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Afzender: 
Protestantse Gemeente 
Amsterdam - Watergraafsmeer 
Hugo de Vrieslaan 2 
1097 ED  Amsterdam 

Geloof: 
De vrucht van stilte is gebed 

De vrucht van gebed is geloof 
De vrucht van geloof is liefde 

De vrucht van liefde is dienstbaarheid 

De vrucht van dienstbaarheid is vrede 

Moeder Teresa van Calcutta 

 

Hoop: 
Gij zijt voorbijgegaan, 

Een vreemd bekend gezicht 
Een  stuk van ons bestaan,  

Een vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloek 

Mijn lichaam is uw dag 

Ik hoop U tegemoet 
Zolang ik leven mag 

Huub Oosterhuis 

 

Liefde: 
Liefde is een vrucht die elk seizoen rijp is 

en binnen ieders bereik ligt. 
Iedereen kan hem plukken en 

er zijn geen grenzen. 
Iedereen kan deze liefde 

bereiken door meditatie, 
gebed, opoffering 

en intens zieleleven 

 Moeder Teresa van Calcutta 
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P/a De Bron  
Hugo de Vrieslaan 2  
1097 ED   Amsterdam 
E-mail kerkdebron@live.nl 
 

 

Internet 
www.kerkdebron.org 

 

Predikant  
Vacant  
 

Pastoraat  
Contact opnemen met Harda van 
Wageningen: 06-20176773 
hardavanwageningen@gmail.com  
 

Diensten en dagelijkse gang 
van zaken  
Contact opnemen met Hans 
Teerds: 06-13461961, 
hansteerds@gmail.com  
 

 

 

Kerkenraad  
Contact opnemen met de scriba, 
Aart Noordzij: kerkdebron@live.nl  
 

 

 

Kerkelijk bureau 

 Hugo de Vrieslaan 2 

 665 55 32 (kantooruren, 
 m.u.v. woensdag) 
 020-7717711/ 06-10451247 

 (spoedzaken) 
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tweemaandelijkse blad van de 
Protestantse Gemeente 

Amsterdam-Watergraafsmeer.  
Het is een platform voor berichten, 
meningen en achtergronden.  
Meer-Zicht wordt verzonden aan 
gemeenteleden en verschijnt 
steeds op de eerste vrijdag van de 
maand. 
 

 

De redactie behoudt zich het recht 
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Ans van Raalte-Deschan   
e-mail: ledendebron@gmail.com Kopij nummer 4 

20 augustus 2020 

Verwachting 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,  
 

 

Het behoort tot de kern van het christelijk geloof dat 
we in ‘verwachting’ leven. Concreet heeft dat in het 
kerkelijk leven vorm gekregen in de adventstijd én 
rondom Pasen en Pinksteren. We verwachten het 
nieuwe leven, het Koninkrijk van God, dat er recht 
wordt gedaan, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, 
de Geest, enzovoort. Geloven betekent dat we nooit 
zonder verwachting zijn, hoe duister het ook om ons 
heen kan zijn. De duisternis heeft niet het laatste 
woord, net als de machthebbers op deze aarde dat 
niet hebben. Dat kan heel goedkoop klinken als een 
oppervlakkige versie van ‘stil maar, wacht maar, alles 
komt goed.’ ‘Verwachten’ kan inderdaad passief 
klinken. Alsof we inderdaad onze mond moeten 
houden, en moeten afwachten. Maar toch is 
‘verwachten’ een actief werkwoord: ook als we alles 
‘van God verwachten’ is die verwachting actief: het 
vraagt om een actieve omarming om daar onze hoop 
op te stellen. Het vraagt om er actief mee aan de slag 
te gaan, om er uit te leven, er om te bidden én aan te 
werken. 
 

