
Beste gemeenteleden en alle betrokkenen bij De Bron,    
  
Verlengde lockdown   
Ondanks dat er inmiddels gevaccineerd wordt, is de situatie rondom het coronavirus 
lastiger dan ooit. De maatregelen zijn verlengd en worden waarschijnlijk ook nog 
aangescherpt. Iedereen heeft daar op z’n eigen manier mee te maken, jong en oud. 
De één wordt wel zwaarder getroffen dan de ander, vaak afhankelijk van het werk of 
de thuissituatie. Ook als kerk voelen we de gevolgen. We missen elkaar, de 
onderlinge ontmoeting. Je mist de actieve betrokkenheid bij de kerk, bij de zondagse 
diensten en misschien ook wel bij het geloof in God. In die zin heeft deze tijd iets van 
een test: of we het vol zullen houden als kerk, als christen.   
Gelukkig staan we niet helemaal met lege handen, want we hebben natuurlijk de 
online kerkdiensten. De techniek helpt ons geweldig om de diensten vanuit De Bron 
bij jou in de huiskamer te brengen. En een woord van dank aan onze Wim Knabe is 
zeker op z’n plek, omdat hij hier week in week uit zorg voor draagt. Bedankt Wim!! 
(en in zijn kielzog alle andere medewerkers natuurlijk).   
Zoals in heel de maatschappij worden we als kerk ook gedwongen om alternatieve 
wegen te zoeken. Afgelopen week hebben we in de kerkenraad nagedacht over een 
online koffiemoment op zondag na de dienst, om elkaar toch even via het scherm te 
kunnen zien/spreken. We hebben het gehad over een online gesprekskring. 
Misschien heb jij ook nog ideeën; laat het ons dan weten. Want kerk zijn – dat doen 
we met z’n allen. Daar ben jij ook voor nodig! Hou in ieder geval de berichtgeving in 
de gaten.  
Onze hoop in deze dagen is dat Christus zelf gekomen is, niet om in één klap alle 
problemen op te lossen, maar om ‘gewoon’ bij ons te zijn. God heel dichtbij jou, met 
zijn liefde en geduld, met zijn wijsheid en rust! Dat vertrouwen wens ik je toe en ik 
bid dat je geloof gevoed wordt door de diensten.    
  
Zondag 17 januari  
Van 17 t/m 24 januari is er de Week van Gebed voor de eenheid. In veel landen van 
over de hele wereld wordt door talloze christenen in deze week gebeden om eenheid. 
In ons land wordt deze week georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van 
Kerken. Wij als Kerk De Bron doen mee, in een oecumenische dienst, samen met de 
Martelaren van Gorcum. In verband met de coronamaatregelen hebben we gekozen 
voor twee vierplekken: zowel in De Bron als in de Hofkerk. En op beide plaatsen gaat 
een ‘gemengd’ duo voor. In de Hofkerk zijn dat Janneke de Bruin en René Visser, in 
de Bron Ari van Buuren en Gerbrand Molenaar. Beide diensten volgen dezelfde 
liturgie (zie de bijlage bij deze mail), die dit jaar is voorbereid door zusters uit de 
oecumenische gemeenschap van Grandchamp (Zwitserland). Het thema voor de 
Gebedsweek 2021 is #blijfinmijnliefde. Het is mooi dat dit thema nauw aansluit bij 
de preken over de vruchten van de Geest (Galaten 5). Liefde is namelijk de eerste die 
in dat rijtje genoemd wordt.   



Deze zondag sluit ook de gemeente van de Muiderkerk zich bij ons aan. In verband 
met de verbouwing aldaar zoeken zij tijdelijk elders een onderkomen. Een aantal 
diensten zullen zij zelf beleggen vanuit ons kerkgebouw, maar zondag a.s. kijken en 
vieren zij mee met de oecumenische dienst in De Bron. Van harte welkom natuurlijk!!  
Voor meer informatie over de Week van Gebed, ga dan naar www.weekvangebed.nl   
  
