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Maakt het wat uit 
dat mij zoveel 
verwart, 
als God, 
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veel meer is 
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Beste vrienden,  
Piano Grande 
 
Misschien verwacht u nu een stukje over muziekin-
strumenten in de kerk, maar dat is niet het geval. Ti-
jdens onze vakantie dit jaar in Umbrië (Italië) zijn we 
door de Piano Grande getrokken. Het is een uit-
gestrekt dal te midden van de bergketens van de Ap-
penijnen. 'Piano Grande' betekent zoiets als 'grote 
rust' en dat gevoel kwam inderdaad over me toen ik 
over de vlakte uitzag. Het licht was heel bijzonder en 
gleed over de met gras begroeide vlakten. In de 
diepte zagen we witte vlekken en behulp van de telel-
ens van het fototoestel ontdekten we dat het inder-
daad een kudde schapen was. 
 
Daar niet ver vandaan bevindt zich het plaatsje Assisi, 
beroemd geworden door Franciscus. Daar verbleven 
we enkele dagen in een allercharmantst middeleeuws 
huisje met muren van een halve meter dik. Assisi staat 
geheel in het teken van deze bekende heilige. Het 
staat vol kerken: één waar Franciscus gedoopt werd, 
één waar hij geroepen werd, één waar hij stierf en één 
waar hij begraven werd. Verder is er nog een kerk 
gewijd aan één van zijn eerste volgelingen: de heilige 
Chiara (Clarisse) en een aantal minder beroemde 
kerken.  
Assisi heeft grote aantrekkingskracht op pelgrims en 

andere toeristen en een bezoek is zeer de moeite 
waard. Toen wij op zondag naar de kerk gingen waren 
er in politie-uniform geklede functionarissen om de 
mensenmenigte in goede banen te leiden. Ook liepen 
er enkele zwaarbewapende militairen rond waarschi-
jnlijk met het oog op mogelijke aanslagen. Jammer, 
maar begrijpelijk, en helaas dat dat nodig is.  
 
Voor mij was de 'Piano Grande' ('Grote Rust') niet in 
de kerken van Assisi - prachtig als ze zijn - en ik vraag 
me af wat Franciscus, die koos voor een leven van 
eenvoud en armoede, er zelf van gevonden zou heb-
ben. Ik zag Franciscus eerder bij die enkeling, die 
arme, die lijdende, of bij die schapen in de vlakte van 
de Piano Grande.  
'Herstel Mijn Huis' was de opdracht van zijn roepings-
visioen. Hij dacht dat het letterlijk bedoeld was en be-
gon met het opknappen van het vervallen kerkje van 
San Damiano en andere kerken. Later begreep hij dat 
het met de boodschap te maken had. Een boodschap 
die zo treffend tot uiting komt in dat prachtige lied, 
toegeschreven aan Franciscus:  
 
Heer, maak mij een instrument van uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat is, 
Laat mij vergeving brengen waar schuld is 
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is, 
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'Het gevaar van lauwheid'  

Op de gesprekskringen hebben we stilgestaan bij de 
brief aan de gemeente in Laodicea. Dit is één van de 
zeven brieven die je vindt in de eerste hoofdstukken 
van het Bijbelboek Openbaring. Ze zijn oorspronkelijk 
gericht aan zeven gemeenten in Klein-Azië, het 
zuiden van het huidige Turkije, maar worden gezien 
als brieven van belang voor de kerk van alle tijden.  
 
Eén van deze gemeenten is dus Laodicea. Het lag op 
enkele kilometers afstand van het plaatsje Hiërapolis. 
Hier bevonden zich warme bronnen. Het water 
stroomde deels door naar Laodicea, maar tegen de 
tijd dat het daar aangekomen was, was het niet warm 
meer, maar lauw. Met warm water kun je wel wat: 
jezelf of je kleren wassen bijvoorbeeld. Koud water is 
ook nuttig: je kunt het drinken, zeker van belang in 
een heet klimaat. Maar lauw water? 
 
In deze brief horen we de stem van Christus die tegen 
die gelovigen in Laodicea zegt: 'Ik weet wat u doet, 
hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud 
of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of 
koud zal ik u uitspuwen’.  
 
Het grote gevaar is lauwheid. Waarom eigenlijk? Het 
lijkt een mooie middenpositie, een goed compromis. 
Wat zou bedoeld worden? Misschien kunnen de vol-
gende zegswijzen ons op weg brengen: 
'ik word er niet warm of koud van' : dat betekent zoiets 
als 'ik trek me er niets van aan'. 
'ik loop er niet warm voor’: dat zeg je als je ergens niet 
enthousiast over wordt. 
De mensen uit Laodicea krijgen het verwijt van lau-

wheid. Ze zijn niet betrokken en niet enthousiast. Be-
denk wel het gaat hier om de mensen van die kleine 
christelijke gemeente. Je zou misschien verwachten 
dat zij de 'warmen' zouden zijn. Met als 'kouden' de 
'ongelovige' mensen daarbuiten en de 'lauwen' de 
mensen aan de rand. Maar zo ligt het niet. Die chris-
telijke mensen zijn de 'lauwen'!  
 