In De Bron leven we momenteel opnieuw heel 

concreet in verwachtingsvolle tijden. Allereerst 
verwachten we dat het kerkgebouw weer open kan op 
zondagmorgen. Vanaf de eerste zondag van juli 
kunnen we weer zo’n 65 mensen ontvangen bij onze 
kerkdiensten. Ook al gaat het met de uitzendingen 
heel goed, we kijken er wel naar uit om elkaar weer te 
zien. Ook al kunnen we elkaar de hand niet drukken, 
geen koffie met elkaar drinken – het is essentieel, zo 
hebben we in deze tijd ervaren, om samen te komen 
en samen het geloof te ‘vieren’. De samenkomst is 
zoveel meer dan een liturgie, liederen, muziek, een 
overdenking. Geloven doe je niet alleen! 
 

Vervolgens breekt de zomer aan. Ook al zijn de 
reisplannen van de meeste van ons danig 
teruggeschroefd: de zomer blijft een periode waarin 
veel mensen vrij zijn, en iets anders dan het dagelijkse 
werk kunnen plannen. De maanden voorafgaand aan 
de zomer zijn daarom altijd gekenmerkt door 
verwachtingen: wordt het een mooie zomer? Wat 
zullen we zien een meemaken? Wie zullen we 
ontmoeten? Voor sommige is de zomer misschien ook 
een eenzame periode: als de mensen om je heen er 
op uit trekken (al is het niet eens ver weg), en zelf kan 
je er niet op uit. Wie komt je dan bezoeken? Voel je je 
dan gevangen in je eigen huis, je eigen straat? Weer 
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anderen – die juist altijd onderweg waren – hebben 
het eigen huis en de eigen straat juist herontdekt door 
de crisis. Er is ook in onze eigen buurt zoveel te 
ontdekken en te beleven.  
 

Tenslotte verwachten we na de zomer dat we in De 
Bron de vacante periode zullen afsluiten. Ruim 
anderhalf jaar zijn we vacant geweest – dat is: zonder 
vaste voorganger. Vele vrijwilligers hebben zich 
ingezet om deze periode niet enkel te overbruggen, 
maar om van deze ‘tussentijd’ iets bijzonders te 
maken. Ik denk aan de inzet om het pastorale en 
diaconale werk voort te zetten. Het bezoeken van 
mensen uit en rondom de gemeente, de maaltijden en 
het koffie schenken. Ik denk aan de (bijbel)kringen die 
zijn opgezet, aan de muziek die we hebben gehoord 
in de diensten, aan het tienerwerk dat verder 
ontwikkeld is, aan de nieuwe geluidsinstallatie 
(inclusief televisie) in de kerkzaal, die nu al een 
enorme aanwinst is. En ik denk natuurlijk aan het 
beroepingswerk: de commissie die het op zich heeft 
genomen om te zoeken naar predikanten en kerkelijk 
werkers die in De Bron een invulling zouden kunnen 
geven aan de missie die we samen hebben 
geformuleerd. Het is teveel om op te noemen en 
volledig te zijn. En bovendien: we sluiten deze periode 
af, en daarmee voor tal van ons intensieve 
werkzaamheden, maar het is toch vooral de start van 
iets nieuws.  
 

Na de zomer kunnen we maar liefst twee nieuwe 
predikanten begroeten: ds. Gerbrand Molenaar 
(pionierend gemeentepredikant) en prop. René Visser 
(pionierend predikant voor de buurt). Het is een 
vreemd slot geweest aan de beroepingsprocedure, 
omdat beide predikanten enkel via een uitzending en 
via de Zoom zich aan de gemeente konden 
voorstellen. Het kennismaken moet wat dat betreft 
nog beginnen. De verwachtingen zijn er niet minder 
om. Omdat we in de afgelopen periode een 
ambitieuze missie voor de gemeente hebben 
opgesteld, verwachten we veel van het werk wat zij, 
samen met ds. Margrietha Reinders (pionier in 
Betondorp) gaan doen. De ambities zijn groot, maar 
wat kunnen we eigenlijk verwachten? De ambities 
spreken van De Bron als missionaire gemeenschap in 
de Watergraafsmeer. Die taak ligt allereerst bij de 
pioniers: de voortzetting van het werk van Margrietha 
in Betondorp. In de afgelopen Meerzicht hebben we 
kunnen lezen hoe haar werk van betekenis is voor de 
bewoners in Betondorp, juist ook in deze crisis-tijd. 
Van René verwachten we dat hij 

contacten legt in en om de gemeente, zodat we meer 
en meer kunnen delen van wat we zelf ontvangen 
hebben. Van Gerbrand verwachten we, naast de 
gebruikelijke pastorale werkzaamheden, dat hij ons 
toerusten en uitdagen zal, zodat we als gemeente 
meer en meer een karaktervolle, levendige en 
aanstekelijke christelijke gemeenschap zullen vormen.  
 

