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Voetstappen in het zand  
 

Ik droomde eens en zie 
ik liep aan 't strand bij lage tij. 
Ik was daar niet alleen, 
want ook de Heer liep aan mijn zij. 
 
We liepen samen het leven door, 
en lieten in het zand, 
een spoor van stappen; twee aan twee, 
de Heer liep aan mijn hand. 
 
Ik stopte en keek achter mij, 
en zag mijn levensloop, 
in tijden van geluk en vreugde, 
van diepe smart en hoop. 
 
Maar als ik het spoor goed bekeek, 
zag ik langs heel de baan, 
daar waar het juist het moeilijkst was, 
maar één paar stappen staan. 
 
Ik zei toen "Heer waarom dan toch? 
Juist toen ik U nodig had, 
juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 
op het zwaarste deel van mijn pad..." 
 
De Heer keek toen vol liefde mij aan, 
en antwoordde op mijn vragen; 
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 
toen heb ik jou gedragen..." 
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Uitzien naar wat komen gaat 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

 

Na maanden van onderzoek, plannen maken en zoek-

tocht naar de juiste invulling van de vacatures, is daar 

in de komende weken eindelijk het moment dat de 

kandidaten – Gerbrand Molenaar en René Visser – 

bevestigd zullen worden en intrede doen in onze ge-

meente. Het voelt als een groots moment, misschien 

zelfs wel als ‘een nieuwe start’ voor De Bron. Ik ver-

moed dat iedereen uitkijkt naar dit moment – hebben 

we er niet naar toe geleefd? 

 

Toch deins ik er voor terug om het ‘een nieuwe start’ 

te noemen. Immers, het klinkt alsof we overnieuw 

gaan beginnen. Dat is natuurlijk niet waar. De ge-

meente van De Bron is al decennia lang aanwezig in 

de Watergraafsmeer. In al die tijd zijn dominees geko-

men, weer vertrokken, nieuwe plannen gemaakt, be-

roepingscommissies in de weer geweest, en zijn er 

kandidaten gevonden die vorm wilden geven aan de 

(nieuwe) plannen. Al die tijd is de gemeente er ge-

woon geweest, heeft ze tijden van bloei, maar ook 

tijden van teruggang gekend. In de plannen die we 

hebben gemaakt zijn we altijd uitgegaan van deze 

bestaande gemeente. De vacante periode was een 

moment van vooruit kijken, zonder het verleden te 

vergeten. Een moment om te bedenken hoe een nieu-

we stap vruchtbaar zou kunnen zijn voor de bestaan-

de gemeente én voor de buurt. 

 

Het is belangrijk om dat perspectief voor ogen te hou-

den. De Bron is een gemeente met een eigen ge-



3 

September / oktober 2020 
 

 

schiedenis, een eigen karakter. Uit het onderzoek 

dat we hebben laten uitvoeren door Tim Vreug-

denhil cs. werd ook wel duidelijk dat dit karakter 

werd gewaardeerd: De Bron is een warme ge-

meente, waar mensen zich welkom voelen. Het is 

een diverse gemeente, waar jong en oud samen 

komen, en waar mensen uit alle delen van de 

samenleving samen komen om het geloof en le-

ven te delen, om gevoed en uitgedaagd te wor-

den voor het leven in deze tijd. In al die diversiteit 

vormt De Bron toch een eenheid. De Bron is ook 

in de basis een redelijk traditionele gemeente, die 

gekenmerkt wordt door een redelijk ingetogen 

liturgie. Sommigen vinden dat fijn, voor anderen 

mag het wel wat sprankelender. 

 

Het is tegelijkertijd ook belangrijk te onderkennen dat 

dit karakter zeker niet in ‘beton gegoten’ is. Immers, 

en dit is een cruciaal protestants inzicht, de gemeente 

wordt gevormd door de mensen zelf, door haar leden. 

De gemeente verandert dus met haar leden mee. Elk 

lid draagt op een eigen manier bij aan het karakter 

van de gemeente: door er te zijn, door naar elkaar om 

te zien, door met elkaar mee te leven, door ervoor te 

zorgen dat de diensten kunnen plaats vinden, of er-

voor te zorgen dat het kerkgebouw onderhouden 

wordt, door een gebedskring te starten, door de auto-

dienst te doen, of door plaatjes te maken voor op het 

(nieuwe) scherm. Kortom: door initiatieven te nemen 

en actief te zijn, werken we aan een levendige ge-

meente, waarbij we voor verrassingen kunnen komen 

te staan. 

