij dat ook ervaren. Wat hebben wij de 
doopdienst als bijzonder ervaren. Dank voor het 
warme welkom in deze kerk! 
 

De opbrengst van de collecte van de doopdienst was 
groot en bestemd voor de Flame Foundation. Ook 
dank daarvoor. Hieronder wil ik wat vertellen over 
deze stichting in Kenia. 
 

Popko & Mirjam, Micha, Sanne en Fleur 

 

 

 

 

 

Flame Foundation 

Het is alweer lang geleden maar toch denk ik nog 
vaak aan dat bijzondere Afrikaanse jaar. In 2006 heb 
ik vrijwilligerswerk gedaan in het kleine dorpje Mago 
op het platteland van Kenia. Kenianen en 
Nederlanders zetten er een vakschool op voor 
kwetsbare tieners. Ik verzorgde de communicatie 
tussen Nederland en Kenia, wat nog een behoorlijke 
uitdaging was omdat er vaak geen elektriciteit was. 
 

Ik hielp soms ook kleine kinderen uit de buurt en 
aangrenzende dorpjes. Neem bijvoorbeeld Dalphine. 
Ze was mij kilometers gevolgd omdat ze naar de 
basisschool wilde maar geen uniform had. Emanuel 
was een doof en gefrustreerd jongetje, zijn moeder 
kwam naar de vakschool toe voor hulp. Frederique 
kwam vaak voor het verbinden van een wond aan zijn 
been maar het werkelijke probleem bleek 
ondervoeding te zijn. 
 

Door de vakschoolleerlingen is voor een paar euro 
een uniform voor Dalphine genaaid. Emmanuel 
leerde  
gebarentaal op een dovenschool en hij is een vrolijke 
en sociale jongen geworden. Op de basisschool is 
een voedselproject met mais en bonen opgezet. 
Frederiques wonden ging door voldoende nutriënten 
uiteindelijk dicht. 
Bij terugkomst in Nederland wilde ik graag dat deze 
simpele hulp door kon gaan. Met een aantal vrienden 
die voor langere of korte tijd in Kenia verbleven 
hebben we de Flame Foundation opgezet. Inmiddels 
ondersteunen twee bijzondere Keniaanse vrouwen 
Sally en Ruth bijna 100 kinderen en hun (pleeg)
gezinnen! Nogmaals dank voor uw steun! 
 

Www.flamefoundation.nl 
NL53ABNA0619436271 
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Potdicht 
De Blik van Dick 

Onze familie is te groot geworden om Kerst bij iemand 
thuis te vieren. Dat kun je mensen domweg niet 
aandoen. Dus was ons gezelschap, in leeftijd 
variërend van een paar maanden tot 88 jaar, dit jaar 
uitgeweken naar de lokatie waar we met elkaar ook 
het Pinksterweekend doorbrengen. In Bant om 
precies te zijn, gelegen in de Noordoostpolder (NOP). 
Dat bood meteen de gelegenheid om te blijven 
overnachten en de Kerstdagen af te sluiten met een 
gezamenlijk ontbijt. Zelf knoopten we er nog een paar 
dagen aan vast, want meestal scheur je door de NOP 
heen op weg van B naar A of andersom, zonder 
verder te kijken dan de onmiddellijke omgeving van de 
A6.  
 

Als je zo rondrijdt door deze polder, valt het grote 
aantal kerken op, terwijl er toch helemaal niet zoveel 
mensen wonen. Dat blijkt te komen omdat bij de 
inrichting van de NOP destijds is besloten dat 
katholieken, gereformeerden en hervormden in iedere 
plaats een eigen kerk zouden bouwen; en misschien 
was er hier of daar nog wel een stroming die zijn 
eigen gebouw wilde hebben. Inmiddels zal het gros 
wel leeg staan. Veel van die kerken hebben een zeer 
aparte toren. Daar zal ik een volgende keer meer over 
vertellen. 
 

Ook Urk, op kerkelijk gebied natuurlijk een 
hoogtepunt, maakte deel uit van onze omzwervingen. 
We bezochten de Bethelkerk, met 1000 zitplaatsen –
of er ook staanplaatsen zijn wordt niet vermeld- de 
grootste kerk van het voormalige eiland. ‘En hoewel 
de buitenkant niet oogstrelend is qua vormgeving, is 
de kerk van binnen het bezichtigen waard’, schrijft de 
VVV. Maar dat kan alleen op Open Monumentendag, 
of vanzelfsprekend tijdens kerkdiensten; nog altijd 
twee per zondag. Maar niet op zaterdag. Ook het 
Kerkje aan de Zee -dat wordt gesierd door het wapen 
van Amsterdam, omdat Urk in het verleden eigendom 
van onze gemeente is geweest- blijkt alleen tijdens de 
twee zondagse diensten open te zijn. Na nog wat 
bezienswaardigheden hebben we ons aan de lunch 

gezet. Gezien de grote hoeveelheden vis die ons 
werden opgediend, lijkt het of de wonderbare 
vermenigvuldiging hier nog steeds aan de orde is. 
 