Ik weet niet of jou als gelovige ook wel eens dat 
gevoel van lauwheid overvalt. Je zal niet gauw stop-
pen met bidden voor je eten en misschien ook niet 
met naar de kerk gaan - koud ben je zeker niet! - maar 
om nou te zeggen dat je warm bent.....Soms lijkt je 
geloofsleven wel erg op een afgestompte routine.  
 
Het valt me op dat die beschuldiging van lauwheid te 
maken heeft met wat die mensen doen. Of juist niet 
doen. Even later klinkt het 'U zegt dat u rijk bent, dat u 
alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt....' Een 
kenmerk van lauwheid is dat je niets meer nodig denkt 
te hebben. Maar dan houd je jezelf voor de gek. Lau-
wheid is een op jezelf gerichte houding. De deur van 
je hart zit dicht, zo blijkt uit deze brief. Je bent in jezelf 
opgesloten.  
 
Lauwheid is geen lang houdbare toestand. Lauw wa-
ter wordt, als het nog even langer staat, koud. Tenzij 
het weer in de buurt van de warmtebron komt. Dat is 
Jezus, het Licht van de wereld. Hij staat aan de deur 
en klopt aan. Ieder die opendoet wordt uitgenodigd tot 
een maaltijd. 
 

Dirk-Jan Thijs 

Laat mij waarheid brengen waar dwaling is, 
Laat mij geloof brengen waar twijfel is. 
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. 
Laat mij licht brengen waar het duister is 
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.. 
 
Heer, laat mij ernaar streven, 
niet dat ik getroost word, maar dat ik troost, 
niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp, 
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb, 
 
want wie geeft, ontvangt, 
wie zichzelf vergeet, vindt, 
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen, 
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven. 
               
 
Bij de diensten in oktober - Op donderdag 1 oktober is er om 15.00 u een 

dienst in De Open Hof, waarin ook het heilig 
Avondmaal gevierd zal worden. Ik hoop in deze 
dienst voor te gaan. Allen welkom, ook belang-
stellenden van buiten De Open Hof.  

- Op 4 oktober is er een dienst met en door 

kinderen, met daarin ook een 
'volwassenmoment'. Bedoeld voor alle leeftijden 
dus.  - 11 oktober is Marja van Gaalen gastvoor-

ganger.  - Op 18 oktober heb ik zelf dienst in De Bron. 

Wees erop voorbereid dat deze zondag de Am-
sterdam marathon plaatsvindt. Overigens blijft 
de kerk goed bereikbaar; alleen bij het naar huis 
gaan is er misschien even vertraging bij het 
oversteken van de Hugo de Vrieslaan. Op deze 
zondag is er ook de mogelijkheid voor per-
soonlijke voorbede met leden van het Gebed-
steam. Hiervoor zal deze keer gelegenheid zijn 
tijdens de dienst, nadat de algemene voorbeden 
plaatsgevonden hebben.  - Op 25 oktober hoop ik in De Bron voor te gaan.  

 
Goede diensten gewenst!  
Met hartelijke groet, ook van Tonny, 

Dirk-Jan Thijs   

n.a.v. Openbaring 3: 14-21 ' 
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Mensen 
Lief en Leed 

 

In memoriam 
Tijdens onze vakantie overleed op 16 augustus John 
(Johannes Petrus) Bous in de leeftijd van 89 jaar.  Ik 
kende het echtpaar Bous niet goed, maar kan me wel 
herinneren hen vorig jaar een keer bezocht te hebben. 
De heer Bous kon met smaak vertellen over zijn werk 
als voormalig autoverkoper bij Peugeot. Mw. Bous 
(met wie hij 65 jaar getrouwd was) was vroeger actief 
bij de autodienst en bloemendienst van De Bron. Ik 
kan me ook nog herinneren dat toen ik bij hen vertrok 
meneer Bous me zei dat hij zo'n last had van 
slapeloosheid. Daar hebben we toen voor gebeden. 
We hopen dat hij nu de rust gevonden heeft waarvan 
kerkvader Augustinus zegt: 'Mijn hart is onrustig, tot 
het rust vindt in U , o God'.  
 