 

Als we dus uitzien naar de toekomst en hoop hebben 

voor de toekomst, dan is het niet omdat we een radi-

caal nieuwe start maken. Het is omdat de nieuwe pre-

dikanten de opdracht hebben gekregen om voort te 

bouwen op en aan de gemeente, en initiatieven te 

ontplooien hoe de gemeente (nog meer) vruchtbaar 

kan zijn voor de Watergraafsmeer. Een levendige ge-

meente wacht echter niet slechts op wat de nieuwe 

predikanten gaan doen. Want de leden zelf hebben, 

op basis van de eigen ervaring in de buurt, op het 

werk, op school, in het zorgcentrum, een eigen zelf-

standige rol en – zoals dat in het Engels wordt ge-

noemd – een agency. Vroeger werd dat ook wel het 

‘ambt aller gelovige’ genoemd. Wij allen kunnen initia-

tieven nemen, of initiatieven van anderen ondersteu-

nen. 

 

Zo mogen we hoop hebben voor de toekomst van de 

gemeente en de buurt, we mogen uitzien naar deze 

nieuwe periode in De Bron. Ik heb die hoop zeker ook 

als ik naar het verleden kijk, ook naar het recente ver-

leden. Ik heb gezien hoe in de afgelopen maanden 

leden van de gemeente – van jong tot oud – zijn opge-

staan, werk hebben verzet, en (nieuwe) initiatieven 

hebben genomen. Ik heb gezien hoe anderen zich 

aan deze initiatieven verbonden, en aan de slag gin-

gen. Ik heb hoop voor de toekomst, nu ik de kandida-

ten heb leren kennen die zich willen verbinden aan De 

Bron. Ze weten zich ‘geroepen’, zoals ze dat noemen 

– maar het betekent ook: ze hebben hoop voor De 

Bron, ze hebben onze gezamenlijke plannen zich ei-

gen gemaakt, en willen zich er voor inzetten. 

 

Er is echter vooral hoop voor de toekomst van De 

Bron, omdat we samen, als gemeente, het lichaam 

van Christus vormen. We kunnen alleen vruchtbaar 

zijn als we dicht bij deze roeping blijven: Christus pre-

sent stellen in De Watergraafsmeer. Dat doen we sim-

pelweg door er te zijn, hier en nu – en door actief te 

delen van wat ons gegeven is. Tegelijkertijd is het be-

langrijk dat we elkaar vasthouden, een eenheid vor-

men. Het is een bekende spreuk: het beste argument 

tegen het Christelijk geloof is de kerk zelf. Ik hoop dat 

we dit argument om kunnen draaien in de toekomst: 

dat het beste argument voor het geloof de gemeente 

is: een plaats waar we samen komen en ons aan el-

kaar scherpen. Een (oefen)plaats waar mensen naar 

elkaar omzien en van elkaar leren. Een plaats waar 

we elkaar dienen en trouw zijn, in plaats van elkaar 

beconcurreren. Een plaats waar we van genade leren 

leven, waardoor we groeien in mens-zijn, in inzicht en 

onderscheidingsvermogen, in hoop en medemense-

lijkheid. (Filippenzen 2 : 2-3). 

 

Ten diepste hoeven we dit niet zelf te doen, maar mo-

gen we het van Christus zelf verwachten. Dat geeft 

niet alleen hoop, het geeft ook rust. We mogen ambiti-

eus zijn, maar hoeven niet alle ballen zelf in de lucht 

te houden. We worden gevraagd plannen te maken en 

initiatieven te nemen, onze handen uit de mouwen te 

steken. Maar we worden ook gevraagd het van Hem 

verwachten. Daarom mogen we al onze inzet weer uit 

handen geven en zien wat Hij ervan maakt. 

 

Ik zie uit naar wat komen gaat! 

 

 
Namens de Kerkenraad, 

Hans Teerds 
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Op zondag 6 september 2020 zullen ds. Gerbrand 

Molenaar en prop. René Visser als predikant verbon-

den worden aan onze gemeente. Voor laatst genoem-

de betekent dit meteen ook dat hij in het ambt van 

predikant bevestigd wordt. Het is een moment waar-

naar we lang uitgekeken hebben, een moment van 

vreugde, verwachting en dankbaarheid. 

