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Dat de weg je tegemoet komt, 
dat de wind je steunt in je rug, 
dat de zon je gezicht warmt, 
de regen je veld vruchtbaar maakt 
en totdat we elkaar weer zien: 
dat God je in de palm van zijn  
hand bewaart.  
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Beste vrienden,  
Bezorgd of onbezorgd? 
 
Aan het begin van een nieuw jaar vraag ik me af: ben 
ik bezorgd of onbezorgd? In de Bijbel lees ik: 'Wees 
over niets bezorgd, maar vraag God wat U nodig hebt 
en dank Hem in al uw gebeden'.  
 
 Een onbezorgde houding vraagt dat je de dingen die 
je bezig houden en die je nodig hebt (of nodig denkt te 
hebben) toevertrouwt aan God en dat je nooit vergeet 
God te danken. Goed om hieraan herinnerd te worden 
aan het begin van een nieuw jaar.  
 
Van de kerkvader Augustinus las ik: 'Heb lief en God 
zal je tegemoet komen. Heb lief en Hij zal in je wonen. 
De Heer is dichtbij. Maak je in het geheel geen 
zorgen. Waarom laat je je meeslepen door wat je ge-
dachten je voorspiegelen en zeg je: Wie is God? Alles 
wat jij kunt bedenken, is hij niet. Maar om je toch enig 
idee te geven: God is liefde'.  
       
Bij de diensten in januari: - Op Nieuwjaarsdag 1 januari is er om 10.30 

(half elf) een korte viering in De Bron om Gods 
zegen te vragen voor het nieuwe jaar en elkaar al 
het goede te wensen.  

- 4 januari is Ds. K.(Kees) Schakel, wijkbewoner 

en regelmatig bezoeker van onze diensten, gast-
predikant.  - 11 januari is er bevestiging van nieuwe 

ambtsdragers. We zijn erg blij dat Jacobine van 
der Bijl en Hans Teerds hun benoeming tot resp. 
ouderling en ouderling- kerkrentmeester hebben 
aangenomen. Beiden leven al langere tijd mee 
met De Bron en hebben in het afgelopen jaar ook 
al de vergaderingen van de kerkenraad bijge-
woond. De fam.Teerds verhuist binnenkort naar 
Ouderkerk en ook het gezin van Jacobine is nog 
woningzoekend. We hopen dat beiden nog 
langere tijd van onze gemeente deel kunnen bli-
jven uitmaken. De dank van de gemeente gaat uit 
naar Marc Pels en Ben van Raalte die beiden 
terugtreden als ouderling kerk - rentmeester. Zij 
blijven zich nog inzetten voor verschillende 
werkzaamheden op het terrein van financiën en 
beheer. We zijn hen daarvoor dankbaar.   - 18 januari is de oecumenische dienst in ver-

band met de zondag van gebed voor eenheid. 
U leest daarover meer elders in dit blad.  - 18-25 januari: in deze week van gebed voor 

eenheid zijn er drie oecumenische gebedsbi-
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Geven is liefhebben!  

Schriftlezing: Marcus 12: 41-44 
41 Hij (Jezus) ging tegenover de offerkist zitten en 
keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken 
gooiden veel geld in de kist. 42 Er kwam ook een arme 
weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde 
van niet meer dan een quadrans. 43 Hij riep zijn leer-
lingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: 
deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan 
dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; 44 
want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij 
heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, 
haar hele levensonderhoud.’ 
------------------------------------------------------------------------ 

Jezus bevindt zich met zijn leerlingen in de Tempel. In 
de Voorhof (het buitenste deel) stonden 13 offerblok-
ken, elk voor een eigen doel met betrekking tot de 
eredienst. Je kon maar liefst 13 keer je geld kwijt!  
 
En dan - opmerkelijk - Jezus gaat tegenover één zo'n 
offerkist zitten. Hij is er kennelijk in geïnteresseerd wat 
mensen over hebben voor de dienst van God. Jezus 
kijkt een tijdje naar de mensen die langskomen. Ze 
gooien geld in de offerkist. Een stroom mensen. Je 
hoort niet van mensen die er zomaar aan voorbij 
lopen.  
 
De rijken (en dat zijn er veel) gooien veel geld in de 
kist. In het OT werd immers een maatstaf gegeven: 
'de tienden'. In Deuteronomium 12 lezen we dat 
Mozes namens God spreekt tot het verzamelde volk. 
Hij zegt: 'Wij zijn hier (in de woestijn) nu gewend dat 
iedereen offert naar wat hem goeddunkt, maar dat 
mag niet zo blijven' (vers 8). 'Straks - in het land van 
belofte - moeten jullie naar de plaats gaan die God zal 
uitkiezen om er te wonen om jullie tienden te bren-
gen' (vers 11). Die plaats is de Tempel. De tienden, 
dat wil zeggen: 10% van de opbrengst van de oogst. 
Veel in een goed jaar, minder in een matig jaar.  
 