Verwachten is niet afwachten: er ligt hier ook een taak 
voor ons als gemeente. Margrietha, Gerbrand en 
René kunnen het niet alleen. Ze hebben allereerst het 
gebed uit de gemeente nodig, gebed om zegen, 
wijsheid, kracht, inzicht, moed, en al het andere dat 
nodig is. Vervolgens hebben ze ook medewerking 
nodig: medewerkers die hen helpen bij het werk dat 
gedaan kan worden: om activiteiten te organiseren, 
om diaconaal werk te doen, om pastoraal werk te 
doen, enzovoort. Er zijn teams nodig die zich gaan 
bezighouden met de financiën, die posters maken en 
aankondigingen voor activiteiten op social media 
zetten. Er zijn mensen nodig om te helpen bij de 
activiteiten, die meedenken over de invulling van de 
activiteiten, enzovoort. Aan ieder van ons wordt 
daarom nu de vraag gesteld: welke gaven hebt u, heb 
jij, gekregen, en op welke manier kunt u, kan jij, die nu 
inzetten?   
 

Op 6 september doen Gerbrand en René ‘intrede’ in 
onze gemeente, zoals dat zo mooi heet. In een 
speciale dienst worden ze als predikant verbonden 
aan onze gemeente, en krijgen ze de zegen op hun 
werk mee. Voor René betekent dit ook ‘bevestiging’ in 
het ambt van predikant. De aanduiding ‘prop.’ dat tot 
nu toe voor zijn naam werd geschreven betekent 
‘proponent’, kandidaat dominee. Hij heeft zijn studie 
afgerond, gereisd, en ander werk gedaan, en kan nu 
bevestigd worden als dominee. Voor Gerbrand 
betekent het een verhuizing, samen met zijn vrouw 
Christien en hun drie kinderen, vanuit Heukelum naar 
Amsterdam. Een grote stap – een nieuw leven voor 
hen allen. Daarom ligt er nu voor ons allen een eerste 
concrete opdracht: laten we beide predikanten met 
open armen, open harten, en gevouwen handen 
ontvangen in onze gemeente. We ontvangen hen, vol 
verwachting, in geloof en vertrouwen.  
 

 

 

Namens de kerkenraad wens ik u gezondheid, vrede 
en alle goeds, 

 

Hans Teerds 
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In memoriam Haye Willem Klanke 

Op 28 april overleed Wim Klanke in de leeftijd van 78 
jaar. Wim heeft totdat hij ziek werd, 1,5 jaar geleden,  
in onze autodiensten meegedraaid en heeft in het 
verleden veel vrijwilligerswerk in de Koningskerk en 
De Bron verricht.  
We zijn Wim dankbaar voor al zijn vrijwilligerswerk in 
beide kerken.  
Wim heeft zijn ziekte zonder klagen gedragen en is 
vredig ingeslapen.  
We wensen Anneke en haar gezin kracht toe dit 
verlies te dragen.  
 

Ans van Raalte-Deschan 

Mensen 

Beste gemeenteleden van ‘de Bron’, 
Mijn vader, Gerard Willem van Tricht, was tussen 
1964 en 1975 een van de predikanten in ‘de 
Emmakerk’. Ik woonde destijds als middelbare 
scholier op de Middenweg 201. 
Over die tijd probeer ik een boekje te schrijven. Mijn 
vader wordt de hoofdrolspeler; ik probeer het verhaal 
te vertellen van een protestantse kerk in een tijd van 
heftige veranderingen. 
Veel materiaal heb ik inmiddels. 
Kerkenraadsverslagen, de meeste exemplaren van 

‘de Kerk in het Midden’, verslagen van gesprekken 
met veel mensen die uit die tijd actief waren. U 
begrijpt: dat zijn mensen van inmiddels boven de 60! 
Wanneer u de komende weken denkt: ‘ik heb nog wel 
wat, uit die tijd’, wilt u dan contact met me opnemen? 
Heel fijn zou dat zijn. 