 

Voor Gerbrand en René zal het een moment van ver-

vulling zijn. Al maanden is er naar deze datum toege-

leefd. Er zijn gesprekken gevoerd met de beroepings-

commissie, met de kerkenraad. Er is een avond ge-

weest waarin ze zichzelf hebben voorgesteld – maar 

door Corona konden er maar weinig betrokkenen bij 

de gemeente daarbij ‘live’ aanwezig zijn. Beroepings-

procedures duren lang, maar door het Corona-virus 

duurde het nog langer. Inmiddels komt de bevestiging 

dichterbij, en zijn ook de kandidaten zich aan het voor-

bereiden op hun werk in en rondom De Bron. René is 

in de zomermaanden al met zijn onderzoek begonnen. 

Hij heeft al contacten gelegd in de buurt, en de eerste 

reacties zijn veelbelovend. Hij en zijn vrouw Christine 

zoeken ondertussen naar een woning in de Water-

graafsmeer. Als u nog tips heeft, laat het hen dan we-

ten! Gerbrand is inmiddels met zijn gezin (zijn vrouw 

Christien en hun kinderen Wout, Maartje en Jurre) 

verhuisd naar de pastorie. De eerste ervaringen met 

Amsterdam zijn opgedaan. De verhuisdozen zijn uit-

gepakt, het werk is weer beginnen, en de kinderen zijn 

naar voor het eerst naar de nieuwe school. 

 

Maar nu is daar het moment van een officiële start, en 

kunnen beide predikanten eindelijk formeel aan de 

slag. Het blijft natuurlijk behelpen: door het virus zijn 

de diensten nog behelpen, en zal het voor de nieuwe 

predikanten moeilijker zijn om kennis te maken met de 

betrokkenen bij De Bron. Juist in deze starttijd is dat 

lastig – we hadden dat zo graag anders gezien. Het 

vraagt ook iets van de betrokkenen bij De Bron: leef 

actief mee met de nieuwe predikanten. Help ze weg-

wijs te worden in de gemeente, in de Watergraaf-

smeer, in de stad! Doe actief mee met de activiteiten 

die ze organiseren, of biedt uw hulp aan bij de organi-

satie. 

 

De voorbereidingen voor de ‘intrede- en 

bevestigingsdienst’ van 6 september zijn in volle gang. 

Ds. Margrietha Reinders, onze pionier in Betondorp, 

zal het eerste deel van de dienst leiden en Gerbrand 

aan de gemeente verbinden als pionierend predikant 

voor ‘binnen’. Daarna zal de vader van René, ds. Paul 

Visser, hem bevestigen in het ambt van predikant, en 

hem aan onze gemeente verbinden als pionierend 

predikant voor ‘buiten’. Daarna nemen Gerbrand en 

René de dienst over – het begin van hun werk in en 

rondom De Bron. 

 

Wij hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk betrokkenen 
bij De Bron bij deze dienst aanwezig kunnen zijn, 
naast enkele familieleden van de nieuwe predikanten 
en vertegenwoordigers van het stadsdeel en kerken 
uit de buurt. Het Corona-virus speelt ons ook hier par-
ten. We verwachten dat niet iedereen die erbij wil zijn 
ook daadwerkelijk aanwezig kan zijn. Zoals u weet, 
houden we ons aan de regel dat 65 mensen tegelijker-
tijd in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn. Voor deze 
gelegenheid kunnen we nog een enkele rij stoelen 
erbij zetten, maar zeker niet genoeg. Daarom vragen 
we of u, zoals eigenlijk elke zondag, u wilt aanmelden. 
We houden dan bij wie aangeeft te komen. Zijn de 
plaatsen echter al vergeven, dan kunnen we u laten-
weten. Wilt u bij de dienst aanwezig zijn, laat dit dan 
weten via het mailadres kerkdebron@live.nl of door 
Aart Noordzij te bellen: 06-27202507. Graag aanmelden 

voor 31 augustus. 

 

De intrede- en bevestigingsdienst wordt uiteraard in 

beeld en geluid uitgezonden via de bekende kanalen. 