John Bous werd gecremeerd in besloten familiekring. 
We wensen zijn vrouw, kinderen, klein- en achterk-
leinkinderen sterkte met dit verlies.  
------------------------------------------------------------------------ 

 
Op 1 september ging van ons heen Tjerk Terpstra, in 
de leeftijd van 93 jaar, na een huwelijk van 64 jaar. 
Een geboren Fries, vestigde hij zich met zijn vrouw 
Bep in Amsterdam. Zijn Friese afkomst verloochende 
hij niet en het was ook nauwelijks te verbergen. Niet 
alleen door zijn naam, ook zijn karakter had iets in 
zich van die eigenzinnige, zelfs stugge Fries. Niet 
altijd zo toegankelijk. Maar achter die uiterlijke ver-
schijning ging wel een gevoelig hart schuil en sprak de 
emotie een stevig woordje mee. Zo heb ik Tjerk Terp-
stra leren kennen. 
  
93 jaar heeft God hem als levenstijd gegeven - bijna 
een eeuw lang. Hij heeft geduldig gewacht tot zijn tijd 
erop zat. Het geloof dat hij op Gods tijd gehaald zou 
worden stond hem helder - steeds helderder - voor 
ogen. Hij wilde er niet op vooruit lopen.  
Hij heeft zijn strijd gestreden en zijn geloof behouden.  
Niet zonder een klacht op zijn lippen. Nee, dat niet. Zo 
zat hij niet in elkaar. Hij was wie hij was. Met de psy-
chische constellatie zoals hij die had. Met zijn leven-
servaringen: heel vroeg zijn moeder verloren, aangri-
jpende oorlogservaringen en allerlei zorgen - ook in 
het gezin.  
 
Toch werd het hem gegeven te volharden in het 
geloof. Daarom stonden ook die verzen uit Habakuk 
centraal tijdens de dankdienst voor zijn leven op 9 
september in De Bron: 'Al zal de vijgeboom niet 
bloeien.....toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen 
voor de God die mij redt'. Dat deed Tjerk Terpstra 
vooral door het lied; vele jaren was hij lid van een 
zangkoor. De liederen bij het afscheid waren dan ook 
zijn eigen keuze. 
 
Onze gedachten en gebeden zijn bij hen die achterbli-

jven: in de eerste plaats zijn vrouw Bep, die hem altijd 
terzijde heeft gestaan, maar ook de kinderen Corrie 
en Jan en René en de klein- en achterkleinkinderen.       
------------------------------------------------------------------------ 
 
Op 2 september overleed  Jiskjen Anna Schelhaas 
in de leeftijd van 90 jaar. Zij verbleef de laatste tijd van 
haar leven in Amsta - Ingenhouszhof. Opgegroeid als 
domineesdochter vertrok ze naar Amsterdam, waar ze 
o.a. een lange periode in de Hoofddorppleinbuurt 
woonde. Ze was opgeleid als lerares in naaldvakken, 
maar vond uiteindelijk haar werk bij de Rijksgebou-
wendienst. 
   
Nog maar kort geleden heb ik haar kunnen ont-
moeten. Ze lag in bed. Een gesprekje was niet meer 
zo goed mogelijk mede door voortschrijdende demen-
tie. Ik heb toen wat liederen voor haar gezongen en 
gebeden - in de hoop en de verwachting haar een vol-
gende keer weer te kunnen ontmoeten. Maar terug 
van vakantie ontvingen we het bericht dat Jitty was 
heengegaan.  
 
Op 8 september werd het lichaam van Jitty te ruste 
gelegd op de begraafplaats te Hoogeveen, bij haar 
ouders en haar zus Tineke.  
 
We wensen haar broers, zusters en verdere familie 
sterkte.  
------------------------------------------------------------------------ 
 
Op 16 september ging van ons heen Anna Maria van 
Beek - Demoitié in de leeftijd van 100 jaar.  Lang 
woonde het gezin van Beek aan de Von Liebigweg. 
De laatste jaren van haar leven bracht mw. van Beek 
in De Open Hof door. Daar kon je haar vaak zien, 
meestal  met een boek met grote letters in de bene-
denzaal of buiten op een bankje, of bij haar dagelijkse 
ommetje.  
 
Zo heb ik haar ook regelmatig ontmoet de laatste ja-
ren. Altijd was er wel wat te praten, want geestelijk 
was ze nog zeer scherp. Soms was ze het eens met 
de preek die ze altijd nauwkeurig las en was ze erdoor 
bemoedigd, maar een enkele keer juist helemaal niet 
en dat liet ze dan ook weten. 
 
Wel had ze altijd behoefte aan gebed. Ze had dat no-
dig, omdat ze vaak gekweld werd door neerslachtige 
stemmingen. Dan zag ze alles somber en donker. Dan 
moest ik bidden. Ze zag uit naar het einde. Vaak had 
ze het over 'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
waarop gerechtigheid zal wonen'. Deze passage 
(Openb. 21: 1-6) stond dan ook centraal tijdens de 
afscheidsdienst op 24 september in De Bron. 
 