Maar Jezus raakt niet onder de indruk van de rijken. 
Hij ziet een arme weduwe. Eén maar, te midden van 
vele rijken. Dat ze arm is verbaast niet. Weduwen 
hadden het niet gemakkelijk. Er waren geen sociale 
voorzieningen en ze hadden weinig rechten. Ze gooit 
twee muntjes in de offerkist. Het stelt niet veel voor. 
Niet meer dan een quadrans. Er gingen 64 quadrans 
in een denarius, een andere Griekse munt. Eén de-
narius was nodig voor een gezin om een dag te kun-

nen leven. Dus met een quadrans begon je niet zo 
veel.  
 
Hoeveel kost dat tegenwoordig, een dag leven? Ja, 
dat hangt van je levensstijl af. Woon je in een mooi 
huis? Ga je regelmatig uit eten? Koop je regelmatig 
nieuwe kleren? Heb je hobbies? Doe je een studie? 
Ga je op vakantie? Hoeveel kost dat als je alles per 
dag uit zou rekenen? Twintig euro per dag? Of eerder 
vijftig of honderd euro per dag?  
 
Eén ding valt op: de weduwe gooit beide muntjes in 
het offerblok. Je zou toch gedacht hebben voor een 
arme weduwe zou het al een mooi gebaar geweest 
zijn één muntje af te staan en één voor zichzelf te 
houden. Maar nee, ze geeft 'alles wat ze heeft, haar 
hele levensonderhoud’. Waarom doet zij dat? Is dat 
niet onverstandig? Het kan niet anders dan dat ze dat 
doet uit liefde voor het huis van God. En daarmee uit 
liefde voor God zelf.  
 
Jezus wil hiermee zijn discipelen - en wellicht ook de 
schriftgeleerden en de rijken - iets leren. En dat is: er 
is maar één goede reden om iets in een offerkist te 
werpen: liefde voor God.  
 
De rijken geven van hun overvloed. Laat dat een 
leegte achter? Het wordt nauwelijks gemerkt. De 
weduwe geeft van haar armoede. Laat dat een leegte 
achter? Of is het zo dat als je met je hart geeft, als je 
liefde schenkt, je dan ervaart dat je die liefde vervol-
gens niet kwijt bent? Dat is het gekke van schenken 
met je hart (wat deze weduwe hier doet); daar word je 
niet armer van, maar rijker! De liefde blijft en wordt 
alleen maar groter. En het voedt het vertrouwen dat 
God voor je zorgt. 
 
De boodschap van Jezus is simpel. Een kind kan het 
begrijpen. Maar tegelijk is de boodschap indringend 
en nog niet eens zo eenvoudig om in de praktijk te 
brengen.  
Op deze zondag vieren we ook het heilig Avondmaal. 
Misschien denk je wel: wat vreemd om het dan tegelijk 
over geld te hebben! Toch past het wel. Het HA is een 
maaltijd van dankzegging. Dat betekent het woord 
'eucharistie'. De eucharistie (het HA) is dankzegging 
voor een grote gave, namelijk de gave van het 
lichaam en bloed van Christus. Dat is de grootste 

Verkorte weergave van preek gehouden op 7 december in De Bron 
door Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs, (Dienst met viering heilig Avondmaal, tevens Gemeentezondag 

over financiën)  

jeenkomsten: 19, 21 en 23 januari. U leest 
daarover meer elders in deze MeerZicht.  - 25 januari is er een dienst met viering van het 

heilig Avondmaal. Ik hoop dan zelf voor te gaan. 
Bedankt voor alle kaarten en goede wensen!  

Ieder al het goede en Gods zegen gewenst voor het 
jaar 2015. Ga met God en Hij zal met je zijn!  
 
Mede namens Tonny, 

Dirk-Jan Thijs   
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Mensen 
 Lief en Leed 
 
In memoriam 
 
Op 26 november overleed Christina Everdina de 
Bas in de leeftijd van 96 jaar. Ze woonde vele jaren 
met haar ouders en zusters aan de Middenweg tot ze 
verhuisde naar het Louise Wendthuis. Ze was lid van 
de Gereformeerde kerk in de WGM. Sinds ongeveer 5 
jaar werd ze verpleegd in een verzorgingstehuis in 
Alkmaar, in de buurt bij vrienden. 
 
Ik heb Christine de Bas niet persoonlijk gekend. Ze 
was haar leven lang werkzaam bij de Bataafse Olie-
maatschappij (en vervolgens bij Shell), aanvankelijk 
als laborant, later als kassier. Ze hield van kunst en 
cultuur. Ze had een passie voor reizen en bezocht alle 
vijf continenten.  
 