 
De kerkenraad 

6 september: Bevestiging ds. Gerbrand 
Molenaar en prop. René Visser 

Verhuisberichten 
Op verzoek van Ditte Visscher-Luit laat ik u weten dat 

zij op maandag 3 augustus is verhuisd naar Evean 

Twiskehuis, Watermanstraat 2, 1033 AN Amsterdam 

Het zou leuk zijn als u haar een kaartje stuurt. 
Ans van Raalte-Deschan 

 

Voor iedereen die mij nog 

kent een hartelijke groet 

van Romkje Vrijburg! Te-

genwoordig woon ik in Hil-

versum: 

St Carolus  

Bosdrift 96 

1315 AH Hilversum  

Afd Plataan kamer 277 

Nederland 

Tel (035) 624 81 00 
Romkje Vrijburg 
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Even voorstellen… 

Van gemeente veranderen is 

voor een predikant een grote 

stap. Alles wat je opgebouwd 

hebt laat je achter je. Je begint 

weer bij nul. Dat geldt gelukkig 

niet voor alle ervaring die je 

hebt opgedaan, dat neem je 

mee, maar wat de relaties be-

treft moet je echt weer van vo-

ren af aan beginnen. De ge-

meente leren kennen, haar his-

torie, haar eigenheid en dyna-

miek. Ik zie daar naar uit! Om-

gekeerd is het voor u en jou 

natuurlijk ook een stap om je 

nieuwe dominee te leren ken-

nen, om te wennen aan wie hij 

is en hoe hij doet. En voor de 

ouderen onder ons is het alweer de zoveelste… Ik 

hoop van harte dat er goede banden en warme con-

tacten zullen groeien. 

 

Voor een eerste indruk zal ik kort iets vertellen over 

mijzelf. Geboren op 9 november 1977 in Nieuw-

Lekkerland, een dorp aan de rivier de Lek, waar ik als 

kind uren aan en in het water heb doorgebracht. 

(Wellicht ben ik daarom nog altijd gek op rivieren.) 

Opgegroeid in een gezin van zes kinderen, als één na 

jongste. Tijdens mijn middelbare schoolperiode ont-

stond al het idee om theologie te gaan studeren. Dit 

was ongetwijfeld mede ingegeven door de grote rol 

die geloof en kerk speelden in de thuissituatie. Domi-

nee worden stond in die tijd echter nog heel ver van 

mij af. Ik droomde als puber weleens over werken in 

het buitenland/zending. Avontuur trok mij wel. 

In Utrecht heb ik maximaal geprofiteerd van het stu-

dentenbestaan. Ik heb er Christien, mijn vrouw, leren 

kennen. We zaten bij elkaar in het bestuur van de stu-

dentenvereniging. Na het bestuursjaar konden we niet 

langer om elkaar heen… Tijdens mijn studie heb ik her 

en der kennisgemaakt met de praktijk van de kerk, 

eerst mijn stage bij ds. René de Reuver in Boskoop, 

daarna een aantal jaar als missionair werker in Moer-

wijk (Den Haag) en nog weer later als waarnemer in 

Boskoop tijdens een vacante periode. 

 

In 2007 werd ik dominee in Oldeboorn, een klein maar 

fijn dorpje in het hart van Friesland. Het was een im-

mense overgang van de stad naar het ultieme platte-

land. En de afstand van alles en iedereen maakte dat 

het een soort zendingsavontuur was. Na vijf jaar, en 

twee kinderen rijker (Wout in 2009 en Maartje in 2011) 

verhuisden we naar Heukelum, parel aan de Linge. 

Dat voelde als een hele veilige stap, weer dichtbij fa-

milie, in vertrouwde omgeving. Van 2012 tot 2020 zijn 

Christien en ik daar samen predikant geweest. Vanaf 

2015 ben ik er een parttime gemeente bij gaan doen, 

Gereformeerde kerk De Morgenster in Vuren, een 

dorp 8 km verderop. Al met al kijk ik terug op mooie en 

ook intensieve jaren. 

 

Intensiteit. Dat is wat mij betreft wel een kernwoord in 

mijn werk. Het feit dat je met zoveel mensen de diepe 

dingen van het leven deelt, dat je meeleeft, meebidt, 

meelacht en meehuilt, dat maakt het werk intens, 

maar ook heel mooi. Wat mij daarbij drijft is het ver-

trouwen dat God zelf de Nabije is. Ik heb dat zelf ge-

merkt in pastorale gesprekken, in kerkdiensten, en 

ook van mensen gehoord, dat zij hebben ervaren dat 

God werkt in de kerk, door wat er gebeurt op een ge-

sprekskring of door een ontmoeting in het pastoraat. 

