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Vanuit de Kerkenraad:  
De structuur van De Bron 

Ondanks de uitdagende tijd kijken we als kerkenraad terug op een bijzondere start van onze twee nieuwe 
predikanten, Gerbrand Molenaar en René Visser. De eerste weken was voor hen natuurlijk kennismaken met de 
gemeente. Wie zijn de mensen van De Bron? Hoe gaat het er hier in de gemeente aan toe? Hoe functioneert de 
gemeente? Wat zijn aanknopingspunten om in de wijk present te zijn? Deze vragen zijn extra uitdagend: we 
konden geen grote kennismakingsmomenten organiseren, waarin de predikanten zich konden presenteren en 
gesprekken konden voeren met betrokkenen bij de gemeente, met collega’s uit de buurt, of met de instanties die 
rondom de kerk in de buurt actief zijn. Het is voor hen geen gemakkelijk tijd om hier te beginnen. Zeker ook niet 
voor het gezin van Gerbrand: het is een tijd waarin het veel moeilijker is om thuis te raken, om zomaar ergens 
binnen te stappen en kennis te maken met andere leden van de gemeente, andere kinderen in de gemeente.  
Als we zo ons oor te luisteren leggen bij mensen in de gemeente, merken we desalniettemin dat de kennismaking 
goed verloopt, via persoonlijke gesprekken, bezoekjes, aanschuiven bij activiteiten in de kerk, enzovoort. En ook 
hebben we al gezien dat er meer en meer activiteiten plaats vinden in de zaal van de kerk, waarbij de predikant 
voor de buurt (of in onze termen: van buiten naar binnen), René Visser, de bemiddelende factor is geweest. 
Daarnaast is er op regelmatige basis onderling contact tussen de twee nieuwe predikanten én onze predikant 
voor Betondorp, Margrietha Reinders. Het doel is dat de verschillende projecten (van buiten naar binnen, van 
binnen naar buiten, en Betondorp Bloeit) elkaar zullen versterken. Immers: van elkaars ervaringen kunnen we 
leren.  
Ondanks de uitdagingen van deze tijd, voelen we ons zeer gesteund in de keuzes die we de afgelopen jaren 
hebben gemaakt. Onze hoop voor de toekomst van de gemeente groeit. Lof voor de inzet van onze predikanten! 
 

Op de afgelopen kerkenraadsvergadering hebben we ook gesproken over de taken in de gemeente. We weten 
allemaal dat we een kleine gemeente zijn, en dat dit ons voor uitdagingen stelt qua de uitvoering van 
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vrijwilligerswerk in de gemeente. Immers, onze betaalde krachten, naast de genoemde predikanten, ook Willemijn 
Dijkdrent (voor het tienerwerk), en een betaalde koster (momenteel vacant), kunnen het niet alleen. Als 
kerkenraad hebben we daarom een voorstel om de structuur in de gemeente helderder te maken, en de 
verschillende taken in ‘werkgroepen/commissies’ te organiseren. Hieronder volgt het voorstel voor deze structuur. 
Telkens hebben we aangegeven uit hoeveel personen zo’n werkgroep zou moeten bestaan, en wat de 
werkzaamheden zoal kunnen zijn. Het doel van deze structuur is enerzijds telkens helder te hebben wie waarvoor 
verantwoordelijk is, en anderzijds om de taken van de kerkenraad te ontlasten.   
 

Veel van de taken die we voorzien staan nog open, zijn nog niet ingevuld. We hopen in de toekomst dus voor 
elke taak mensen te vinden die er hun talenten voor in willen zetten. Het is voor ons wel duidelijk dat iedereen bij 
kan dragen aan het functioneren van de gemeente en het ondersteunen van de verschillende projecten in de 
gemeente. We hebben enkele nieuwe taken geformuleerd, zoals een financiële commissie, een commisie die 
moet zorgdragen voor de communicatie, en in het bijzonder de functie van een vertrouwenspersoon. Meer en 
meer gemeenten hebben zo’n persoon, die onafhankelijk van alle andere commissies, kerkenraad, en 
predikanten moet kunnen functioneren. Het is degene bij wie je terecht kan voor klachten op het functioneren van 
de predikanten en kerkenraad. Door de onafhankelijkheid van de vertrouwenspersoon kan aan deze klachten 
recht gedaan worden. We denken dat het heel belangrijk is voor de gemeente om een dergelijke functie te 
hebben.  
    
Als u nu bij dit lijstje hieronder denkt: dat zou ik voor het komende jaar, of voor de komende jaren, graag op mij 
willen nemen (en dat mag natuurlijk best meer zijn dan een enkele taak), neemt u dan contact op met de 
kerkenraad.    
 

 

Betaalde krachten  
 

Predikant (binnen naar buiten)   Gerbrand Molenaar 
 

Predikant (buiten naar binnen)   René Visser 
 

Predikant (Betondorp)    Margrietha Reinders 

 

Tienerwerk      Willemijn Dijkdrent 
 

Beheer       Vacature 

 

 

 

Vrijwilligerstaken in De Bron 

 

 

ondersteuning predikant binnen naar buiten 

bezoeken ouderen 

bezoeken zieken, jarigen 

gebedsteam 

 

3 personen           

 

 

opzet en begeleiding kringwerk 

organisatie Gebedsavonden 

organisatie Vespers  
Uitwerken en organiseren van verdiepende thema’s  

 

2 personen      

 

 

ontwikkelen ‘missionair programma’ 
organisatie evenementen 

Pastorale commissie  

Werkgroep Verbreding/Verdieping 

Missionaire commissie (ondersteuning predikant buiten naar binnen, René) 
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Open Kerk (The Power of Pause, woensdagavonden) 
 

4 personen  
plus extra hulp voor de woensdagavonden    

 