Collectedoel 17 januari – Give & Get Voorraadkast  
We collecteren zondag voor het Give & Get project: een voorraadkast in Kerk De Bron 
van en voor watergraafsmeerders. In deze moeilijke coronatijd zijn steeds meer 
mensen aangewezen op de voedselbank. In De Bron kunnen mensen op 
woensdagavond terecht voor een moment van stilte of een gesprek, maar zij mogen 
ook houdbare levensmiddelen meenemen uit de voorraadkast. Buurtbewoners 
kunnen op woensdagavonden ook terecht om levensmiddelen en 
schoonmaakmiddelen te brengen. We zijn dankbaar dat steeds meer mensen de weg 
weten te vinden naar kerk. Rekening nr. NL10 INGB 0004 6220 84 tnv. Diaconie Prot. 
Gem. Watergraafsmeer  
  
Online en de uitzondering op de regel  
We hopen dat je de dienst online meeviert! Op die manier zijn we – onzichtbaar – 
toch echt samen kerk. Als u/jij de dienst niet online kunt meebeleven, of je weet van 
iemand anders die dat niet kan, neem dan alstublieft contact op met iemand van de 
kerkenraad. Want in dat geval is er wel de mogelijkheid om in de kerk aanwezig te 
zijn.   
  
Gebedsuur dinsdagavond 19 januari  
Elke twee weken is er tussen 19:30 en 20:30 uur een gebedsuur in De Bron. Iedereen 
is daar welkom om te bidden voor de buurt, voor de kerk, voor mensen die je kent, of 
voor jezelf. A.s. dinsdag staat het gebedsuur in het teken van de Week van Gebed 
met het thema #blijfinmijnliefde. Van harte welkom!  
  
Zieken 
Zoals velen wel weten is de situatie van Jan van Heest al lange tijd heel zorgelijk. Zijn 
sterke geest en zijn vertrouwen in God hebben hem lange tijd op de been gehouden, 
maar nu voelt hij toch wel dat het bijna niet langer gaat. Jan heeft veel pijn en moet 
wellicht verhuizen naar het hospice. Laten we hem met onze gebeden omringen.  
 
Wat is Christelijk Geloof eigenlijk?  
Het grootste deel van onze stads- en buurtgenoten weten het antwoord op deze 
vraag niet (meer). Tegelijkertijd lopen mensen rond met levensvragen, opgeroepen 
door de tijd waarin we leven of door de leegte en onzekerheid die ze ervaren. Wat 
maakt mij nu gelukkig? Waar vind ik houvast, troost, perspectief? Velen hebben wel 
een vermoeden dat er méér is in het leven, een groter geheel, een diepere betekenis. 
Dat leidt soms tot een lange zoektocht naar antwoorden.   



Als predikanten van De Bron zouden wij het enorm leuk vinden om mensen op die 
zoektocht te begeleiden, met hen mee te lopen en samen in gesprek te zijn. Daarbij 
putten wij uit de bron van het geloof in God, zoals dat in de kerk al 20 eeuwen lang 
gebeurt. Christelijk Geloof is een oude traditie die nog altijd springlevend is. Juist 
door haar ouderdom bergt ze grote rijkdom in zich. Soms is het echter nodig dat er 
eerst wat afgestoft wordt. Al zoekend en pratend kom je zo tot nieuwe inspiratie.   
Is dit nu waar jij naar verlangt? Meld je dan aan bij René Visser of Gerbrand Molenaar. 
De intentie is om in februari (als dat mogelijk is ivm Corona) een gespreksgroep te 
starten in Kerk De Bron. Hiervoor willen we gebruik maken van teksten uit het 
Markusevangelie, maar uiteraard is er ook ruimte voor andere thema’s of vragen die 
de deelnemers aandragen. We denken aan een reeks van ca. 6 bijeenkomsten, die 
uitgebreid kan worden als dat gewenst is. Data en tijdstip doen we in overleg. De 
doelgroep is: mensen die nog niet (goed) bekend zijn met het geloof of verlangen 
naar een herontdekking van hun geloof. Ben jij zo iemand, of ken jij zo iemand in je 
omgeving, meld je dan voor 1 februari via de onderstaande contactgegevens.    
René Visser: tel. 06-53489239 / rvisser2@hotmail.com  
Gerbrand Molenaar: 06-13831450 / molenaargt@gmail.com 
  
Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,  
Ds. Gerbrand Molenaar  
 