Nu dus de stap naar Amsterdam, van het platteland 

weer terug naar de stad. Het avontuur lokt. Ik vind het 

mooi om te zien dat iets van die puberdromen toch in 

vervulling gaat. Het is weliswaar geen buitenland, 

maar inmiddels wel zendingsgebied. Als kerk zijn we 

nog maar een klein clubje in deze stad. Maar wat zei 

Jezus ooit over zijn volgelingen? Jullie zijn het zout 

van de aarde. Van zout is maar weinig nodig om het 

eten voldoende smaak te geven. Als het zijn kracht 

maar niet verliest… Dat is mijn gebed: dat wij als De 

Bron samen een gemeenschap vormen die krachtig is 

in geloof, hoop en liefde. Dat we de stem van Jezus 

zullen horen en ernaar leven. Dan kan het niet anders 

of er gebeurt iets, iets moois, iets goeds. Nieuwsgierig 

en hoopvol zie ik onze toekomst tegemoet! 

 

 

 
Gerbrand Molenaar 



6 

MeerZicht 
 

 

Diaconale collectes  

 

In deze coranatijd vragen wij u uw bijdrage rechtstreeks 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.  

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 

13 september Dovenpastoraat – Amsterdam 

NL65 INGB 0004 630 600 

20 september Kerk in Actie - Bouw de kerk in Syrië weer op – Zending 

NL89 ABNA 0457 457 457 

27 september Diaconie Amsterdam – Mission House 

NL49 INGB 0000 097 593 

4 oktober PKN – Israëlzondag – Kerk en Israël 
NL10 ABNA 0444 444  777 

11 oktober Classicale Pastorale Zorg Gehandicapten – Marja van Gaalen 

NL46 INGB 0003 284 388 

18 oktober Kerk in Actie – Wereldvoedseldag – landbouw Rwanda 

NL89 ABNA 0457 457 457 

25 oktober Diaconie Amsterdam – maaltijden voor ongedocumenteerden 

NL49 INGB 0000 097 593 

1 november Kerk in Actie – Indonesië – Kerk met vrouwen in de hoofdrol 

Aan de slag 

Beste gemeenteleden, sinds 1 juli ben ik regelmatig in de Water-

graafsmeer te vinden. En ik wil u eerst eens een compliment geven. 

Voor het warme welkom dat ik heb gekregen, voor uw gebed en 

ideeën en voor alle inzet in en rond de kerk. Het is mooi om te zien 

dat u als gemeente zoveel wil doen en betekenen voor de Bron en 

de buurt! In alle gesprekken die ik heb gehad, kon ik het ook niet 

laten om iets over de gemeente te vertellen of een rondleiding te ge-

ven door het gebouw. Andersom was ik ook onder de indruk van de 

buurt. De Watergraafsmeer zelf is al prachtig, de mensen zijn zo mo-

gelijk nog mooier. De ondernemers, hulpverleners en vrijwilligers die 

ik sprak dragen hun steentje bij in de wijk. Steeds was daarbij mijn 

vraag hoe de Bron hierbij kan dienen en delen. En de puzzelstukjes 

lijken al een beetje op hun plek te vallen. Zo heb ik leuke ontmoetin-

gen gehad met de boekhandel, de welzijnsorganisatie, Oost-online, 

vrienden van de Watergraafsmeer, museum tot Zover en buurtbewo-

ners. Er zijn al een aantal mooie plannen ontstaan om straks samen 

op te trekken, in de hoop dat meer mensen de weg naar de Bron 

weten te vinden. Laten we daarvoor blijven bidden, daarin geloven 

en ons samen inzetten! 
René Visser 
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Betondorp Bloeit na Corona 

Langzaam begint Betondorp weer tot leven te komen! 

Er zijn mooie activiteiten voor mensen die niet op va-

kantie kunnen, zoals de optreden sen kraampjes op 

de Brink op zaterdag, en de buurtcamping met allerlei 

bezigheden voor kinderen en grote mensen. Buurtvrij-

willigers zetten zich in ! Maar niet iedereen kan daar-

aan meedoen. Zoals Tante Anna, die struikelde over 

een stoeptegel en nu hulpeloos aan huis is gekluis-

terd. Of Annie die terminaal ziek is. En Lisette, die 

chemokuren ondergaat en constant moe is. Voor hen 

is Liesbeth Stoffers er, die drie keer in de week maal-

tijden rondbrengt. Betondorp Bloeit helpt haar daar-

mee. We kregen hulp van de diakonie vn de BRON en 

van het Kleine Corona fonds van de Haellastchting. 