Haar lichaam werd te ruste gelegd op de Nieuwe 
Ooster. We wensen haar kinderen, klein - en achterk-
leinkinderen sterkte.    
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Bedankje 
 
Langs deze weg wil ik U allen van harte bedanken 
voor Uw medeleven tijdens mijn ziekte, kaarten, bloe-
men, telefoontjes, bezoekjes, de bloemen uit de kerk, 
maar bovenal Uw gebed, een biddende gemeente. 

 
 
Ik ben er héél dankbaar voor. 
 
Een hartelijke groet, 

Wil Faber 

Verjaardag 
 
Op 18 oktober hoopt mevr. P.Bakker  - Fioole 
(Teslastraat  120; 1098 VH  Amsterdam) 100 jaar te 
worden. Dat betekent dat zij geboren werd tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Voor mij is dat echt de tijd uit de 
geschiedenisboekjes. Het is wel een heel bijzondere 
mijlpaal als je dat mag bereiken en mevr. Bakker zal 
de eerste zijn om dat te erkennen. Ze heeft veel mee-
gemaakt in haar leven, ook op het gebied van ziekte 
en dan nog zo vitaal te zijn op je honderdste. Mw. 
Bakker is zelfs nog in staat om anderen te bezoeken 
en ook de kerkdienst zal ze niet gauw overslaan. Met 
mevr. Bakker zijn we God dankbaar dat ze dit allemaal 
mag beleven. 
 
Namens de hele gemeente van De Bron wens ik haar 
mooie dagen rondom haar verjaardag en Gods zegen 
voor de toekomst.  
 
Geboren 
 
Op 19 september werd Seth geboren in het gezin van 
Ruben en Christine Groot-Zwart. Vorig jaar trouwden 
Ruben en Christine, die in Purmerend wonen,  in De 
Bron. We feliciteren de ouders van harte en betrekken 
daarbij ook de grootouders en overgrootmoeder, mw. 
Terpstra. We wensen  Gods zegen voor het jonge 
gezin.  
 
In deze zelfde MeerZicht waarin melding wordt gema-
akt van het overlijden van (over)grootvader Terpstra 
horen we over de geboorte van een achterkleinkind, 
het vierde. 'Geslachten gaan, geslachten komen; we 
zijn in Uw ontferming opgenomen'.(Ps.90)   
 
Zieken 

Mw.S. van Duin moest worden opgenomen in het 
ziekenhuis voor een darmoperatie.  
 
We denken ook aan alle anderen die in ver-
pleeghuizen verblijven of aan huis gebonden zijn. 
 
Een regelmatig gestelde vraag tijdens de pastorale 
bezoeken is de 'waarom' vraag? Waarom moet mij dit 
overkomen? Ik kan er niets goeds in zien. En ik krijg 
ook geen antwoord van God. Laatst zei iemand, die 
ook met die 'waarom' vraag zat, tegen me: mensen 
zeggen: 'je moet niet vragen 'waarom' maar ‘waartoe’, 
maar ik kan daar niets mee'.  
 
Inderdaad kan je soms - vaak lange tijd later - ineens 
inzien dat een 'waarom' vraag is opgelost. Je begrijpt 
ineens ‘waartoe’. Je ontdekt dat er uit iets moeilijks en 
onbegrijpelijks (ook) iets goeds is voortgekomen. Dat 
kan je dan als een (achteraf) antwoord van God er-
varen.  
 
Maar dat gebeurt niet altijd. Soms blijf je met vragen 
zitten. Ze blijven schuren. In de worsteling daarmee 
moeten we bedenken dat er nogal wat klaagpsalmen 
in de Bijbel staan. In deze psalmen is de 'waarom' 
vraag nooit ver weg.  
Soms verschijnt er dan nog ergens een lichtpunt in de 
psalm, een andere keer blijft het donker. Ook voor 
Bijbelschrijvers was dit soms een punt: een God die 
verborgen is. Denk ook aan het boek Job!  Laten we 
onze 'waarom' vragen maar net als hen bij God blijven 
neerleggen en ondertussen bidden om nieuwe moed 
en hoop.  
 
 
Hartelijke groet, 

Dirk-Jan Thijs 

Bedankje 
 
Mevrouw Weiss, Linnaeusparkweg bedankt de kerk 

voor de mooie bloemen die zij mocht ontvangen en is 

blij dat de gemeente aan haar denkt nu ze niet meer  

 

 

naar de kerk kan komen wegens haar gezondheid.  

 

Namens Mevrouw Weiss. 

Mevrouw Nel Bakker – 100 Jaar – zondag 18 okto-
ber 
 

Op zondag 18 oktober hoopt onze moeder Nel Bak-

ker-Fioole de mooie leeftijd van 100 jaar te bereiken. 

Haar kinderen Anneke, Bep en Joop en Jose zullen 

dan met haar in de kerk zijn en wij zorgen voor iets 

lekkers bij de koffie.  