Huiskamerkerk 

Maaltijden 

Buurtwerk 

Bezoekwerk 

 

6 personen       

 

 

Organisatie kindernevendiensten, tienerdiensten 

Organisatie kinder- en tieneractiviteiten 

(Organisatie jonge bronners) 
 

2 personen  
plus vrijwilligers op zondag voor de creche, kindernevendienst en tienerdienst      

 

 

organisatie roosters, planning 

aansturen koffie team 

aansturen welkomst team 

aansturen autodienst 
 

1 persoon       

Plus de vrijwilligers van het koffie-team, het welkomst team, en de autodienst 
 

 

zondagse diensten, openen en sluiten kerk, zorgen voor een goed verloop van zaken 

uitzendingen van de diensten op internet 
bedienen van de powerpoint (indien gebruikt) 

 

4 personen       

     

 

algemene verantwoordelijkheid, begeleiding predikanten en andere betaalde krachten 

ontwikkelen en uitzetten beleid 

begeleiding werkgroepen  
aanspreekpunt voor de gemeente  
aanspreekpunt voor de buurt 

 

De taken bestaan uit 4 ouderlingen (waaronder een voorzitter, een scriba [secretaris], en een kerkrentmeester 
[verantwoordelijk voor de financiën, beheer van het gebouw, arbeidscontracten] en twee diakenen.  
 

 

Dit is een nieuwe taak in de gemeente. Er zou iemand moeten zijn waarbij gemeenteleden terecht moeten 
kunnen met klachten over (het functioneren van) de predikanten, medewerkers en kerkenraad. Deze persoon is 
geen deel van de kerkenraad, en moet onafhankelijk zijn.   
 

1 persoon 

Werkgroep Betondorp Bloeit (ondersteuning predikant voor Betondorp) 

Werkgroep kinderen/tieners/jongeren (ondersteuning Willemijn) 

Werkgroep kerkdiensten 

Koster / Beeld & Geluid 

Kerkenraad  

Vertrouwenspersoon 
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Maken begroting / meerjarenbegroting 

Financiële jaarafrekening 

Aanvragen subsidies, fondsen 

Begeleiden actie kerkbalans (het jaarlijkse moment waarbij de betrokkenen bij de gemeente gevraagd wordt 
aan te geven op welke manier ze de gemeente in het komende jaar financieel willen steunen) 

Het betalen van facturen, en het versturen van facturen. 
Zorg dragen voor de ANBI status 

Contact met het administratie kantoor KKA 

 

4 personen, inclusief de ouderling kerkrentmeester   

 

 

Verantwoordelijk voor de collecten 

Verantwoordelijk voor aanvragen van diaconale hulp 

Diaconale projecten in de gemeente 

Diaconale projecten buiten de gemeente (contacten met het DPAO – diaconale samenwerking in Oost 
Organisatie van het Avondmaal 
Organisatie van de bloemengroet 

 

3 personen (inclusief diakenen)     

 

 

Beheer en onderhoud kerkgebouw en pastorie 

Beheer en onderhoud overig vastgoed 

Vaststellen verhuurbeleid van het kerkgebouw en ander vastgoed in beheer van de gemeente 

Contact met de makelaar die het vastgoed beheert 
Begeleiding ondersteuning koster/beheerder van het kerkgebouw 

 

3 personen (inclusief kerkrentmeester)    

 

 

Interne communicatie (productie en verspreiding Meerzicht, zondagsbrieven, andere e-mails) 
Externe communicatie (website, persberichten, mailings, Instagram, Twitter, Facebook) 
Ontwikkelen huisstijl, communicatie-middelen.  
Ondersteunen communicatie van de projecten (binnen naar buiten, buiten naar binnen, Betondorp) 

 

3 personen      

 

Zoals u ziet liggen er heel wat taken in de gemeente. Sommige van deze taken vergen meer aandacht dan 
andere. We hebben het wel zo proberen te verdelen dat de taken niet te groot worden – ook de taak van 
ouderling of diaken niet. Immers, de ervaring is dat de meeste mensen er wel iets bij kunnen doen, maar dat er 
maar weinig mensen zijn die er veel voor op zij kunnen zetten. Onze hoop is dat we op deze manier een goede 
structuur neerzetten voor de gemeente, en dat we op deze manier ook de vrijwilligers die de afgelopen jaren 
zoveel voor de gemeente hebben gedaan, kunnen ontlasten. Maar bovendien hopen we dat we op deze manier 
het zo ook georganiseerd hebben dat het vrijwilligerswerk niet energie kost, maar dat het energie oplevert: door 
samen te werken en door het ontspannen te houden. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: uiteindelijk zijn 
het niet wij die de kerk in de lucht houden, maar is het God zelf die het zal doen. Die zal doen wat Hij belooft, en 
die het werk in zijn Koninkrijk op Zijn eigen wijze vrucht laat dragen. 
 

Wij horen graag wat u er van vindt, of u nog taken mist, maar ook waar u uw steentje wilt bijdragen. U kunt altijd 
iemand van de kerkenraad aanschieten, of contact opnemen met ondergetekende. 
 

Namens de kerkenraad, 
 

 

Hans Teerds, voorzitter 
hansteerds@gmail.com 

Werkgroep financiën  

Diaconale commissie 

Beheerscommissie 

Werkgroep communicatie 
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Beste mensen, 
November – dat betekent dat we ons naar het einde 
van het jaar begeven. Als ik achterom kijk duizelt het 
me haast. Wat is er veel gebeurd. In januari was er 
het eerste gesprek met de beroepingscommissie. 
Daarna volgde een lange periode van wachten. 
Corona gooide roet in het eten. Voor elke dominee en 
elke gemeente was het koortsachtig zoeken naar 
wegen om diensten vorm te geven, om er te zijn voor 
elkaar, voor de buurt, voor hulpbehoevenden. En 
steeds de vraag: wat kan wel en wat niet? 