Steeds meer wordt duidelijk dat er veel mensen zijn 

die onder de armoedegrens leven. Vooral zij, die in de 

schuldhulpverlening zijn terecht gekomen of mensen 

die niet rondkomen van hun AOW .Wij willen hen niet 

in de steek laten! En contact met ze houden. Zowel 

door maaltijden aan te bieden als door met ze te pra-

ten en naar mogelijkheden te zoeken. 

Betondorp Bloeit is hard bezig net het inzamelen van 

geld om door te kunnen gaan als pioniersplek. We 

hebben daarbij hulp nodig van kerken die het goed 

hebben, en die kleine huiskamergemeentes zoals de 

onze willen helpen. De Grote Kerk in Enkhuizen heeft 

voor ons een collecte gehouden, net als de Grote 

Kerk in Maassluis. Oude kerken helpen jonge kerken!! 

Dat is heel hoopvol. 

Onze vieringen en maaltijden, ontmoetingsgroepen en 

en bezoekwerk gaan door waar het kan. De Corona-

maatregelen maken het lastig om bij elkaar te komen. 

Maar: Gods nieuwe wereld laat zich niet tegenhouden! 

We gaan dapper door. 

 

 
Margrietha, Clementine, Christina, 

Jolande, Richard, Walter, Gloria en Gatske 

Van links naar rechts: 

De Grote Kerk in Enkhuizen,  

Liesbeth kookt in haar keuken, 

Bloemen uitdelen in Betondorp 
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MeerZicht 
 

 

De Blik van Dick 

Dopersen 

Zo heel streng waren wij niet; niettemin deden we op 
zondag nou niet heel veel. Een endje wandelen in de 
sportvelden, een uurtje naar het aquarium van Artis (in 
mijn jeugd was daar nog een aparte ingang en kon je 
een kaartje kopen voor alleen het aquarium), en op 
visite gaan. Heel veel op visite gaan. Naar oma en 
tante Henny, tante Leida, Tante To en oom Harm, 
oom Piet en tante To, de tantes Marie, oom Jan en 
tante Geert, tante Jeanne, tante Juud. Allemaal lieve, 
oudere mensen (al waren ze toen waarschijnlijk eigen-
lijk jonger dan ik nu ben), waar je als jong broekie een 
aai over je bol, een glaasje ranja en een reep chocola 
kreeg, maar verder geacht werd stil aan tafel een 
boekje te lezen of een tekening te maken. Dan kon-
den de grote mensen praten. Zo ging dat toen nog. 
Gelukkig bezochten we ook oom Fred en tante Han-
nie, Tante Nel en oom Henk, oom Piet en tante Aad, 
oom Jan en tante Corrie, oom Kas en tante Jannie. Zij 
hadden kinderen van ongeveer mijn leeftijd, dus dat 
maakte zo’n visite meteen een stuk leuker. 
 
Ik klaag niet. Zo zat de wereld toen in elkaar en nog 
steeds zal ik op zondag niet zo gauw een bioscoop 
bezoeken of boodschappen gaan doen. Terwijl ik toch 
nog minder streng ben dan mijn ouders vroeger. Mijn 
vader was Gereformeerd -maar niet van de soort waar 
Maarten ’t Hart, Jan Wolkers of Jan Siebelink over 
schreven- en mijn moeder Luthers, een geloofsge-
meenschap waar het er al een stuk vrijzinniger aan 
toeging. In ieder geval stond er in ons vaandel dat er 
niet gewerkt moest worden op zondag. Precies zoals 
Onze lieve Heer dat in Zijn Handleiding bij de Schep-
ping heeft bedoeld: rust nemen, mediteren en zelf niet 
werken. Maar ook: je personeel(zelfs je slaven) niet 
laten werken. Zie dat gerust als een eerste CAO, 
waarin mensen arbeidsrechtelijk tegen zichzelf en te-
gen hun bazen werden beschermd. 
 
Of er bij ons thuis ook nog Doopsgezinde invloeden 
meespeelden, weet ik niet. Wel is duidelijk dat de ge-
neratie van mijn grootvader en alle generaties sinds 
de reformatie daarvoor, van Mennonitische huize wa-
ren (naar Menno Simons, een van de grondleggers 
van het Doperdom). Mijn oudst bekende voorouder is 
Jan Spijker, tussen 1562 en 1567 geboren in Vollen-
hove / Blokzijl. Waarschijnlijk zijn zijn voorouders van-
wege hun geloof gevlucht uit de buurt van Duinkerken 
in Frans Vlaanderen naar noordelijker streken. Maar 
ook in die noordelijke Nederlanden waren de Doops-
gezinden niet overal welkom. Zo zijn zij in Amsterdam 
gruwelijk vervolgd. Martelingen en executies van 
Doopsgezinden waren hier dagelijkse kost. 
 