 

U bent van harte uitgenodigd! 
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  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 oktober, 11 november, 14 oktober, 11 november, 14 oktober, 11 november, 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 oktober 
Wat:         welkom en drankje vanaf 17.00; 
gezamenlijke maaltijd vanaf 18.00.  
 
Sing-in groep 
Bijdrage aan de volgende viering(en):  25 oktober 
 
High Tea dameskring 
Waar:    De Bron - Ontmoetingsruimte 
Wanneer:   5 oktober  om 14.30  
 
Amstelgroep 
Waar:    de  Pastorie 
Wanneer:   6 oktober  om 14.30  
 
Middenmeergroep 
Waar:    de  Pastorie 
Wanneer:   22 oktober om 14.30  

Kring ‘Sharing’ 
Waar:  Archimedesweg 73-I 
Wanneer:  laatste zondag van de maand 20.00 
 
Gebed voor buurt en kerk  
Waar:  De Bron 
Wanneer:   7 oktober  van 19.30 – 20.00 
 
Open Kerk  
Waar:  De Bron 
Wanneer:   28 oktober  11.00 (12.00-12.15 middag 
  pauzedienst) 
 
De Jonge Bronners  (jongeren) 
Waar:    de  Pastorie 
Wanneer:   25 oktober om 19.30  
 
Rouwverwerkingsgroep 
Waar:  de Pastorie 
Wanneer:  15 oktober 16.00-17.00 
 
Beta - kring 
Waar:  de Pastorie 
Wanneer:  29 september, 13 en 27 oktober 19.30 
 
 

Groeien bij de Bron - kalender okt 2015 

  HIGH TEA 
 

    Hartelijk welkom op onze "High tea"  
   welke gehouden wordt op de 1ste  
maandag van de maand. 
Het thema van dit seizoen is "omzien naar  
elkaar" 
 
De eerste middag is op 5 oktober aanvang 14.30 
uur 
Adres: kerkgemeenschap "De Bron" 
Hugo de Vrieslaan 2 
Iedereen is van harte welkom! 
Alvast voor in de agenda: 
5 oktober, 2 november, 7 december,4 januari 
Andere data volgen nog 
 
Tot ziens op 5 oktober. 

                             Janneke van Oosten  

Vrouwenmiddag 

U HOEFT ZICH NIET OP TE GEVEN. 
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Zondag 4 oktober – Israël-zondag - Collecte Kerk 
en Israël  
Een gesprek dat nooit ophoudt 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een 
essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof 
is voortgekomen uit de Joodse traditie. De verhalen 
van Jezus zijn alleen goed te begrijpen als we de 
Joodse achtergrond kennen. De Protestantse Kerk 
onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. 
Het gesprek met en over Israël zal daarom nooit op-
houden. Om dit gesprek te voeden en onze verbon-
denheid concreet te maken, ontwikkelt de Protes-
tantse Kerk toerustingsmaterialen, geeft een blad uit 
en organiseert landelijke bijeenkomsten en 
studiereizen naar Israël. Uw steun maakt dit werk 
mede mogelijk. 
 
Zondag 11oktober  – Project Durban - Zuid-Afrika   
 
Zondag 18 oktober  - Kerk in Actie- Werelddi-
aconaat – Verbeteren voedselproductie in afge-
legen bergdorpen Nepal. 
In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolk-
ing moeite voldoende voedsel te verbouwen. De or-
ganisatie ICFON werkt samen met dorpsbewoners 
aan het verbeteren van de levens-omstandigheden. 
Mensen leren hoe ze braakliggende grond weer kun-
nen bewerken, hoe ze met nieuwe landbouwtech-

nieken hun opbrengst kunnen verhogen en hoe ze 
hun producten op de markt kunnen verkopen. Ook 
krijgen gezinnen een geit of buffel om melk te pro-
duceren of om in te zetten als ploeg- of lastdier. Voor 
slechts € 60,- krijgt een gezin een geit en een training 
in de verzorging, voor € 400,- krijgt een gezin een buf-
fel.  
Daarnaast ondersteunt ICFON dorpsgemeenschap-
pen die in april 2015 werden getroffen door de zware 
aardbevingen, om hun dagelijks leven weer op te pak-
ken. 
 
Zondag 25 oktober  – Oude Zijds 100  
Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen 
samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. 
In de binnenstad van Amsterdam proberen zij in leven 
en werken het evangelie van Jezus Christus present 
te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door 
inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, 
medisch maatschappelijke werk en medische zorg 
voor onverzekerden. De woongemeenschap function-
eert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulp-
verlening ondersteunt. 
 
Zondag 1 november  – Eigen jeugdwerk 
 
 

Ans van Raalte - Deschan 

Diaconale Collectes oktober 2015  

Agenda 
Maandag 12 oktober 
Kerkenraad 
Maandag 26 oktober 
Moderamen 
 
Koffie ochtend 
Heeft u zin in ‘n kopje koffie of thee en ‘n praatje?  
Dan bent u iedere 3e dinsdag van de maand van 
10.00 – 12.00 uur van harte welkom in de pastorie. 