  
Richting de zomer kwam er duidelijkheid in het 
beroepingsproces. We zouden de sprong naar De 
Bron wagen. Dat klinkt misschien alsof het een gok 
was, en ik wil niet ontkennen dat het bij tijden ook zo 
voelde. Maar wat overheerste was een sterk besef dat 
het goed was. Een verlangen om in deze - voor mij - 
nieuwe context God en zijn kerk te dienen.  
Een spannende periode volgde. Een verhuizing 
voorbereiden, afscheid nemen van twee gemeentes, 
instappen in een nieuwe gemeenschap. En dat 
allemaal met de beperkende coronamaatregelen. 
 

 Terugkijkend ben ik erg dankbaar voor hoe dit 
verlopen is en dat alles door kon gaan. Met dank aan 
heel veel mensen die er keihard voor gewerkt hebben, 
in Heukelum en Vuren en hier in De Bron. 
Inmiddels zijn we twee maanden onderweg. Voor m’n 
gevoel is het veel langer, want ik voel me al behoorlijk 
thuis. Als ik daarover nadenk komt dat voor een groot 
deel door de warmte en de hartelijkheid die ik 
ontmoet, in de kerk, rondom de diensten, maar ook bij 
de mensen thuis. Het komt ook door de trouw en 
toewijding waarmee ik mensen om elkaar heen zie 
staan. Het komt door het geloof en het verlangen dat 
ik proef om als kerk onze plek in te nemen in de 
Watergraafsmeer. Dat alles maakt me ook dankbaar 
en hoopvol. 
 

Natuurlijk zijn er ook zorgen om de toekomst. Hoe 
lang houden we het vol op deze manier? Leidt de 
afstand tot de kerk a.g.v. corona op den duur niet tot 
een afscheid? Misschien dat er nog een periode komt 
dat we helemaal niet meer samen kunnen komen. In 
die zin is het een tijd  van beproeving. Waar het dan 
op aankomt is vertrouwen! Eén van de laatste zinnen 
uit het bevestigingsformulier voor ambtsdragers 
spreekt me altijd bijzonder aan: ‘Herinner u altijd met 
dankbaarheid dat het Christus’ eigen kudde is die u 
wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn 
bloed; het is zijn kerk.’ Ik vind dat een bemoedigend 
perspectief! 
 

Maar er wordt ook volharding van ons gevraagd! Dat 

we elkaar niet loslaten, dat we de kerk niet loslaten, 
dat we de erediensten niet loslaten. Vooralsnog is de 
kerk elke zondag open. Ook al zijn we beperkt, we 
mogen en kunnen nog samenkomen. En dat gebeurt 
echt in alle veiligheid. De supermarkt is stukken 
onveiliger. Misschien ben je al lang niet in de kerk 
geweest. Ik zou zeggen: als je gezondheid het toelaat, 
kom gewoon weer een keer! Meld je aan voor een 
dienst en ervaar dat de kerk een plek is waar je thuis 
komt, bij elkaar en ook thuis bij God! 
 

Komende diensten 

Op zondag 8 november staat de dienst in het teken 
van Dankdag. Traditioneel was er midden in de week 
op woensdagavond een dankstond voor gewas en 
arbeid. Een moment om midden in ons vaak drukke 
leven stil te staan in verwondering over alles wat we 
ontvangen. Wij doen dat nu op de zondag erna. Een 
moment om niet alleen het bijzondere, maar ook het 
gewone en alledaagse te zien als geschenk van onze 
goede God waarvoor wij hem danken en eren. 
  
Op zondag 15 november gaat ds. Margrietha 
Reinders voor. Er wordt dan gedoopt. Elders in deze 
Meerzicht zal Margrietha verdere toelichting geven bij 
deze dienst. 
 

Zondag 22 november is het de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, ook wel de zondag der Voleinding 
genoemd. We gedenken dan de mensen die ons in 
het afgelopen jaar ontvallen zijn. Hieronder vindt u 
een overzicht van de namen die wij zullen noemen. 
Zo’n dienst van gedenken is vaak beladen. Verdriet en 
gemis zijn voelbaar. En daar is ook alle ruimte voor! 
Maar er klinken ook woorden van hoop en van eeuwig 
leven. Woorden die ons uitnodigen om  verder te 
kijken dan hier en nu.  
 

Op zondag 29 november begint een nieuw kerkelijk 
jaar. Er volgen vier zondagen van Advent. Het is een 
tijd van voorbereiding op de komst van de Heer. Hoe 
zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet? René en 
ik gaan om beurten voor en als leidraad gebruiken we 
het kerstproject van Bijbel Basics (NBG). Dat is een 
project dat ook heel goed door de kinderen en de 
tieners gebruikt kan worden. Het thema is: ‘Dichtbij het 
Licht’. In een donkere en onzekere tijd is dit wat we 
verlangen: Licht! Maar waar vinden het? En wat 
betekent het als we zeggen dat Jezus het licht voor de 
wereld is? Alvast een gezegende adventstijd gewenst! 
 

 

Ontvang een hartelijke groet, 
 

Gerbrand Molenaar 

Beland bij De Bron 
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Beste gemeenteleden, het beeld van zaaien en 
oogsten heeft diepe wortels in de kerk. Jezus 
vergeleek het werken in Gods koninkrijk al met zaaien 
op een akker en het binnenhalen van oogst. Oogst die 
soms overweldigend groot is, soms tegenvalt, en nog 
veel vaker onzichtbaar blijft tot de dag van Jezus 
Christus (zie Mattheüs 13). Ik moest aan dit beeld 
denken bij mijn eerste maanden als predikant voor de 
Watergraafsmeer.  
 