 

Maarten van Tricht 
Almere 

m.vantricht54@gmail.com  
0641914779 

Informatie 

Inah wil graag iets laten horen over haar wel en wee 
van de laatste tijd. Nadat ze begin dit jaar was 
gevallen en haar heup had gebroken is inah in 
verpleeghuis Leo Polak verpleegd en verzorgd. Het 
was een moeilijke tijd met veel ups en downs. Ze 
mocht wel geweldige hulp ontvangen van het 
verplegend personeel en heeft, zoals ze zelf zegt, vier 
engelen om haar heen staan, zijnde haar goede 
vrienden.  
Inah heeft ook heel veel kaarten en brieven gehad 
vanuit de gemeente De Bron. Dat heeft haar enorm 
goed gedaan. Door haar omstandigheden is ze helaas 
niet in staat geweest iedereen daarvoor te bedanken. 
Daarom wil ze graag via deze weg kenbaar maken 

hoe fijn ze het heeft gevonden om te ervaren dat ze 
niet was vergeten. Heel veel dank!  
Binnenkort zal Inah een woonplek vinden waar ze 
extra zorg zal krijgen. Ze zal  niet terugkeren naar 
haar eigen vertrouwde woning. Dat moet een enorme 
moeilijke beslissing zijn geweest voor haar om te 
moeten nemen. We bidden dat ze mag ervaren dat 
Gods liefdevolle armen om haar heen, boven haar en 
onder haar zijn. Lieve dappere  Inah; we gaan je 
enorm missen in de Bron en hopen dat je toch nog 
eens bij ons zal komen kijken.  
Ga met God en Hij zal met je zijn!  
 

Harda  

Bericht van Inah van Kamer 

Beste mensen, 
Door de problemen met het kerkbezoek ben ik niet 
staat uw zegels en kaarten voor de “Kerk in Actie” 
van  u te ontvangen. Maar we geven de moed niet op, 
als u het  telefoonnummer 06 51701842 draait zal ik 

een afspraak met u maken om ze af te halen. Ook 
mag u ze afgeven in de Zwaardemakerstraat 59. Bij 
voorbaat hartelijk dank en groet van  
 

Louis Robert 

Postzegels  
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De afgelopen maanden waren bijzonder, ook in het 
wijkje van Johan Cruijff. Het was alsof door de 
moeilijke tijden heen mensen toch dichterbij elkaar 
kwamen. Ze hielpen elkaar met boodschappen doen, 
haren knippen, tuintjes snoeien, een bloemetje, kopje 
koffie  op het plein, liedjes zingen op de stoep, eten 
rondbrengen.  
Het team van Betondorp Bloeit werkte samen met de 
thuiszorg de participatie medewerker, de huisarts, en 
het buurthuis om mensen uit de buurt te ondersteunen 
die alleen kwamen te staan. Het blijkt dat veel 
huishoudens in Betondorp onder de armoedegrens 
zijn terechtgekomen, door schulden, te hoge vaste 
lasten en een minimuminkomen. Ook zijn er mensen 
die  niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen.  
Hulpverlening is niet altijd het antwoord: aandacht en 
vriendschap  helpen vaak nog beter. Voor zover wij 
dat kunnen, proberen we dat te  bieden  met kleine 
gebaren van liefde en trouw.  Het zijn de kleine dingen 
die het doen! Liesbeth Stoffers, die drie keer per week 
een maaltijd kookt voor mensen die niet mobiel zijn, is 
een goede vriendin van ons geworden. Samen met 
haar gaan we verder kijken hoe we mensen ook na de 
Coronacrisis kunnen helpen.  
Van de Haella stichting en de diakonie van de BRON 
kregen we hulp om de maaltijden te kunnen blijven 
koken! Heel dankbaar zijn we daarvoor. Met 
Pinksteren deelden we zonnebloemen uit aan 60 
buurtbewoners, dat was een feest.  
Voorlopig mogen we onze normale activiteiten nog 
niet weer hervatten, maar in September hopen we 

weer op te starten! Hartelijk dank voor uw steun en 
gebed in deze beklemmende  tijden. God maakt ook 
van moeilijke omstandigheden gebruik om te laten 
zien , wie Hij is. 
 