Eén van haar favoriete liederen was een bekend gez-
ang: 'Beveel gerust uw wegen'. De tekst van het eer-
ste vers luidt:  'Beveel gerust uw wegen, al wat u 't 
harte deert, der trouwe hoed' en zegen van Hem die 't 
al regeert. Die wolken lucht en winden wijst spoor en 
loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw 
voet kan gaan'.  
 
God zal ook wel een weg vinden voor mij. Een won-
derlijke en tegelijk troostrijke gedachte. 
 
Op een koude decembermorgen werd zij begraven op 
de Nieuwe Ooster na een Dankdienst voor haar leven 
met een groepje trouwe vrienden en bekenden in de 
kleine aula. 
 
Honderd jaar 
 
Mw. van Beek - Demoitié in De Open Hof hoopt op 29 

januari haar 100-ste verjaardag te vieren. Vaak loopt 
ze nog buiten voor een wandelingetje of leest ze een 
boek in de zaal bij de ingang van De Open Hof. We 
wensen haar en haar familie Gods zegen en na-
bijheid.  
 
Vijf- en zestig jaar 
 
Het echtpaar de Bous (Teslastraat 68; 1098VG Am-
sterdam) hoopt op 19 januari te gedenken dat ze 65 
jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd en zegen 
van God. 
 
Zieken 
 
Twee trouwe gemeenteleden moesten worden opge-
nomen in een hospice. Wim van Veeren ging over 
naar De Buitenhof, waar hij de intensieve zorg kan 
ontvangen die nu nodig is. We leven mee met Wim en 
Wil en bidden voor hen. Anja van der Meer verhuisde 
naar hospice Kuria (Valeriusplein), waar ze hartelijke 
zorg ontvangt. Ook zij is in onze gedachten en gebe-
den.  
Mw. Barvelink- Draijer (Willem Dreeshuis) is op hoge 
leeftijd (99 jaar) aan het eind van haar krachten. We 
bidden om een heengaan in vrede.  
 
Mw.Singels was langere tijd opgenomen op de 8e 
verdieping van het OLVG, een afdeling van het Flevo-
huis, maar kon kort voor de jaarwisseling weer naar 
haar eigen huis. 
  
'God zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen 
dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen 
pijn, want wat er eerst was is voorbij'.(Openbaring 
21:4)  

 
Dirk-Jan Thijs   

gave denkbaar. Hij geeft zichzelf voor ons. Dat is 
meer dan onze dankzegging waard! 
De viering van het HA is het hart van het kerk- zijn. 
Aan deze tafel krijgt de verbondenheid van gelovigen 
met de Heer en met elkaar gestalte. We vieren het in 
de kerk. 
De kerk is een bijzondere plaats, want het is het huis 
van God. Het is een gebouw van bakstenen, maar 
belangrijker nog: het is een gebouw van levende 
stenen, waarbij Jezus Christus zelf de hoeksteen is. 

Het is een levend bouwwerk bedoeld om 'de daden te 
verkondigen van Hem die mensen roept uit de duister-
nis tot het wonderbaar licht’. (1 Petrus 2: 4-9)  
 
Zo mogen we hier met elkaar kerk- zijn. Moge de Heer 
van de kerk ons zegenen. 
 
Stellingen naar aanleiding van de preek: 
- Schenken met je hart - daar word je niet armer van. 
- Schenken is niet alleen geven, het is vooral danken. 

 

Lieve gemeenteleden van De Bron, 

Ik wil u hartelijk danken voor het meeleven met mij. 

Zeer verrast met de kaart en al die namen erop. Heel 

Leuk. Ik mocht zo nu en dan al eens een kaartje of 

telefoontje ontvangen. Het gaat vooruit maar wel lang-

zaam. Van de thuiszorg krijg ik fijn hulp en 3x per 

week maaltijden.  

T.z.t. hoop ik weer in de kerk te komen. Tot nu toe 

luister en kijk ik EO. Allen een voorspoedig 2015 

toegewenst. 

 

Hartelijke groet, 

Jetty Verhoog  
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Zondag 18 januari begint de week van gebed voor 

eenheid. Het is een jarenlange traditie dat op deze 

zondag een oecumenische viering plaatsvindt van 

verschillende Watergraafmeerse kerken in De Bron. 

Het aanvangstijdstip is net als vorige jaren afwijkend 

van de normale zondagen: 10.30 (half elf).  

 

Het was altijd gebruikelijk dat in deze diensten een 

viering van het heilig Avondmaal plaatsvond. Dit ge-

beurde in oecumenisch verband: allen die op Jezus 

Christus vertrouwen en Hem liefhebben werden 

(ongeacht hun kerkelijke achtergrond) genodigd brood 

en wijn uit zijn hand te ontvangen. Het is immers 

Christus die nodigt. De gezamenlijke viering van brood 

en wijn hebben de deelnemende gelovigen van de 

verschillende kerken altijd als een zichtbaar teken van 

verbondenheid in Christus ervaren.  