In de zomermaanden is er veel gezaaid in contacten, 
gesprekken en netwerken. Ik heb van u en jou ideeën 
doorgekregen en we hebben plannen gemaakt. In 
september en oktober werd de eerste groei al 
zichtbaar. Samen met boekhandel Linnaeus 
organiseerden we een kinderboekenweek. Zeker 80 
kinderen kwamen samen met hun ouders naar de 
kerk voor een knutsel, een speurtocht of een mooi 
boek. De meeste zagen de kerk voor het eerst en 
waren verbaasd door dit mooie en warme huis van 
God. Geweldig ook dat er zoveel vrijwilligers vanuit de 
Bron beschikbaar waren om te helpen, bedankt! 
Daarnaast hebben we een kindertheater in de kerk 
gehad, en schuif ik zelf maandelijks aan tafel bij 
welzijnsorganisatie Dynamo voor een goed gesprek 
over leven, dood, zingeving en geloof.  
 

Het zijn mooie tekenen van wat er al gebeurt in de 
Watergraafsmeer. Maar net als bij iedere akker 

kunnen wij planten en water geven, maar komt de 
groei van God. Want ik hoop natuurlijk dat al die 
mensen zich thuis gaan voelen in de Bron. Maar ik 
leer erop te vertrouwen dat God zelf zijn weg gaat met 
ieder mens (en ook met mij). Dat is een mooi proces, 
waarin ik stap voor stap leer wat het betekent om 
predikant te zijn.  
 

Gelukkig sta ik daarin niet alleen want ik weet dat 
jullie meeleven, meedenken en meebidden. En er is 
nu een missionair team met Vincent Lageweg, Bregje 
Speck, Harda van Wageningen, Mirjam van Meekeren 
en mijzelf. Ik vind het heel tof dat vier enthousiaste 
mensen met een sterke visie, goede ideeën en 
allemaal uit de buurt, willen meedenken en 
meewerken om kerk en buurt te verbinden!  
 

Ten slotte kijk ik vooruit naar de tijd die voor ons ligt. 
Want we gaan concreet iets van onze ‘oogst’ delen 
met de buurt door het voedselkastje van Give & get. 
Een mooi en belangrijk initiatief om te kunnen helpen 
in de nood die er is in de wijk. Daarnaast zijn we volop 
bezig met de organisatie van een mooi kerstfeest 
binnen de mogelijkheden en maatregelen. Kortom, er 
valt nog genoeg te werken op de wijngaard! Heb je 
zin om mee te doen of heb je zelf een goed idee, laat 
het weten!  
 

René Visser 

Zaaien en oogsten  
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Lezen: Lukas 21:5-19 

 

De tempel afgebroken 

Het gedeelte uit Lukas 21 neemt je mee naar 
Jeruzalem. Daar loopt Jezus zijn met leerlingen rond 
de tempel. Het is een imposant gebouw. Alleen al om 
te zien.  Misschien heb je zelf ooit bij die muur 
gestaan die er nog van over is. De Klaagmuur. 
Kolossale stenen, metershoog opgestapeld. Een 
onverwoestbaar bouwwerk. Maar het is niet alleen het 
gebouw, die tempel staat voor veel meer. Deze plek 
vormt als het ware het hart of het ruggenmerg van de 
samenleving. Alles komt hier samen. 
   
‘Wat jullie hier zien’, zegt Jezus – ‘er zullen dagen 
komen waarop geen steen op de andere zal blijven. 
Alles zal worden afgebroken.’ De leerlingen op het 
tempelplein – ze kunnen er zich geen voorstelling van 
maken. Kan dit voorbij gaan? Kan aan zoiets groots, 
een einde komen?  
Hetzelfde kunnen wij voelen bij de tempels van onze 
tijd. De bouwwerken van onze economie, van onze 
kennis, van onze techniek. Tot voor kort was er 
niemand die twijfelde. We hadden de wereld en ons 
leven in de hand. Maar sinds corona alles is anders 
geworden. De economie valt stil, de techniek hapert. 
De kennis schiet tekort. Die woorden van Jezus zijn 
profetisch. Je kon het je niet voorstellen. Geen steen 
die op de andere zal blijven. Alles zal worden 
afgebroken. 
 

Niet in paniek raken 

Wij leven in tijden verwarring. Niets is meer zeker. 
Wat staat ons te doen? Jezus zegt: Raak niet in 
paniek! (vs.9). Want: het is nodig dat deze dingen 
gebeuren. Dat moet! Wil het Koninkrijk van God 
doorbreken in deze wereld, dan moeten deze dingen 
gebeuren. Marcus en Matteüs noemen het ‘de 
weeën’. Oorlogen, aardbevingen, hongersnoden en 
epidemieën alom - het zijn de geboorteweeën die 
nodig zijn om Gods Koninkrijk, om zijn nieuwe wereld 
geboren te laten worden. De schepping, zij is als een 
vrouw in een weeënstorm. Ze lijdt heftige pijn en ze is 
doodsbang.  
Niet in paniek raken, zegt Jezus. Dat is makkelijk 
gezegd, maar hoe doe je dat in deze tijden? Daar is 
geloof voor nodig. Geloof om dat wat er nu gebeurt in 
de wereld in perspectief te zien. Nadrukkelijk zegt 
Jezus: dit, die rampen, die oorlogen, deze crisis, dit is 
het einde niet. Dit zijn de weeën die nodig zijn voor de 
geboorte. In deze zware weg wordt het nieuwe leven 
geboren. 
 