Een hartelijke pioniersgroet van 
buurtdominee Margrietha, Christina, Gloria, Gatske, 

Jolande, Clementine, Walter , Brigitte,  Nel, Ingrid, 
Liesbeth, Billy , Annemiek en Tessa,  

 

Betondorp blijft bloeien 
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Vanaf zondag 5 juli zullen we in De Bron weer diensten organiseren waarbij een groot aantal mensen aanwezig 
kunnen zijn. We zijn er blij mee dat dit nu eindelijk weer kan. Hoezeer de technische hulpmiddelen ons hebben 
geholpen om op een of andere manier ook in deze tijd ‘kerk’ te kunnen zijn, dat we niet bij elkaar konden 
komen was een enorm gemis. Uiteraard houden we bij de vernieuwde openstelling de richtlijnen van de 
overheid in acht. Daarom vraagt dit enige organisatie en uw aandacht.  
 

We hebben berekend dat we in de huidige opstelling volgens de richtlijnen van de overheid ongeveer 65 
plaatsen hebben. Daarom gaan we werken met een aanmeld systeem. Als u naar de dienst wilt komen, stuurt 
u dan een mail aan kerkdebron@live.nl. Mocht het aantal van 65 overschreden worden, dan maken we een 
wachtlijst aan. Hoort u niets, dan kunt u naar de dienst komen. Als er teveel aanmeldingen zijn, krijgt u van ons 
bericht. We beseffen dat er ook mensen zijn die geen mail hebben. We vragen hierbij naar elkaar om te zien, 
en elkaar mee te nemen (en gezamenlijk aan te melden).  
 

 

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 ziekte komt u niet naar de kerk. We geven elkaar geen hand. Niezen en hoesten in de elleboog.  

- Er wordt niet gecollecteerd.  

- Er kan in de dienst niet gezongen worden.  

- Na de dienst wordt er geen koffie gedronken met elkaar.  

- De zij-ingang van de kerk is afgesloten. Alleen de ingang aan de voorzijde (via het plein) wordt gebruikt. 

Van de drie deuren die we daar hebben is de rechterdeur 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. We kijken nog hoe we dit het beste kunnen 

organiseren, zonder dat er teveel heen en weer gelopen moet worden tijdens de dienst. De ouders 
worden hiervan op de hoogte gesteld.  

- 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.  
 

Om een en in goede banen te leiden hebben we hulp nodig. Daarom de volgende oproep:  
 

Wie kan ons helpen om bij de deur te staan en de mensen welkom te heten en hen te wijzen op de richtlijnen? 
Of wie kan in de kerkzaal aanwezig zijn, om te zien of alles goed verloopt? En wie kan ons helpen om na de 
dienst de stoelen schoon te maken? Als u ons in de komende tijd enkele zondagen kunt helpen, wilt u dit dan 
laten weten via kerkdebron@live.nl, zodat we een klein rooster kunnen maken en instructie kunnen toezenden.  
 

 

De kerkenraad 

 

Corona Protocol De Bron 
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Diaconale collectes  
Diaconale collectes 2020 

 

 

Verantwoording Diaconale collectes  
 

Onderstaande bijdrage is ontvangen via de Diaconie. 
 

In deze coranatijd vragen wij u rechtstreeks uw bijdrage over te maken aan de voorgestelde diaconale collectes.  

 

Giften voor Betondorp Bloeit kunt u rechtstreeks overmaken naar banknummer NL90 INGB 0005 1455 11 

tnv. Prot.Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer. Deze rekening is speciaal voor Betondorp Bloeit vrij 

gemaakt.  