Linnaeushof 94.De eerstvolgende koffie ochtend is op 

dinsdag 20 oktober. 
U bent van harte welkom, in de vernieuwde pastorie!  

Postzegels 
Beste kaart - en zegelschenkers. 
Het was niet zo heftig de laatste maand met de zegels 
en de kaarten. Kunt u de vakantiekaarten nog niet 
missen? ( dan komen ze de volgende keer wel ) Uit de 
“Martelaren” kreeg ik zoveel zegels dat ik er twee 
dagen aan het knippen ben geweest ( niets erg hoor!) 
Wat ik nog zeggen wil is dit: “vergeet de Kerk in Aktie 
niet a.u.b.”. Tel. nummer nog steeds 0651701842 u 
allen groetend, 
 
 

Louis Robert. 

Allerlei 
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Op 1 november is er weer een gemeentezondag. 
Deze worden meestal twee keer per jaar gehouden en 
zijn bedoeld voor het onderlinge gesprek tussen kerk-
enraad en gemeente en tussen gemeenteleden on-
derling. De gemeentezondagen krijgen altijd een 
thema mee. Deze keer is gekozen voor 'samen kerk 
zijn'. Waarom dit thema?  
 
Een kerkelijke gemeente is altijd in beweging - als het 
goed is. Want het is een levende gemeenschap. Alles 
wat leeft beweegt en groeit. Ook onze gemeente ve-
randert. Er vallen mensen af - veelal door ouderdom 
of overlijden; er komen nieuwe mensen bij. Soms zijn 
dat ook mensen met een andere afkomst en achter-
grond. Vroeger kwam bijna iedereen uit de Water-
graafsmeer en was men ofwel voormalig Gerefor-
meerd ofwel ex-Hervormd. Dat geldt voor veel nieu-
wkomers niet meer. De gemeente is daardoor diverser 
geworden.  
 
Deze toegenomen verscheidenheid kan ervaren 
worden als iets prettigs, want het brengt veelk-
leurigheid, maar evengoed als iets uitdagends. We 
vinden het allemaal fijn als er nieuwe mensen bijko-
men, maar tegelijk kan het gevoel ontstaan dat het 
'oude-vertrouwde' verloren gaat. Nieuwe mensen be-
tekent energie steken in kennismaking. De 'eerste 
stap zetten' als het moet. Belangstelling hebben voor 

anderen.  
Maar het gaat verder. De toegenomen verscheiden-
heid vertaalt zich ook in de dingen die we doen en hoe 
we ze doen. De kerkdienst van nu is in grote lijnen 
ongeveer hetzelfde als vroeger. Maar er zijn ook din-
gen anders: nieuwe (naast oudere) liederen, nieuwe 
(naast oudere) Bijbelvertalingen, nieuwe muziekinstru-
menten (naast het orgel). Er is regelmatig de 
mogelijkheid tot persoonlijke voorbede, na of tijdens 
de dienst; er is meer aandacht voor kinderen, soms 
zelfs speciale diensten; er zijn vespervieringen. Laatst 
heeft zelfs een doop door onderdompeling plaats-
gevonden. 
 
Bovendien veranderen de wereld en de kerk om ons 
heen ook. Al deze factoren leiden ertoe dat de kerken-
raad met de gemeente zou willen spreken over dit 
thema: 'Samen kerk zijn', in het licht van de verander-
ingen die we niet tegen kunnen en willen houden.  
 
Na de dienst van 1 november is er de mogelijkheid 
hier in groepjes over door te praten. Steek daarbij ook 
uw eigen ideeën, vragen en bijdragen niet onder de 
tafel.  
 
Namens de kerkenraad van De Bron, 

 
Dirk-Jan Thijs 

'Samen kerk zijn'  
gemeentezondag 1 november 

Vier jaar geleden is voor het laatst een Rouwverwerk-
ingcursus in De Bron georganiseerd. Deelnemers van 
toen geven aan dat het hen echt geholpen heeft. 
Daarom nu weer de mogelijkheid voor zo'n cursus.  
 
Eigenlijk is het beter te spreken over een rouwver-
werkinggroep. De groep is bedoeld voor hen die korte 
of langere tijd geleden te maken hebben gehad met 
een ingrijpend verlies. In de groep is er ruimte om 
hierover te spreken, te luisteren naar elkaar, steun te 
zoeken in gedeelde ervaringen, troost en kracht te 
putten uit het geloof, maar ook plaats te geven aan 
onbeantwoorde vragen. 

De groep zal worden begeleid door Harda van 
Wageningen en mijzelf.  
 