Het kruis in deze wereld 

Dit biedt perspectief. Het werpt nieuw licht op de 
dingen. Wat er vandaag gebeurt en wat ons nog te 
wachten staat – we weten het niet. Soms huiver je. 
Maar denk dan aan Jezus en aan de weg die Hij gaat. 
Een weg van vergeving en verlossing. Een weg van 
hoop voor de wereld. Maar daarvoor moet Hij door het 
lijden heen. Zo moeten ook wij en zo moet ook deze 
wereld door het lijden heen. Want op deze weg 
ontmoeten we het wonder van Pasen, van God die uit 
het niets, uit de chaos van de dood, een nieuw begin 
schept.   
De boodschap van Jezus is geen populaire 
boodschap. Niemand zit te wachten op leed en 
ellende. Daar vluchten we voor weg. Maar juist nu 
komt het erop aan of we die naam christen waard zijn. 
Christus volgen betekent: je kruis op je nemen. En 
nog altijd staat dat kruis er in deze wereld, een 
symbool van onvoorstelbaar leed: mensen die 
moederziel alleen sterven, vluchtelingen die nergens 
welkom zijn. Maar in dat kruis, in die Godverlatenheid, 
dáár is Jezus. Hij staat ons bij. En hij moedigt ons 
aan. Want hij weet waar het naartoe gaat. 
 

Bemoediging en aansporing 

Het gedeelte uit Lukas 21 eindigt met twee hele mooie 
verzen. Vs. 18: ‘Maar geen haar van je hoofd zal 
verloren gaan.’ Er kan ons in deze wereld veel 
gebeuren. Er is veel dreiging, veel gevaar. Maar wie 
naar Jezus kijkt, wie zich aan hem vasthoudt, die weet 
zich toch veilig. Al ga ik straks failliet, al word ik ziek, 
zelfs al zou ik sterven – ik ga niet verloren. Want mijn 
leven, mijn hele bestaan, tot en met de haren van mijn 
hoofd, het is veilig in de handen van God. Als een 
vroedvrouw, als een verloskundige, leidt Hij ons door 
de weeën heen, door de tunnel van het leed. Totdat je 
geboren wordt in Gods nieuwe wereld. 
En het laatste vers, vs.19, zegt ons waar het voor ons 
nu op aankomt: Door volharding zul je je leven 
winnen/redden. Je ziet allerhande reacties van 
mensen op deze crisis. De één verzet zich en 
reageert sceptisch. De  ander is paniekerig en bang. 
Maar Jezus zegt: het komt aan op volharding. Dat je 
het volhoudt. Wat? Om te blijven wachten en te blijven 
geloven dat Gods Koninkrijk komt. Dat dit het einde 
niet is, maar dat ons nog iets te wachten staat. God, 
die zijn Zoon heeft opgewekt uit de dood, zegt: Ik 
schep een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Het komt 
erop aan in deze dagen. De kerk leeft van de hoop die 
in ons is. Jij ook?   
 

Gerbrand Molenaar 

Ter overdenking 
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Om te gedenken 

 

Op 6 september overleed Dini (Arendina Wilhelmina) 
Baard – Bosch in de leeftijd van 92 jaar. Ze 
woonde wel een jaar of zestig in haar mooie en 
gezellige huisje aan de Von Liebigweg. Er staat een 
foto van een groen landschap op de rouwkaart. Het is 
het uitzicht vanuit haar tuin. De leuning van een 
bruggetje is tussen het groen door herkenbaar. We 
hebben daar wel eens gezeten bij mooi weer. Je zou 
niet zeggen dat ook dit Amsterdam is. 
 

De foto bracht ons op het spoor van Psalm 23, die we 
lazen bij de afscheidsdienst in De Bron op 12 
september :  ‘Hij laat mij rusten in groene weiden en 
voert mij naar vredig water’.  
Een tuin doet mij denken aan de schepping: het heeft 
iets van het paradijs. Het brengt je in de wereld van de 
natuur. Een wereld die niet maakbaar is. Planten met 
liefde verzorgd. Een huisje voor de vogels. Het was 
een wezenlijk onderdeel van Dini’s leefwereld. Ze kon 
ervan genieten. Maar er is ook een contrast: de Psalm 
spreekt over een donker dal.  In ieder leven zijn er 
naast groene weiden en vredig water ook donkere 
dalen. Die waren er ook geweest in het leven van 
Dini : naast de vreugde van het gezin die voor haar in 
het centrum stond, het verlies van haar man, al 26 
jaar geleden, en het verlies van een schoonzoon.  
Gemis en verdriet roepen soms ook vragen op: waar 
is God? David (Psalm 23) geeft het over: Al gaat mijn 
weg door een donker dal – ik weet één ding: U bent bij 
mij. Hij spreekt God heel persoonlijk aan. Hij spreekt 
zijn vertrouwen in God uit.   
 

Op de rouwkaart staan woorden van Dini : Ik heb het 
leven lief. Mooi is dat, als je dat zegt ook bij het 
klimmen der jaren. Ze had het leven lief, omdat er 
vertrouwen was. Geloof in God. Ze zei het zo: de 
mens wikt, maar God beschikt. 
 

De graflegging vond plaats op de Nieuwe Ooster, in 
het familiegraf bij haar man. We wensen haar 
kinderen en (achter)kleinkinderen troost en sterkte.   
 