5 juli Kerk in Actie - vakantiepret voor kinderen in armoede 

NL89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie 

12 juli Betondorp Bloeit 

19 juli Nederlands Bijbelgenootschap 

Rekening: IBAN NL74 SNSB 0266 3808 08 

26 juli Kinderhospice Lindenhofje Amsterdam 

NL12RABO0108295974 

2 augustus Amnesty International 
NL45 TRIO 0198100000 

9 augustus Stichting Jemima Israël 
NL53 ABNA 0619 4362 71 

16 augustus Kerk in Actie - Rwanda - kerk als plek van hoop, hulp en verzoening 

NL89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie 

23 augustus Flame Foundation – Kenia 

NL53 ABNA 0619 4362 71 

30 augustus Eigen Ouderenwerk 

NL10 INGB 0004 6220 84 

6 september Kerk in Actie - Ghana - een sterke kerk op een kwetsbare plek 

NL89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie 

Datum 
collecte: 

Diaconaal doel Bedrag in 
Euro’s 

10 mei Eigen jeugdwerk 

  

103,00 

Inkomsten “Kerk in actie” ( in Euro’s) 27,2 miljoen, 
19,3 miljoen van de kerken (10,2 miljoen) en 

donateurs  (9,1 miljoen). Van de inkomsten van 
donateurs was 1,8 miljoen  voor noodhulp  na de 

orkaan Idai en 900 duizend euro voor Syrie. In 

Nederland 1.400  protestantse gemeenten. 
98 duizend donateurs.  
Uit Petrus juni 2020 

 

Ingezonden door Louis Robert. 

Wist u dit: 
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De tekst is wat moelijk leesbaar, dit beeld van een 
lachende Freek wilden we u toch niet onthouden.  

Bericht uit het Flevohuis 
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Mijn eerste gekleurde medemens 

De Blik van Dick 

Het was op de Oetewalerbrug. Ik was denk ik een jaar 
of zeven, acht en liep met mijn moeder naar de 
HEMA, misschien ook waren we onderweg naar Oma 
die linksaf op de Transvaalkade woonde. 
 

Vlak voor ons liep hij, een zwarte heer met kort 
kroeshaar en gekleed in een keurig kostuum met 
daaroverheen een lange, lichtbruine regenjas. Ik zie 
hem nog zo voor me, de aanblik van de man heeft 
een onuitwisbare indruk op me gemaakt. Blijkbaar 
was ik de enige, want verder maakte niemand zich 
druk om de aanwezigheid van deze man. En zo hoort 
het ook. 
 

Behalve Zwarte Piet was dit de eerste keer dat ik een 
gekleurde medemens zag. Associaties met Zwarte 
Piet had ik niet; je kon zo wel zien dat hij dat niet was. 
In mijn onschuld dacht ik misschien dat hij de 
zilverpapieren doppen van de melkflessen kwam 
ophalen die we op school inzamelden voor de arme 
kindertjes in Afrika. Dat deden we toen nog. 
 

De Oetewalerbrug voert over de Ringvaart die rondom 
de Watergraafsmeer loopt. Het is de schakel tussen 
de Middenweg in de Meer en de Linnaeusstraat 
(voorheen Oetewalerstraat) in Oost. In meer dan één 
opzicht is deze brug van historisch belang: op 9 
oktober 1811 trok keizer Napoleon Bonaparte hier om 
drie uur 's middags Amsterdam binnen voor een 
bezoek aan onze hoofdstad. Nou ja, eigenlijk zíjn 
hoofdstad want in 1810 waren de Nederlanden door 
hem ingelijfd. Amsterdam begon destijds bij de 
Ringvaart, de Watergraafsmeer was tot 1921 een 
zelfstandige gemeente. Mathhieu van Bree maakte 
van de intocht op de brug een kolossaal groot 
schilderij dat in 2011 in de Nieuwe Kerk werd 
tentoongesteld en nu in de Schuttersgalerij van het 
Amsterdam Museum hangt. 
 