Verder naar Schokland. Het kerkje ligt hier binnen de 
grenzen van het museum. Daarvoor moet eerst een 
kaartje worden gekocht, waarna het gebouw alsnog 
geheel op slot zit.  
 

Tenslotte hebben we een bezoek gebracht aan 
Kampen. U raadt het al, zelfs tussen de diensten op 
deze zondag bleek geen gebouw in dit religieuze 
bolwerk opengesteld. 
 

Wat is dat toch? Waarom zijn veel kerkgebouwen in 
zuidelijke landen altijd open voor bezoek, maar sluiten 
wij onze kerken hermetisch af? Heeft dat te maken 
met de dominee en de koopman? Ofwel: tijdens de 
kerkdiensten stellen we het Huis van Onze Lieve Heer 
open, maar daarbuiten hebben toch echt andere 
zaken onze prioriteit, zoals misschien ook blijkt uit 
bijgaand bordje bij de parkeervakken naast de 
Bethelkerk. 
 

Of zijn we de principes van de Reformatie 
gemakshalve vergeten. Een van de belangrijkste 
daarvan is openheid. De Bijbel moest in de landstaal 
ter beschikking komen, er moest geen instantie of 
persoon staan tussen de gelovigen en Onze Lieve 
Heer. Dat eerste is gelukt, het tweede niet, want in 
veel gevallen hebben predikanten, ouderlingen of 
synodes de plaats van de pastoor ingenomen. En wat 
betreft onze gebouwen, moet er nog een begin 
worden gemaakt met openheid. 
 

Ook in de Bron komt het al jaren niet veel verder dan 
praten over deze materie. 
 

Dick Spijker 
www.deblikvandick.nl 
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Groeien bij De Bron - kalender januari / februari 2020 

zondag 5 januari 10.00 uur  De Bron  ds. Jan Scheele-Goedhart 

dinsdag 7 januari 19.30 - 20.30 uur De Bron Uur van gebed 

zondag  12 januari 10.00 uur De Bron prop. René Visser 

donderdag  16 januari 13.00 - 15.00 uur Betondorp Bakkie Beton, bakkerij de Lekkernij 

zondag  19 januari 10.30 uur de Hofkerk Oecumenische dienst 

vrijdag 24 januari 16.00 - 18.00 uur Betondorp Biertje Beton, Café de Avonden 

    Middenweg 398 

zondag  26 januari 10.00 uur De Bron ds. Dirk-Jan Thijs 

zondag  26 januari 17.00 - 18.00 uur Betondorp Viering 'Licht in Betondorp' 

    Het karnhuis, Karnstraat 2 

dinsdag  4 februari 19.30 - 20.30 uur De Bron Uur van gebed 

zondag 2 februari 10.00 uur De Bron  ds. Jan Scheele-Goedhart 

dinsdag 4 februari 19.30 - 20.30 uur De Bron Uur van gebed 

zaterdag 8 februari 17.00 uur Betondorp Een prakkie en een praatje 

    Het Brinkhuis, Landbouwstraat 63 

zondag  9 februari 10.00 uur De Bron  ds. Chris van Andel 

zondag  16 februari 10.00 uur De Bron  ds. Margrietha Reinders 

woensdag  19 februari  17.30 uur De Bron Open Maaltijd 

donderdag  20 februari 13.00 - 15.00 uur Betondorp Bakkie Beton, bakkerij de Lekkernij 

    op het Brinkplein 

zondag  23 februari 10.00 uur De Bron  prop. Marjolein Hekman 

zondag  23 februari 17.00 - 18.00 uur Betondorp Viering 'Licht in Betondorp' 

    Het karnhuis, Karnstraat 2 

vrijdag 28 februari 16.00 - 18.00 uur Betondorp Biertje Beton, Café de Avonden 

    Middenweg 398 

zondag  1 maart 10.00 uur De Bron  ds. Susan ten Heuw 

dinsdag 3 maart 19.30 - 20.30 uur De Bron Uur van gebed 

vrijdag 6 maart 19.30 uur Koningskerk Wereldsgebedsdag 
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