Ds. Dirk-Jan Thijs 

 

 

 

In Memoriam Alida Cornelia Roest-Spits 

Op 23 oktober 2020 overleed Alida Cornelia Roest-
Spits in de leeftijd van 89 jaar. Ida – of Iet, zoals velen 
haar noemde – was een lieve en graag geziene 
vrouw, iemand met een groot hart.  
Haar man, Laurens, die in 2005 overleed, was een 
drijvende kracht in onze kerk. De kerk was eigenlijk 
zijn tweede vrouw, zoals één van de kinderen het 
noemde. Maar daarachter stond Iet. Zij was de 
stuwende kracht achter haar man en achter haar 
gezin. Voor haar kinderen was ze een buitengewoon 
lieve moeder en voor haar klein- en 
achterkleinkinderen een lieve oma. Ida was een 
mensen-mens, die oog had voor de ander, die niet 
klaagde als ze het moeilijk had. Haar huis stond open 
voor iedereen. De laatste periode in haar leven was 
zwaar. Ze werd dement, maar kreeg ook lichamelijke 
klachten: een longontsteking en ook nog corona. Ze 
werd verpleegd in De Vreugdehof, tot haar eigen 
verdriet. Tranendal, zo noemde ze het huis. Ze wilde 
graag nog naar De Open Hof, maar daar kwam het 
niet meer van. De Heer haalde haar thuis. Na een 
bijzonder afscheid van gebed en zegen overleed zij in 
alle rust.  
 

Op vrijdag 30 oktober was de afscheidsdienst in De 
Bron. Een dienst vol warmte en liefde. Er klonken 
prachtige liederen die Ida zo mooi vond en die haar 
dochters nog vaak met haar luisterden in de laatste 
tijd van haar leven. En er klonken woorden uit de 
Schrift, o.a. uit het boek Jozua, waar God zegt: Ik zal 
u niet begeven en Ik zal u niet verlaten. Woorden 
waar geborgenheid in doorklinkt. Je leven wordt 
gedragen, je bent veilig in Gods hand. Zelfs in het uur 
van de dood. Deze troost wensen we de familie van 
harte toe, voor nu en voor de toekomst! 
 

 

Gerbrand Molenaar 

Mensen 
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Al een poosje staat er het welbekende  krat vóór in de 
kerk waar u iedere zondag houdbare producten in 
kunt doneren, bestemd voor de sociale kruidenier. 
Inmiddels is de sociale kruidenier verhuisd naar 
Noord. Natuurlijk ook goed om het naar Noord te 
brengen maar hoe fijn zou het zijn om juist dit voedsel 
te bestemmen voor de mensen in de eigen buurt.  
Het missionaire team, het team van de open kerk 
(power of Pause) en de diakenen kwamen toen op het 
idee om dit project een beetje uit te breiden naar een 
actie van en voor  buurtbewoners. In plaats van  een 
krat met inhoud dat wordt weggebracht plaatsen we 
nu één of twee kasten in de kerk waar de producten in 
komen te staan.  
Elke woensdag is de kerk al open, van 19.30-21.00 
uur, met teamleden van de Power of Pause. 
 De Give& Get-kast is dan ook geopend. 
Buurtbewoners mogen brengen als ze iets over 
hebben of 2 a 3 producten halen als ze het nodig 
hebben.  
In deze tijd waarin de armoede groeit vanwege de 
Covid-toestanden kunnen we als kerk zo fungeren als 
verzamel en uitgiftepunt en tegelijk als plek waar 
mensen kunnen praten, kunnen bidden of een kaars 
kunnen branden. Zo zijn we als kerkgemeenschap op 
verschillende manieren zorgzaam voor onze mooie 
buurt. 
 

Elke Woensdagavond Power of Pause van 19.30-

21.00 uur. 

 

Hoe kunt u meehelpen. 
 U kunt op zondag  houdbare producten  blijven 
doneren  in het krat. De producten worden daarna in 
de Give&Get-kast gezet vóor de woensdagavond.  
Ook mag u natuurlijk  op de woensdagavond komen 
brengen en als u het nodig hebt ook 2 a 3 producten 
halen. 
Mocht het moeilijk voor u zijn om het te brengen dan 
kunnen we het ook thuis bij u ophalen.  
Bel daarvoor Harda 0620176773 

 

 

Namens het missionaire, het diaconale en Power of 
Pause-team, Harda  

 

Give&Get voedselkastje in De Bron 

De bibliotheek in de Open Hof is sinds kort 
opgeheven aangezien de mensen die opgenomen 
worden in de Open Hof niet meer in staat zijn een 
boek te lezen. 
De bibliotheek is heel veel jaren geleden door de 
Diaconie van de voormalige Emmakerk, nu de Bron, 
gestart.  
De dames Wil van Veeren en Elly Bakker hebben de 
opbrengst uit de leen boeken aan mij overgedragen 

met het verzoek dit bedrag over te maken aan de 
Classicale Commissie Pastorale Zorg Verstandelijk 
Gehandicapten.  
De opbrengst was in totaal € 387,65. 
We danken alle dames die zich in de vele jaren 
ingezet hebben om de bibliotheek in de Open Hof 
draaiende te houden.  

Ans van Raalte-Deschan 

Diaconie 

Bibliotheek de Open Hof  

Beste lezers en hoorders van uw Meerzicht, 
  

Door de benarde situatie waarin wij verkeren, ontvang 
ik matig postzegels en kaarten of cartridges. Mag ik u 
vragen om ze toch te sparen voor de “Kerk in Aktie 

zodat dat als het mogelijk is ze weer verstuurd kunnen 
worden naar waar ze moeten zijn. 
Hebt u een voorraadje staan bel en ik kom ze na 
afspraak bij u halen. 