Verder biedt de brug bijna letterlijk uitzicht op een 
aantal plaatsen die voor altijd met racisme en 
rassenhaat verbonden zullen zijn. Kijk je in de richting 
van het centrum van Amsterdam dan zie je links de 
Transvaalbuurt. Straatnaambordjes als 
Pretoriusstraat, Krugerplein, Transvaalkade,  
Paardekraalstraat en Schalk Burgerstraat sieren de 
gevels, herinnerend aan een zeer duister verleden. 
Eén van de pleinen is later vernoemd naar Steve Biko, 
de vermoorde Zuid-Afrikaanse burgerrechtenactivist. 
Om het een heel klein beetje goed te maken. 

 

Voor en in de Tweede Wereldoorlog woonden in deze 
buurt heel veel Joden. Zij waren daarheen verhuisd 
vanuit de Waterloopleinbuurt, vanwege sociale 
aspecten en omdat ze hier toch dichtbij de synagoge 
waren. Helaas zijn zeer, zeer vele Joodse bewoners 
van de Transvaalbuurt door de nazi's op transport 
gesteld en nooit meer teruggekomen. Mijn moeder, 
die in de oorlog ook in die buurt woonde, vertelde later 
dat de gedwongen verlaten woningen al rap werden 
geplunderd en van al het bruikbare hout ontdaan om 
kachels te stoken. 
 

Vanaf de brug is verderop in de Linnaeusstraat nog 
net het voormalig Burgerziekenhuis, later 
stadsdeelkantoor, nu hotel te zien. Voor de ingang 
werd in 2004 Theo van Gogh op klaarlichte dag 
doodgestoken. Deze moord had allerlei racistische 
elementen in zich. 
 

Tenslotte. Zo’n beetje halverwege de Linnaeusstraat 
begint het Oosterpark. Bij het slavernijmonument 
wordt ieder jaar de Keti Koti herdenking 
georganiseerd ter herinnering aan nog zo'n 
afschuwelijke en beschamende periode uit onze 
geschiedenis. Keti Koti is Surinaams voor Verbroken 
Ketens en staat symbool voor de afschaffing van de 
slavernij in ons koninkrijk op 1 juli 1863. 
 

Terug naar die heer in de lichtbruine regenjas. Als je 
tegenwoordig over de Oetewalerbrug loopt kom je 
daar heel veel mensen met zeer verschillende 
huidskleuren en van zeer verschillende culturele 
achtergrond tegen. Niemand kijkt daarvan op. En zo 
hoort dat ook.  
Daar kunnen we als mensen niet duidelijk genoeg 
over zijn; daar moeten we ook als kerk onze mond 
nadrukkelijk, maar beschaafd over open doen. Zoals 
Michael ons onlangs met zijn indrukwekkende 
toespraak heeft laten zien. 
 

De Oetewalerbrug; wat een indrukwekkende plek om 
die mijnheer te hebben ontmoet. Wist ik wie hij was, ik 
zou een glas met hem gaan drinken! 
 

 

Dick Spijker 
 

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

 

Groeien bij De Bron - kalender juli / augustus 2020 

zondag  5 juli 10.00 uur Ds. Marjan van der Burg-Los 

        

zondag 12 juli 10.00 uur Ds. Margrietha Reinders 

        

zondag 19 juli 10.00 uur Ds. Dirk-Jan Thijs 

        

zondag 26 juli 10.30 uur Marjolein Hekman 

        

zondag 2 augustus 10.00 uur nog niet bekend 

        

zondag  9 augustus 10.00 uur Ds. Piet Nijssen 

        

zondag  16 augustus 10.00 uur Ds. T.C. Wielsma 

        

zondag  23 augustus 10.00 uur Marjolein Hekman 

        

zondag  30 augustus  17.30 uur nog niet bekend 

        

zondag 6 september 10.00 uur intrede dienst ds. Gerbrand Molenaar  

   
     en René Visser in samenwerking  

        met ds. Margrietha Reinders 

De opnames van de kerkdiensten kunt u zien en beluisteren via  

onze website www.kerkdebron.org en via de kerktelefoon.  
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