 

Met spijt in het hart hebben de gezamenlijke voor-

gangers moeten besluiten dat in de toekomst geen 

viering van het heilig Avondmaal zal plaatsvinden in 

oecumenische diensten. De reden hiervan is dat 

Diaken Coen van Loon, de opvolger van Nico Essen, 

geen ruimte heeft voor viering van de Maaltijd van de 

Heer in oecumenisch verband. Het is de bisschoppe-

lijke lijn dat dit niet is toegestaan en Coen van Loon 

heeft zich als Diaken (een ambt in de hiërarchie van 

de RK- kerk) hier naar te richten.  

 

Dit wordt betreurd door de overige voorgangers, net 

zozeer als dit het geval zal zijn bij vele gemeentele-

den, ook van De Bron. Dit punt is dan ook in de Kerk-

enraad van De Bron aan de orde geweest met als 

conclusie dat het belang van gezamenlijk vieren het 

zwaarst moet wegen, ook al zou dat ten koste gaan 

van de viering van het heilig Avondmaal.  

 

We hopen dat de gemeenteleden van De Bron en de 

andere deelnemende kerken dit besluit steunen. In 

verband hiermee is de eerstvolgende Avondmaalsvier-

ing voor De Bron op 25 januari 2015.  

Week van gebed voor eenheid 2015 
In de week van gebed voor eenheid (18-25 januari 

2015) zullen drie gebedsbijeenkomsten gehouden 

worden in oecumenisch verband. Dit zijn vieringen 

met de nadruk op gebed, waarbij ook enkele liederen 

gezongen zullen worden. Ze zullen ca. een half uur 

duren, met koffie of thee erna. Het is fijn en bemoedi-

gend om dit aan het begin van een nieuw jaar met 

christenen van verschillende achtergrond in de Water-

graafsmeer te kunnen doen. Het thema van de zon-

dagviering van 18 januari ('Dorst?' nav Johannes 4; 
het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw) 

wordt op deze avonden voortgezet. 

 

De avonden zijn: 

- maandag 19 januari 19.30 in de Koningskerk 'Geef 

mij te drinken' 
- woensdag 21 januari 19.30 in de Hofkerk 

(Martelaren van Gorcum) 'Het wordt in Hem bron' 

- vrijdag 23 januari 19.30 in De Bron 'In Geest en 

waarheid' 

 
We hopen ook mensen van De Bron op deze avonden 

te ontmoeten. Ieder welkom. 

 

 

Dirk-Jan Thijs 

Agenda 
Maandag 12 januari 
Kerkenraad 
Maandag 26 januari 

Moderamen 

 
Koffie ochtend 
Heeft u zin in ‘n kopje koffie of thee en een praatje? 
Dan bent u iedere derde dinsdag van de maand van 
10.00 – 12.00 uur van harte welkom in de pastorie, 
Linnaeushof 94. De eerstvolgende koffie ochtend is: 
20 januari 2015. De eerste koffie ochtend in het 

nieuwe jaar. Pastor Nico Essen komt piano spelen en 
wij zingen mee. U bent van harte welkom! 
 
Postzegels 
Beste allemaal, 
Het jaar is weer voorbij en ik wens u daar allen Ge-
zondheid en voorspoed in. De kerstzegels zullen wel 
weer van de enveloppen verdwenen zijn voor de “Kerk 
in Aktie” ik hoop ze dan ook in groten getale van u te 
mogen ontvangen in het Nieuwe Jaar.  
Kunt u niet brengen, u weet 0651701842 en ze 
worden gehaald. 
Hartelijke groet van uw Louis Robert 

Allerlei 

Oecumenische Viering 18 januari 2015   



6 

MeerZicht 

     

          

 
    

  OPEN MAALTIJDEN  OPEN MAALTIJDEN  OPEN MAALTIJDEN  OPEN MAALTIJDEN    
In ontmoetingsruimte De Bron 

 
Ontmoet elkaar vanaf 17.00 uur met een 

drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd 
 

14 januari, 11 februari, 18 maart, 15 april, 13 mei, 14 januari, 11 februari, 18 maart, 15 april, 13 mei, 14 januari, 11 februari, 18 maart, 15 april, 13 mei, 14 januari, 11 februari, 18 maart, 15 april, 13 mei, 
17 juni, juli en augustus zomerstop17 juni, juli en augustus zomerstop17 juni, juli en augustus zomerstop17 juni, juli en augustus zomerstop    

16 september, 14 oktober, 11 november, 16 september, 14 oktober, 11 november, 16 september, 14 oktober, 11 november, 16 september, 14 oktober, 11 november,     
16 december16 december16 december16 december  

Iedereen is van harte welkom!  
 