We hopen bijeen te komen op de volgende data: 
15 oktober 
19 november 
15 december 
(en op nog enige nader vast te stellen data in 2016) 
steeds van 16.00-17.00 in de pastorie. 
 
Een aantal mensen heeft zich al opgegeven, maar er 
is nog ruimte, mocht u zich willen aansluiten. 

Dirk-Jan Thijs  

Rouwverwerkingscursus  
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In de ontmoetingsruimte van de Koningskerk 
Ingang Oswaldstraat 1. 

 

25 september, 30 oktober en  
27 november 

 
Ontmoet elkaar elke laatste vrijdag van de maand van 
12.00 – 14.00 tijdens de lunch. 

Iedereen is van harte welkom! Maar geef je wel even 
op bij Mevr. Perk. Telefoonnummer:  
 
06-28460392 of email: m.perk@tele2.nl 
 
 
 
De eigen bijdrage voor de lunch bedraagt € 3,00. 

OPEN LUNCH MAALTIJDEN 2015  

Zaterdag 12 september jongstleden zijn we met 42 
gemeenteleden en gasten naar de Biesbosch geweest 
en hebben daar een mooie boottocht gemaakt. De 
zon had wel wat meer mogen schijnen maar laten we 
niet klagen het was droog! 
Op de boot hebben we een heerlijke lunch gehad en 
natuurlijk uitleg van de schipper over het mooie 
natuurgebied. 
Na twee uren varen zijn we, op advies van onze vrou-
welijke chauffeuse, richting kust gereden aangezien 
het slechte weer vanuit het zuiden over het land zou 
trekken.  
Dat is toch wel gemakkelijk in deze moderne tijd dat je 
via weer-on-line het weer in de gaten kan houden. 
Op naar Scheveningen en daar hebben we langs het 
strand kunnen wandelen of op de Pier van Schevenin-

gen, anderen gingen lekker op en een terrasje zitten 
en zo genieten van de zee en het strand. Ik hoorde 
van mensen dat ze al in geen jaren de zee hadden 
gezien. Het weer was heel rustig aan het strand, geen 
wind dus ideaal. 
Om 5 uur ’s-middag reden we weer op huis aan waar 
we om stipt om 6 uur aankwamen. Wat een planning!  
Het was een gezellige dag en de mensen gaven vol-
mondig aan dat ze volgend jaar weer met elkaar uit 
willen. 
De foto’s van het dagje uit zullen binnenkort op de 
website van De Bron worden gezet. 
www.kerkdebron.org 
 
 

Ans van Raalte-Deschan  

Verslag busreisje 

Beste lezers,  

 

De afgelopen maand zijn de voorbereidingen van de 

cursus geloofsopvoeding in volle gang gezet. Elke 

laatste donderdag van de maand is er nu een bi-

jeenkomst (tot eind november). We hopen op mooie 

en bemoedigende avonden! 

Ook heb ik de afgelopen maand even wat afstand ge-

nomen van mijn taken. Jullie blijven mij zien op zon-

dag, maar ik ben de komende tijd even zoekende naar 

welke taken ik precies op ga pakken en welke mij 

daarin ook energie zullen geven. De afgelopen tijd 

merkte ik namelijk dat ik op was.  

We mogen daarom ook samen danken voor de start 

van de cursus. Ik vraag jullie gebed voor bemoedi-

gende avonden en voor mijn eigen energie. Dat er 

voor mij meer duidelijkheid komt.  

Voor vragen kunt u mij nog steeds bereiken op email, 

telefoon of spreek mij gerust op zondag aan.  

 

Hartelijke groet,  

Minke Velthuis 

Nieuwsbrief oktober 
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 JAARPLANNING 2015 – 2016      De Kleine Kerk te Duivendrecht 
 

 
 

Vr 2/10 FILM Leviathan (Andrej Zvyagintsev, 2014) 
 

Wo 7/10 RELIGIE Achtergronden bij de Bijbel: De christelijke gemeente in het Nieuwe Testament  
  

Wo 14/10 MUZIEK What A Wonderful World: Een avond over Louis Armstrong 
 

Wo 21/10 SAMENLEVING Niet alles is te koop, over de morele grenzen van de marktwerking 
 

Vr 30/10 CONCERT Stichting Kleinoot: Duo Aad en Anke, piano en fluit 

          
Wo 4/11 SAMENLEVING Onbetaalbare Geneeskunde, ethische en economische dilemma’s in de   
  geneeskunde 
 

Vr 13/11 FILM Interstellar (Christopher Nolan, 2014), science-fiction 
 

Zo 15/11 CONCERT (15.00u) Stichting Kleinoot op Zondagmiddag: OTG uit Ouderkerk speelt twee eenakters 
 

Do 19/11 RELIGIE Constantijn de Grote, een beslissende periode in de geschiedenis van het  
  christendom 
    
Vr 27/11 CONCERT Stichting Kleinoot: Frans Hals Strijkkwartet: Beethoven en Mendelssohn 
 