In Overijssel en Friesland werden zij wél gedoogd, 
zeker in plaatsen als Blokzijl die een belangrijke rol 
speelden in de oorlog tegen de Spanjaarden. En in 
Blokzijl hebben veel van mijn Doperse voorouders dan 
ook geleefd en gewerkt, velen van hen als matten-
schipper. Dat waren binnenvaartschippers die riet en 
rietenproducten (zoals matten) vanuit Overijssel naar 
het westen vervoerden en vervolgens in Zeeland 
aardappels laadden om die naar Overijssel te bren-
gen. Uiteindelijk is een aantal in Maassluis en Amster-
dam blijven hangen, zoals mijn overgrootvader Corne-
lis Spijker (1846-1928). 
 
Terug naar de Doopsgezinden. Iedereen kent natuur-
lijk het kalifaat avant la lettre dat Jan van Leiden in 
Munster stichtte. De bisschop van die stad (‘Bommen 
Berend’) maakte na een paar jaar een eind aan dat 
koninkrijk en de leiders en veel onderdanen werden 
op werkelijk onthutsende wijze om het leven gebracht. 
Veel minder bekend zijn de grote aantallen afsplitsin-
gen die ook in Doperse kringen voorkwamen (niet al-
leen een Gereformeerde en Hervormde kwaal dus). 
Zo waren er in de zeventiende eeuw in Blokzijl maar 
liefst drie Doopsgezinde kerken. Naast de ‘standaard’ 
protestantse kerk. En hoe groot zou de bevolking toen 
helemaal zijn geweest. De opsplitsingen gebeurden 
meestal op grond vanwaar men vandaan kwam. Zo 
waren er bijvoorbeeld kerken van de Friezen, Dantzi-
gers en Vlamingen. Mijn voorouders behoorden tot de 
Vlamingen die kerkten in het gebouw aan de 
Breestraat. Op grond hiervan is de hypothese opge-
steld dat de Spijkers oorspronkelijk uit Frans Vlaande-
ren kwamen. 
 
Ook Amsterdam kende een flink aantal Doperse ker-
ken. Denk aan de gebouwen De Zon en Het Lam. 
Meestal waren dat schuilkerken, alleen te bereiken via 
een ingewikkeld gangenstelsel, en doorgaans met de 
gevel achter de rooilijn. In een volgende Meerzicht zal 
ik hier dieper op ingaan. 
 
Gereformeerden, Lutheranen, Doopsgezinden. U ziet: 
van meet af aan was het een oecumenische gebeuren 
van jewelste in mijn bovenkamer. 
 
 
 
 

Dick Spijker 
 

www.deblikvandick.nl 
www.facebook.com/deblikvandick 
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Groeien bij De Bron 
kalender september / oktober 2020 

zondag 30 augustus 2020 10.00 uur René Visser  
     

dinsdag 1 september 2020 19.30 uur Uur van gebed  

     

zondag 6 september 2020 10.00 uur intrededienst ds. Gerbrand Mole-
naar en René Visser in samenwer-
king met ds. Margrietha Reinders 
en ds. Paul Visser 

 

zondag 13 september 10.00 uur Ds. Gerbrand Molenaar  

     

zondag 20 september 10.00 uur Margrietha Reinders Doop Christa de Jong 

     

zondag 27 september 
2020 

10.00 uur Ds. Gerbrand Molenaar Bediening van het Heilig Avond-
maal 

     

zondag 4 oktober 2020 10.00 uur Ds. Gerbrand Molenaar  

     

dinsdag 6 oktober 2020 19.30 uur Uur van gebed  

     

zondag 11 oktober 2020 10.00 uur Rene Visser  

     

zondag 18 oktober 2020 10.00 uur Ds. Gerbrand Molenaar  

     

zondag 25 oktober 2020 10.00 uur Pastor Wieger Pantjes Dienst voor doven en slechtho-
renden 

     

zondag 1 november 2020 10.00 uur Ds. Dirk-Jan Thijs  

De opnames van de kerkdiensten kunt u zien en beluisteren via onze website 

www.kerkdebron.org en via de kerktelefoon.  