Louis Robert 0651701842. Groeten 

Postzegels  
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“Wanneer gaan we weer eten?” De laatste maanden 
is die vraag vaak gesteld in Betondorp. Maar steeds 
moesten we zeggen: het kan nu nog even 
niet……..De maatregelen waren verwarrend, vinden 
we . Wat kon nu wel en wat nu niet precies? Omdat 
veel mensen in het dorp kwetsbaar zijn  hebben we 
uiteindelijk ook geen vieringen kunnen laten 
doorgaan. En Cafe de Avonden, waar Biertje Beton 
altijd werd gehouden, ging dicht. Om treurig van te 
worden! Gelukkig hebben we contact met al onze 60 
bezoekers kunnen houden via kaartjes en 
telefoontjes. We merken dat dat mensen goed doet! 
We houden samen  de moed erin. Soms huilend, 
soms zingend.  
Een leuk nieuwtje: Martin Bobeldijk uit Barneveld komt 
stage bij ons lopen! Hij studeert theologie aan de 
hogeschool in Ede. We zijn erg blij met hem.  
Nog een leuk nieuwtje: Voor ons rijdende restaurant 
“Prakkie en Praatje “ met kok Liesbeth Stoffer hebben 
we subsidie gekregen van de gemeente Amsterdam! 
De gemeente vindt het erg belangrijk dat minder 
mobiele eenzame ouderen bezocht blijven worden en 
dat ze warm contact houden met andere mensen. Dat 
doen wij ! We zijn erg blij met deze ondersteuning, 
want ons eigen spaarpotje was op. Geweldig!  
Verder hebben we het spannende plan om een 
weggeefwinkel in Betondorp te beginnen met 
meubeltjes en huisraad: “Bij Oma.” Voor mensen met 
een kleine beurs, schulden of sociaal gemis. Er wordt 
ook koffie geschonken. U zult er meer over horen!!  
Mensen uit de jonge  gemeente VIA NOVA gaan ons 

hierbij helpen.  
God is trouw. Dat merken we elke dag. Waar mensen 
machteloos blijken , gaat Hij aan het werk. Daar zijn 
we dankbaar voor. Binnenkort gaan we  de BRON 
uitnodigen voor een excursie met onze 
huiskamerkerk. Dan kunt U zien , hoe Gods nieuwe 
wereld groeit op onverwachte plaatsen.  
Hartelijke Pioniersgroeten van  

Margrietha, Clementine, Yolande, Gatske, Walter, 
Gloria , Nel, Ingrid , Liesbeth, en Martin. 

Betondorp Bloeit 

De kaart voor 
mensen in 
Betondorp, 
onze stagiaire 
Martin en  
markt op de 
Brink met gratis 
plantjes 
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Karin Blom, een lieve kordate vrouw , wil heel erg 
graag worden gedoopt. Ze is lid van het Leger des 
Heils en daar ook tot geloof gekomen. Bij de 
korpszaal aan de Oude Zijds achterburgwal is ze 
kind aan huis.  Maar bij Het Leger des Heils kun je 
helaas niet gedoopt worden….Want ooit is er 
besloten dat bij het Leger iedereen welkom moest 
kunnen zijn, of ze nu gedoopt waren, belijdend lid, of 
niet. Er mocht geen onderscheid worden gemaakt 
tussen “echte” en “onechte “gelovigen. In de begintijd 
van het Leger des Heils werden mensen nogal eens 
weggestuurd uit de  gewone kerk omdat ze niet 
gedoopt waren. Dat wilde het Leger niet. Ook 
oudcasts en zwervers, ontspoorde mensen en 
menen zonder burgerlijke status mochten erbij horen, 
vonden ze.  

Maar er zijn regelmatig mensen binnen het Leger die 
toch graaag gedoopt willen worden. Zij zoeken dan 
een kerk waar dat wel mogelijk is. Zo iemand is Karin 
Blom. Ze heeft aan de BRON gevraagd, of zij hier in 
de kerk de Heilige Doop mag ontvangen. Daarvoor 
had ze het al an 2 andere kerken gevraagd, die het 
niet aandurfden. De kerkenraad van onze gemeente 
heeft toch van harte toegestemd! Als alles doorgaat, 
zal de doop plaaatsvinden in een feestlijke dienst 
(met beperkingen) op 15 november. Het leger des 
Heils zal daar bij aanwezig zijn en liederen zingen. Ik 
verheug mij erop om Karin te dopen. Wilt U haar 
welkom heten in het Lichaam van Onze Heer? 

 

Ds. Margrietha Reinders. 
 

Een nieuwe dopeling 



13 

November / december 2020 

 

 

Diaconale collectes  
Diaconale collectes 2020 

 

 

Verantwoording Diaconale collectes  
 

Bij de intrededienst van ds. Gerbrand Molenaar en René Visser hebben we gecollecteerd voor de Classicale 
Commissie Pastorale Zorg  Verstandelijk Gehandicapten (Marja van Gaalen). De opbrengst was totaal € 242,35. 
Een fantastisch resultaat.  
Sinds kort zetten we bij de uitgang 2 schalen neer voor de collectes.  
Met de minimale bezetting begrijpt u dat de opbrengst zeer laag is. 
Ik zal u daar niet mee belasten en hoop dat u in deze Coranatijd rechtstreeks uw bijdrage overmaakt aan de 
voorgestelde diaconale doelen.  
 

Verantwoording voor het bloemenfonds: gift van € 20,-- WF.  
 

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.` 

Verhuizing: 
Mevrouw M. Zijp (Greet), is verhuisd naar verzorgingshuis de Open Hof, 
Fahrenheitstraat 115, 1097 PN Amsterdam 

  

1 november Kerk in Actie – Indonesië – Kerk met vrouwen in de hoofdrol 
NL89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie 

8 november Betondorp Bloeit – Maaltijden voor ouderen in de Coronatijd 
NL90 INGB 0005 145 511 Prot. Gemeente Amsterdam tgv Betondorp Bloeit 

15 november Jeanette-Noëlhuis Amsterdam Oost 
NL10 TRIO 0379 203 219 

22 november Kuria Hospice Amsterdam 
NL80 INGB 0000 008 377 

29 november Kerk in Actie - advent - kinderen in de knel - Oekraïne 
NL89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie 

6 december Kerk in Actie - Nederland - Kinderen in de knel 
NL89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie 
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 Voor alle heil'gen in de heerlijkheid  

 die U beleden in hun aardse strijd, 
 zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
 Halleluja, halleluja! 
 

 Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;  
 Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
 Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
 Halleluja, halleluja! 
 

 Rood is de avond als het zonlicht daalt;  

 ook in de dood hebt Gij hun lot bepaald, 
 God die de moede strijders binnenhaalt. 
 Halleluja, halleluja! 
  

 Van alle einders, van de verste kust  

 zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
 U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 
 Halleluja, halleluja! 
 

Lied 727: 1,2,8,10 

Namen van de overledenen: 
 

 

10 november 2020  Fransina Degen-Elsinga     91 jaar 

18 januari 2020   Anna Elisabeth Neijts-Hoorn    89 jaar 

28 februari 2020  Johanna Hendrika Verleur     95 jaar 

28 april 2020   Haye Willem Klanke      78 jaar 

21 mei 2020    Geertui Elisabeth Dierdorp-Massolt   96 jaar 

2 augustus 2020   Lena van Huisstede-Baks     91 jaar  

6 september 2020   Arendina Wilhelmina Baard-Bosch   92 jaar 

23 oktober 2020   Alida Cornelia Roest-Spits     89 jaar 

27 oktober 2020  Wiebe Vrijburg       74 jaar 
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Brood en vis 

De Blik van Dick 

Twee weken waren wij gelogeerd in Cadzand; niet in 
de aap, maar in een prachtig, modern en zeer volledig 
ingericht appartement dat was gelegen direct naast 
strandopgang 2. Met het mooie nazomerweer 
begaven wij ons natuurlijk dagelijks naar het strand, 
niet alleen bij onze woning, maar ook bij de 
Verdronken Zwarte Polder, Groede aan Zee en de 
Kaloot, want natuurlijk moesten we speuren naar 
haaientanden en andere fossielen. Toen we twintig 
jaar geleden in deze contreien waren, kwamen we 
thuis met dozen vol, dit jaar viel het wat tegen 
vanwege de zandsuppleties die de afgelopen jaren 
zijn uitgevoerd. Maar goed, veel vitamine D hebben 
we zo wel opgedaan en dat schijnt te helpen tegen 
allerhande kwalen. 
 

Natuurlijk hebben we ook uitstapjes in de buurt 
gemaakt. Het lijkt in Zeeland, vanwege de 
plaatsnamen, al gauw of je in een uitzending van Man 
bijt hond bent beland: Retranchement, Groede, 
Boerenhol, Nummer Een, Hoofdplaat, Sint Kruis, 
Stroopuit, Plakkebord, Bakkersdam, Draaibrug, 
Pyramide en Turkeye, we zijn er allemaal geweest. 
Intrigerend is natuurlijk waarom die plaatsjes zo heten, 
maar het Duckduckgo’en ervan (u bent toch hopelijk 
ook lang geleden gestopt met het gebruik van 
Google?) is er nog niet van gekomen. 
 

Ook plaatsen met bekendere namen hebben we 

aangedaan, zoals Sluis, Terneuzen, en Breskens. 
Over die laatste plaats wil ik het met u hebben. De 
buurten rond de haven hebben een uitgesproken 
naargeestig karakter; de haven zelf is een vervallen 
gebied, waar zelfs de meeste boten volledig 
doorgeroest lijken. Toch raad ik u aan daar een keer 
heen te gaan. Op een groot, bakstenen gebouw is 
namelijk een enorme wandschildering aangebracht 
voorstellende vijf broden en twee vissen. Je bent 
tenslotte in Zeeland. Misschien goed om iets 
dergelijks ook aan te brengen op de gevel van de 
Bron om die een beetje op te fleuren. De kerk wordt er 
alleen maar herkenbaarder en karakteristieker op en 
het is meteen een mooie reclame voor onze brood- en 
visbijeenkomsten.  
 

Om je eraan te herinneren dat die broden en vissen 
niet zomaar komen aanwaaien ligt aan de steiger 
eronder een oude vissersschuit afgemeerd met de 
naam Deo volente. 
 

Maar gedeeld wordt er niet. Wij moesten in de 
plaatselijke vistent tenminste gewoon betalen voor 
onze gebakken vissies. 
 

Dick Spijker 
 

www.deblikvandick.nl 
www.facebook.com/deblikvandick 
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Groeien bij De Bron - kalender november / december 2020 

De opnames van de kerkdiensten kunt u zien en beluisteren via  
onze website www.kerkdebron.org en via de kerktelefoon.  

 

Wijzigingen onder voorbehoud.  

zondag 1 november 10.00 uur ds. Dirk-Jan Thijs 

        

dinsdag  3 november 19.30 uur Uur van gebed 

        

woensdag 4 november  19.30-21.00 uur Openstelling kerk  

      voor gebed en gesprek 

        

zondag  8 november 10.00 uur ds. Gerbrand Molenaar 

        

woensdag 11 november  19.30-21.00 uur Openstelling kerk  

      voor gebed en gesprek 

   
  

zondag 15 november 10.00 uur ds. Margrietha Reinders 

        

woensdag 18 november  19.30-21.00 uur Openstelling kerk  

      voor gebed en gesprek 

        

zondag 22 november 10.00 uur Zondag der Voleinding 

      ds. Gerbrand Molenaar 

        

woensdag 25 november  19.30-21.00 uur Openstelling kerk  

      voor gebed en gesprek 

        

zondag  29 november 10.00 uur Eerst adventzondag 

      ds. René Visser 

        

dinsdag  1 december 19.30 uur Uur van gebed 

        

woensdag 2 december 19.30-21.00 uur Openstelling kerk  

      voor gebed en gesprek 

        

zondag 6 december 10.00 uur Tweede adventzondag - HA 

      ds. Gerbrand Molenaar 
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