Maar geef je wel even van tevoren op bij  
Ans 7717711 of ans.deschan@live.nl of Lida 6926777 

De eigen bijdrage voor de maaltijd bedraagt 5 Euro 
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Aarzel niet één of meerdere van deze activiteiten te 
bezoeken, ook al heeft u zich niet van te voren op-
gegeven. Voor de Open Maaltijd dient men zich echter 
wel altijd van te voren op te geven, anders weten de 
koks niet voor hoeveel mensen ze moeten koken.  
Voor vragen of nadere informatie kunt u altijd bij de 
predikant terecht. 
 
 
 
 
 
Open Maaltijd 
Waar:         Ontmoetingsruimte De Bron 
Wanneer:   14 januari 
Wat:          welkom en drankje vanaf 17.00; 
gezamenlijke maaltijd vanaf 18.00.  
 
Sing-in groep 
Bijdrage aan de volgende viering(en):  11 en 25 janu-
ari 
 
Middenmeergroep  
Waar:   Pastorie 
Wanneer:   5 februari 14.30     
 
Amstelgroep 
Waar:    de  Pastorie 
Wanneer:   13 januari  om 14.30  

High Tea Damesgroep 
Waar:  de Ontmoetingsruimte 
Wanneer:  5 januari om 14.30 
 
Alpha I 
Waar:  de Pastorie 
Wanneer:  13 en 27 januari om 18.30 
 
Alpha II 
Waar:  de Pastorie 
Wanneer:  15 en 29 januari om 18.30 
 
Kring ‘Sharing’ 
Waar:  Archimedesweg 73-I 
Wanneer:   laatste zondag van de maand 20.00 
 
Jongeren/ Catechisatiegroep  
Waar:  de Pastorie 
Wanneer:   25 januari 18.30  
 
Gebed voor buurt en kerk  
Waar:  De Bron 
Wanneer:   7 januari van 19.30 – 20.00  
 
Open Kerk 
Wanneer:    28 januari 11.00 – 12.15 (om 12.00 korte 
  viering) 

 
Dirk-Jan Thijs   

Groeien bij de Bron-kalender januari 

Ingeschreven bij De Bron: 
Wigle, David en Izak Haringsma 
Anjo Nieuwoudt en Lennart Maris 
 
Reeds langere tijd meelevend, alsnog hartelijk welkom! 

Van de kerkelijke administratie 

Ondanks het onverwacht eerder houden van de 
Wereldwinkel is er voor 160 Euro verkocht namens 

Z.W.O. Hartelijk Dank. 
Truus Mentink 

Wereldwinkel 

OPROEP VRIJWILLIGERS AUTODIENST 
We hebben te weinig vrijwilligers. Dit heeft tot gevolg 

dat wij iedere vier weken dienst draaien en dan ook 

nog eens 3 ritjes moeten maken om de mensen op te 

halen.  

Daarbij komt dat de helft van de autorijders zelf al op 

leeftijd zijn! We zijn ze heel dankbaar dat ze nog 

steeds dit werk blijven doen maar het zou zomaar 

kunnen dat er gaten gaan vallen. 

Denkt u, ik zou best 2 of 3 mensen kunnen ophalen 

eens in de 4-5 weken dan kunt u met mij contact 

opnemen. We zijn u hiervoor, namens alle mensen die 

niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, heel 

dankbaar. 

Ans van Raalte-Deschan 
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Zondag 4 januari 2015 – Bartiméus Sonneheerdt 

In Nederland zijn circa 350.000 mensen blind of 
slechtziend. Uit onderzoek blijkt dat dit aantal in 2020 
zal zijn opgelopen tot zo’n 380.000. Oorzaken hier-
voor zijn onder meer de vergrijzing, maar ook ziektes 
als diabetes waardoor veel jonge mensen worden 
getroffen. 
Bartiméus Sonneheerdt maakt zich sterk voor blinden 
en slechtzienden. Zij geven mensen die blind of 
slechtziend zijn de kans om zo zelfstandig mogelijk te 
leven, mee te doen in de maatschappij en hun tal-
enten te ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen, 
zamelt Bartiméus Sonneheerdt geld in voor innova- 
tieve projecten én proberen zij mensen bewust te 
laten worden waar blinden en slechtzienden dagelijks 
– soms letterlijk – tegenaan lopen. 
Zij zijn volledig afhankelijk van giften en ontvangen 
geen overheidssubsidie. Daarom vragen wij u hen te 
ondersteunen.  
 