Koffieochtend  
De maandelijkse koffieochtenden van Netty en Jessi-

ca zijn door de coronacrisis aardig in het slop geraakt. 

Hoe nu verder? Omdat de anderhalve meter maatre-

gel voorlopig van kracht blijft zou je tijdens een koffie-

ochtend op anderhalve meter van elkaar moeten gaan 

zitten. Niet erg gezellig, en dat terwijl onze bezoekers 

juist dicht bij elkaar zouden moeten zitten om goed en 

gezellig met elkaar te kunnen kletsen. Maar onze 

doelgroep is ook een risicogroep...  

Kortom, het lijkt voorlopig niet mogelijk om verant-

woord én gezellig elkaar te ontmoeten. Daarom stel-

len we de eerste koffieochtend in ieder geval uit tot 

september. We kijken dan of het wèl verantwoord is 

om bij elkaar te komen.  

We hopen dat u, onze bezoekers, hiervoor begrip 

hebt. 

 
Hartelijke groet, Netty en Jessica 
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MeerZicht 
 

 

Vanaf zondag 5 juli zullen we in De Bron weer dien-

sten organiseren waarbij een groot aantal mensen 

aanwezig kunnen zijn. We zijn er blij mee dat dit nu 

eindelijk weer kan. Hoezeer de technische hulpmidde-

len 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. Ui-

teraard 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 men-

sen zijn die geen mail hebben. We vragen hierbij naar 

elkaar om te zien, en elkaar mee te nemen (en geza-

menlijk aan te melden).  

 

De voorschriften van de overheid om de risico’s op 

besmetting te voorkomen zorgen voor enkele beper-

kingen 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 elle-

boog.  

- 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 heb-

ben is de rechterdeur de ingang, de linker deur 

is de uitgang. Op de grond zijn looplijnen aan-

gebracht. Volgt u alstublieft deze lijnen en pij-

len, dan wijst de routing zich vanzelf. We ge-

bruiken 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 uitge-

zonderd).  

- Bij de ingang staat een desinfectie zuil, om uw 

handen mee te desinfecteren. Maak daar ge-

bruik 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 ou-

ders 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 richt-

lijnen? 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 kun-

nen toezenden.  

De kerkenraad 

Coronaprotocol De Bron 

Beste lezers van ons gemeenteblad, 

De virussen hebben een grote invloed op ons leven. 

Ook  op de inname van zegels en kaarten voor de 

Kerk in Aktie loopt het niet zo best, maar een wens 

van mij, bewaar ze goed zodat als er weer betere tij-

den komen in ze graag van u in ontvangst neem. 

Tel.0651701842.  
Groet van Louis 

Postzegels 
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Op het collecterooster voor zondag 23 augustus staat 
als doel de Flame Foundation. 
Met een aantal vrienden die voor langere of korte tijd 
in Kenia verbleven hebben we in 2008 de Flame Foun-
dation opgezet. Ons motto was en is: laat kwetsbare 
kinderen waardevol zijn (Let vulnerable kids be valua-
ble). De stichting helpt met toegang tot onderwijs en 
gezondheidszorg. Inmiddels ondersteunen Sally en 
Ruth, twee bijzondere Keniaanse vrouwen bijna, 100 
kinderen en hun (pleeg)gezinnen! 
Coronabesmettingen lijken tot nu toe in onze regio 
weinig voor te komen. Vanwege landelijke Corona-
maatregelen in Kenia is er een scholingsverbod, 
mondkapjes plicht en is er tot januari waarschijnlijk 
geen school. Op dit vlak is komt er daarom weinig 

nieuws vanuit de stichting. Maar vóór het Corona tijd-
perk had de Flamefoundation net zelf de schoolboe-
ken voor basisscholen aangeschaft. Dit komt nu goed 
uit, want nu kunnen de Flame kinderen ze lenen uit 
het Flame kantoortje en kunnen zij toch thuis zelfstan-
dig wat verder leren. We delen in deze moeilijke tijd 
twee wekelijks voedselpakketten uit (samen met een 
andere stichting), omdat veel mensen nu geen werk 
hebben en de kinderen geen maaltijd op school krij-
gen. De gezinnen zijn erg dankbaar voor de voedsel-
pakketten! 
Alvast dank voor uw hulp aan de Flame Foundation! 
 

Mirjam van Meekeren-Wildenbeest 
 en Marco Beukema (www.flamefoundation.nl) 

Collecte Flame Foundation 