Wo 9/12 LITERATUUR And all shall be well…: over de Four Quartets van T.S. Eliot, gedichten en muziek 
      
Vr 18/12 FILM Buddha’s Lost Children (Mark Verkerk, 2006) 
 

Vr 15/1 FILM Jagten (Thomas Vinterberg, 2012),  valse beschuldiging van seksueel misbruik 
 

Wo 20/1 MUZIEK Aretha Franklin, over haar leven en werk, i.s.m. Johan Sturm 
  

Vr 29/1 MUZIEK Stichting Kleinoot: Sanne Terlouw en het Orion Ensemble: Anna Magdalena Bach 
 

Wo 3/2 RELIGIE Ontstaan en opbouw van de  Russisch Orthodoxe Liturgie    
 

Vr 12/2 FILM La Désintégration (Philippe Faucon, 2011), over het ronselen van jihadstrijders 
 

Zo 14/2 CONCERT (15.00u) Stichting Kleinoot op Zondagmiddag: Byzantijns kamerkoor Oktoich 
 

Do 18/2 MUZIEK Bespreking van de opera Chovansjtsjina van Modest Moessorgski 

    
Vr 4/3 LITERATUUR Stichting Kleinoot: Poëzie - Festival 
 

Do 17/3 MUZIEK Inleiding in de Matthäus Passion 
 

Vr 25/3 FILM          (20.30 u)Erbarme Dich (Ramón Gieling, 2015), over de Matthäus Passion van Bach 
 

Vr 8/4 FILM (nog niet bekend) 
 
Zo 10/4 CONCERT (15.00u) Stichting Kleinoot op Zondagmiddag: Kindervoorstelling 
 
Do 14/4 BIJBELSTUDIE Achtergronden bij de Bijbel: Geweld in de Bijbel 
 

Do 21/4 RELIGIE Geweld en religie, over het boek In naam van God van Karen Armstrong 
 

Vr 29/4 CONCERT Stichting Kleinoot: Barokensemble La Favilla met een keur aan barokinstrumenten 
 

Wo 11/5 MUZIEK Geestelijke muziek van Brahms 

 
 

Alle avonden beginnen om 20.00 uur, tenzij anders aangegeven 
Voor meer informatie, toevoegingen en wijzigingen:  www.pknduivendrecht.nl en www.stichtingkleinoot.nl 
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Gedurende 3 avonden willen we ons met een clubje 

ouders verdiepen in de rol die het geloof speelt in de 

opvoeding. Door het gesprek met elkaar aan te gaan 

en ervaringen uit te wisselen, hopen we dat iedereen 

iets nuttigs hieruit kan meenemen. Ook zal de laatste 

avond een orthopedagoog aanwezig zijn voor aan-

vullende tips.  

Iedereen van harte uitgenodigd op 23 september, 29 

oktober en 26 november vanaf 20:00 in de Bron.

(bovenzaal)  

Edith Woldring 

Bijeenkomsten over geloofsopvoeding 
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Donderdag I oktober 

De Open Hof, 15.00 

Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 

 
Zondag 4 oktober 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
Colletce: Kerk en Israël  
 
Zondag 11 oktober 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Pastor M. (Marja) van Gaalen 
Collecte: Project Durban - Zuid-Afrika  
 
Zondag 18 oktober 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
Collecte: Kerk in Actie- Werelddiaconaat - Nepal  
 
Zondag 25 oktober 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
Collecte: Oude Zijds 100  
 
Zondag 1 november 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
Collecte: Eigen  jeugdwerk 
 
Donderdag 5 november 

De Open Hof, 15.00 

Voorganger: Pastor Nico Essen 

 
Zondag 8 november 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
 
Zondag 8 november 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. M. (Margrietha) Reinders 

Diensten 

Ontvangen via: 
 D.J. Thijs voor bloemenfonds totaal € 50,-- 

       € 10,-- van NN voor de kerk 
                          € 50,--van NN voor de kerk  
 

Verantwoording van de collectes in de maand juni 
en juli 2015 
31 meiWereldhuis – Diaconie Amsterdam € 102,73 

7 juni Kerk in Actie – Werelddiaconaat € 112,65 

14 juniRegenboog Stichting Amsterdam € 179,10 

21 juniProject Oeganda    € 135,30 

28 juniRudoph Stichting    € 196,95 

  

5 juli Masifundisana - Durban-Z-Afrika € 210,89 

12 juli Albert Schweitzerfonds   € 154,83 

19 juli Project Oeganda    €   95,97 

26 juli Stichting O.O.G. voor slechtzienden € 132,45 

 

 

Ingeschreven bij PG Amsterdam Watergraafsmeer 
Mw. Loman-Boes en Mw. v.d. Kamer. Hartelijk 
welkom! 

Verantwoording giften 
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