Zondag 11 januari 2015 - Stichting Friedenss-
timme  
Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor onder-
steuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie 
bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt 
honderd evangelisten in staat om zich volledig aan 
evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van 
lectuur en middelen voor vervoer. 
Waar staat Stichting Friedenstimme voor: 
Door de Bijbel spreekt God tot mensen. Het verlan-
gen is dat de inwoners van het werkgebied per-
soonlijk het Woord van God ontvangen, en uitgelegd 
krijgen wat daarin tot hun redding geschreven staat. 
De laatste woorden die de Heere Jezus op aarde tot 
zijn volgelingen gesproken heeft: “En gij zult Mijn 
getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en 
Samaria en tot aan het uiterste der aarde.”  In 
Rusland en de andere landen van het werkgebied 
zijn nog steeds miljoenen mensen die Christus niet 
kennen, velen hebben het evangelie nog nooit duide-
lijk gehoord.  
Daarom steunen zij Russische evangelisten die deze 
onbereikten opzoeken om met hen te spreken over 
Jezus. Vaak met gevaar voor eigen leven. In de barre 
en koude toendra’s in het noorden van Rusland. En 
in de door Islam gedomineerde landen van Centraal 
Azië en de Kaukasus. Letterlijk tot aan het uiterste 
der aarde. 
Als organisatie zijn zij afhankelijk van giften en do-
naties. 
 
Zondag 18 januari 2015 – Zondag van de Eenheid 
– Leger des Heils 
Op deze zondag van de eenheid is er een gezamenli-
jke dienst met de Rooms Katholieken van de Marte-
laren van Gorcum, de Evangelische Broederge-
meente en het Leger des Heils. 
Daarom hebben wij gemeend de collecte te houden 

voor de dak- en thuislozen die het Leger des Heils in 
de stad opvangt.  
 
Waar staat het Leger des Heils voor: 
Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. 
Dat is het doel van het Leger des Heils.  
Ze laten zich inspireren door de Bijbel, in het bijzon-
der door de woorden en daden van Jezus Christus. 
Hij is het voorbeeld. Iedereen heeft recht op een eer-
lijke kans. Het Leger des Heils wil mensen die kans 
geven. Daarom komen ze op voor mensen die geen 
helper hebben. Als je hun hulp nodig hebt, dan zijn zij 
er voor je. Wie je ook bent. 
Het geloof delen ze met veel christenen over de hele 
wereld. Toch zijn ze duidelijk herkenbaar als Leger 
des Heils. Aan hun naam en symbolen, maar vooral 
aan hun houding. Zij zijn een strijdbare en dyna-
mische organisatie. Voor hen zijn daden belangrijker 
dan woorden. Ze strijden tegen alles wat het leven 
kapot maakt: armoede, onrecht, verslaving, een-
zaamheid, uitsluiting en zinloosheid. En ze strijden 
voor een leven zoals God het heeft bedoeld, door het 
goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en 
daad. Hoe groot de nood ook is, zij geloven dat er 
altijd hoop is en iedereen ertoe doet. 
Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden 
mensen met professionele zorg en begeleiding. Met 
hun brede zorgaanbod kunnen ze bijna iedereen 
helpen. Daarnaast zoekt het Leger des Heils met u 
mee naar zingeving en antwoord op levensvragen. 
Waarom leef ik? Bestaat God? Vragen waar iedereen 
mee worstelt. Het Leger des Heils heeft op bijna 50 
plaatsen in Nederland Kerken waar elke zondag een 
dienst wordt gehouden.  
 
Zondag 25 januari 2015 – Wereld Lepradag 
Ieder jaar, op de laatste zondag van januari, wordt 
overal ter wereld stilgestaan bij de gevolgen van 
lepra. Ook in 2015, op 25 januari, vraagt Leprazend-
ing speciale aandacht voor het stigma en de discrimi-
natie die zoveel leprapatiënten nog ondervinden. Het 
thema van dit jaar is  Uitgesloten!? 
 
Waar staat de Leprastichting voor: 
Leprazending is een internationale christelijke organi-
satie tégen lepra, met aandacht en liefde voor de 
individuele patiënt. Zij willen leprapatiënten medisch, 
sociaal en geestelijk bijstaan. Zij streven ernaar om 
Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor 
mensen die zich verstoten voelen. 
Leprazending gaat verder dan medische zorg. Zij 
willen leprapatiënten een nieuw leven bieden, een 
nieuw geluk. Dat doen ze door bijvoorbeeld opleidin-
gen te verzorgen, en microkredieten te verstrekken. 
Hun hulp richt zoveel mogelijk op de behoeften van 
de individuele patiënten. 
 
Leprazending Nederland is onderdeel van het Inter-
nationale netwerk van The Leprosy Mission Interna-
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tional (TLMI), dat 171 projecten ondersteunt in 28 lan-
den in Azië en Afrika. Leprazending heeft ruim 
tweeduizend nationale en internationale veldwerkers 
en werkt nauw samen met gemeenschappen, kerken, 
plaatselijke overheden en andere ontwikkelingsorgani-
saties. 
 
In navolging van Jezus Christus werkt Leprazending 

aan het lenigen van de lichamelijke, mentale, sociale 

en geestelijke noden van individuen en gemeenschap-

pen die zijn getroffen door lepra. Samen met hen 

werken ze aan de bevestiging van hun menselijke 

waardigheid en de uitroeiing van lepra.   

‘Een wereld zonder lepra’. 
 
Zondag 1 februari 2015 – Collecte kerk in  Actie – 

Werelddiaconaat ‘Cashewnoten voor een betere 
toekomst’ 
 
Opkomen voor de rechten van inheemse groepen, dat 
is wat partnerorganisatie Non Timber Forest Produc-
tion (NTFP) in Cambodja doet. NTFP helpt etnische 
minderheden om de toegang tot en eigendom over 
hun land en natuurlijke bronnen te benutten en te 
beschermen. NTFP startte hiervoor een bijzonder 
cashewnoten project in het noorden van het land. In 5 
dorpen worden 25 boerengroepen getraind om 
cashewnoten te produceren, te verwerken en te 
verkopen.  
Doel van dit project is om meer inkomen te genereren 
en de positie en rechten van inheemse groepen in de 
samenleving te verbeteren. 

Financiën 
Op 7 december hadden we een bijzondere dienst in 

de kerk die, naast het avondmaal, in het teken stond 

van financiën.  

Na de dienst spraken we hier nog over met elkaar aan 

de hand van een aantal stellingen, waaronder: - “Schenken met je hart, daar wordt je niet armer 

van” - “Schenken is niet alleen geven, het is vooral 

danken” 

 

Daarna volgde aan de hand van wat cijfers een 

gesprek over de financiële situatie van onze kerk. Kort 

samengevat werd daarin het volgende toegelicht: - Onze kerk is financieel gezond, met name om-

dat we een behoorlijk bedrag aan reserves heb-

ben, waarmee we bijvoorbeeld een bijdrage 

kunnen leveren aan grotere eenmalige uit-

gaven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan groot on-

derhoud, schilderwerk of het herstellen van ons 

orgel.  - Het is echter ook zo dat we met de jaarlijkse 

inkomsten niet alle “normale” uitgaven kunnen 

dekken. De jaarlijkse Kerkbalans actie levert 

ongeveer 50.000 euro op, een heel mooi be-

drag. Echter, onder aan de streep staat er de 

laatste jaren wel een negatief resultaat van 

enige tienduizenden euro’s.  

 

Er volgde een levendige discussie waarbij vanuit de 

gemeente onder meer suggesties werden gedaan 

over hoe om te gaan met de woningen die we be-

heren, ons spaargeld en de diverse subsi-

diemogelijkheden die er zijn.  

Aan het einde van dit artikel ziet u nog het beknopte 

overzicht van onze inkomsten en uitgaven dat op 7 

december na de dienst is gepresenteerd. 

Kerkbalans 

Binnenkort valt de envelop van Kerkbalans weer 
bij u op de mat. Kerkbalans is de gezamenlijke 
actie van de grootste Nederlandse kerk-
genootschappen voor de geldwerving ten beho-
eve van de plaatselijke gemeenten, kerken en 
parochies. Zoals u weet doen wij daar in de Wa-
tergraafsmeer als onderdeel van de PKN ook aan 
mee. In de brochure kunt u de verdere details 
lezen. Ook ligt tegen die tijd de begroting van 
2015 ter inzage op het kerkelijk bureau.  
 
Ongeacht de hoogte zijn wij u uiteraard zeer 
dankbaar voor uw bijdrage, van velen van u al 
jaren lang. 
 

Giftenaftrek 

Giften aan de kerk zijn onder bepaalde omstandighe-
den aftrekbaar van de belasting. Dit komt omdat onze 
kerk in de Watergraafsmeer als onderdeel van de 
PKN een zogenaamde ANBI-instantie is. ANBI is de 
afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. 
Mocht u willen weten of dit ook op uw specifieke 
situatie van toepassing is, dan kunt u altijd contact 
opnemen met ondergetekende.  
 
Giften zijn in principe aftrekbaar boven een drempel-

bedrag, dit is globaal 1% van uw belastbaar gezinsin-

komen. Verder is er een maximum (10% van het 

drempelinkomen). Bij een drempelinkomen van € 

50.000.- zijn giften dus alleen aftrekbaar boven € 

500.-  

Periodieke giften aan de kerk zijn volledig aftrekbaar. 

Wel is het noodzakelijk dit via een onderhandse akte 

van schenking te laten vastleggen, (in dit geval tussen 
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u en de kerk). De reden is dat men zich hiertoe voor 

een periode van (minstens) vijf jaar verplicht. Hiervoor 

was altijd de tussenkomst va een notaris nodig, maar 

vanaf 1 januari 2014 is dit niet meer verplicht. Bij 

situaties als werkloosheid kan de gift worden beëin-

digd, en uiteraard ook bij overlijden.  

Daarnaast kunt u overwegen om in uw testament een 

erfstelling of legaat op te nemen ten gunste van onze 

gemeente. 

 

Vragen? 

Als u vragen of een toelichting heeft over het boven-
staande, aarzel dan niet om contact met mij op te ne-

men. Ik zal mijn best doen om ow vragen zo goed 
mogelijk te beantwoorden.  
 
Bedankt dat u geeft om én voor een zaak van bli-
jvende waarde! 
 
 
Namens net College van Kerkrentmeesters, 
 

 
Marc Pels 

Penningmeester 
Tel. 617 2649 

pelsmarc@gmail.com  

Inkomsten: Uitgaven: 

Bijdragen Gemeenteleden 60.000       Pastoraat 80.000       

Huuropbrengsten Kerk / Woningen 65.000       Kerkgebouw 60.000       

Rente 40.000       Salarissen 20.000       

Overig 10.000       Groot onderhoud 20.000       

Verplichte bijdragen 15.000       

Overig 20.000       

TOTAAL 175.000 215.000 

Nadelig verschil -40.000  

Insluiper 
Beste gemeenteleden,  
  
Tijdens de kerstviering met de gehandicapten op zon-
dag 21 december, zijn wij als kerk geconfronteerd met 
een insluiper.  
Klaas Buikema en Linda Schol hebben dit ontdekt  
tijdens het opruimen van de kerk na de viering. 
Het gevolg hiervan is geweest vier opengebroken kas-
ten en een hoop schade. 
 
De kast op het kerkelijk bureau en de toegangsdeur 
zijn geforceerd, er is geprobeerd het kleine 
ladenkastje onder het bureau te openen en een ar-
chiefkast op de eerste verdieping was open. 
Ook de kast in de crèche was open gebroken. 
Voor zover wij hebben kunnen nagaan is er niets 
verdwenen, maar U begrijpt dat de schade groot is.  
 
Maar er is een ander punt: De verzekering dekt geen 
schade, aangezien er een geval van insluiping is ge-

weest en de dader niet met inbraaksporen is binnen 
gekomen. 
 
Na overleg met de kerkenraad heeft het college van 
kerkrentmeesters de volgen maatregel genomen: 
De buitendeur naar de ontmoetingsruimte gaat dicht 
en een ieder wordt verzocht om via het kerkplein de 
kerk binnen te gaan. Als de deur van de ontmoetings-
ruimte dicht is kan iedereen zomaar naar boven lopen. 
 
Alleen voor de autodienst kunt u aanbellen en dan 
wordt de deur geopend en daarna weer gesloten. 
De koster of de ouderling van dienst is verantwoorde-
lijk voor deze gang van zaken. 
 
Wij begrijpen dat dit vervelend is, maar vragen uw 
begrip voor deze situatie. 
 
Namens het College van kerkrentmeesters 

Ben van Raalte 
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Zondag 11 januari 
De Bron, 10.00 
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
Collecte: Stichting Friedensstimme  
 
Zondag 18 januari 
Zondag van de Eenheid 
De Bron, 10.30 
Voorganger: Gezamenlijke voorgangers 
Collecte: Leger des Heils  
 
Zondag 25  januari 
Viering Heilig Avondmaal 
De Bron, 10.00 
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
Collecte: Wereld Lepradag 
 
Zondag 1 februari 
De Bron, 10.00 
Voorganger: Pastor M. (Marja) van Gaalen 
Collecte: kerk in Actie –  Werelddiaconaat 

 
Zondag 8 februari 
De Bron, 10.00 
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
 
Zondag 15 februari 
De Bron, 10.00 
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
 

Diensten 

Ontvangen  - voor het bloemenfonds van N.vd.V € 30,-- - voor kerk en diaconie van N.A.S. € 20,-- - voor kerk en diaconie van N.P.  € 10,-- - via dhr.K.Verhoog van NN voor Diaconie € 20,- 

 

Verantwoording van de collectes in de maand no-
vember 2014: 
2 november  -  KIA Najaarszendingsweek  € 176,77 
- Geloof in Zambia!      
9 november   - Leger des Heils–   € 196,61 
huize Rosaburgh, Amsterdam Noord   
16 november - KIA Diaconaat -    € 137,65 
Geef voor het kind!      
23 november - Project Masifundisana,  € 203,39 
Z-Afrika       
 

Verantwoording giften 
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