
Meer-Zicht 
 
Maandblad van de 

Protestantse Gemeente 

Amsterdam - Watergraafsmeer 

 

19e jaargang  

December 2015 

Afzender: 

Protestantse Gemeente 

Amsterdam - Watergraafsmeer 

Hugo de Vrieslaan 2 

1097 ED  Amsterdam 

Sneeuw 
              
Het manna van de winter 
doet niet uit de hoogte. 
 
Het kust onze gezichten, 
het bedekt alle dingen, 
het geeft de aarde 
een witte begrafenis. 
 
Het manna van de winter 
doet niet voor ons onder. 
 
Het verteert gaandeweg, 
het raakt in de aarde verloren, 
het komt aan het licht in 
een groene bruiloft 

                                             
Jaap Zijlstra 
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Beste Vrienden,  
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis  - 'locatie Oost' 
Enkele malen per maand kom ik in het OLVG. 'Locatie 
Oost', moet je er tegenwoordig bijzeggen. De naam 
'Sint Lucas - Andreas'  van een ziekenhuis in een an-
der deel van Amsterdam is afgeschaft. Dat heet nu 
OLVG - 'locatie West'. Het volgt een trend in de zorg 
die je overal tegenkomt: schaalvergroting. Eerder heb-
ben we in de sector verpleeghuizen al de invoering 
van de weinig zeggende naam AMSTA gehad, waar-
mee namen als Tabitha, de Schutse en Vondelstede 
langzamerhand tot het verleden (zijn) gaan behoren. 
Ik vraag me af of De Open Hof hetzelfde lot 
beschoren zal zijn: ZGAO - 'locatie Oost-I', naast het 
Flevohuis: ZGAO: 'locatie Oost-II'. Iets in die schaal-
vergroting staat mij tegen. Zou het bij kerken ook gaan 
gebeuren: PKN - 'locatie Watergraafsmeer', in plaats 
van De Bron?  
 
Dit moest ik even kwijt voor ik tot mijn eigenlijke punt 
kom. Ik kom dus regelmatig in het OLVG - locatie 
Oost. Deze keer was ik er met mijn wederhelft Tonny, 
die binnenkort een operatie moet ondergaan. Zij heeft 
klachten die vrouwen wel eens oplopen als je 
meerdere kinderen ter wereld hebt gebracht. We 
moesten daarom bij de gynaecoloog zijn.  

In het uur dat we moesten wachten (OLVG - locatie 
Oost heeft een nieuw computersysteem, ik hoop niet 
in verband met de nieuwe 'locatie'), werden we 
voorzien van een kopje koffie. Het gaf me de gelegen-
heid het verschil tussen vrouw en man te overpeinzen. 
Dat vrouwen alle kinderen ter wereld brengen is iets 
waar ik niet zo vaak bij stilsta. Vrouwen nemen daar-
mee (voor zover het hen gegeven is) een zware last 
op hun schouder, of beter gezegd in hun buik. Ze kun-
nen daar later zelfs nog nadelige gevolgen van on-
dervinden. De belangrijke rol van vrouwen bij de in-
standhouding van het menselijk geslacht ligt inder-
daad in de schepping besloten, maar ik ben dankbaar 
voor al die moeders die zich (veelal zonder klagen) de 
pijn en het ongemak getroosten.  
 
Toen we dan eindelijk bij de gyneacoloog plaats 
mochten nemen, legde zij ons uit wat zoal de 
mogelijkheden voor de operatie waren, compleet met 
computeranimaties op een beeldscherm. Ik raakte 
onder de indruk van het vakmanschap waarmee 
gesproken werd. Het verhaal was nogal technisch, op 
één of andere manier had ik het gevoel eerder met 
een ingenieur dan met een medicus te maken te heb-
ben. Ongetwijfeld zal dat ook met de aard van de op-
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eratie te maken hebben. Hoe dan ook - het was een 
heel vriendelijke specialist en het is werkelijk bijzonder 
om te horen en zien wat op operatief gebied mogelijk 
is.  
 
We bidden om een goed verloop van deze en andere 
operaties en danken God voor het menselijk vernuft, 
steeds weer leidend tot nieuwe oplossingen in de 
medische wetenschap.  
 
Bij de diensten in December - donderdag 3 december is er weer een kerkdi-

enst in De Open Hof (15.00u). Ds. Rhoïnde 
Mijnhals van de Evangelische Broederge-
meente (Koningskerk) hoopt voor te gaan. - 6 december is het de 2e Zondag van Advent. 

Lezing Lucas 1: 26-38 Maria. We vieren dan het 
heilig Avondmaal.  - ook op 13 december (3e Adventszondag) hoop 

ik ook zelf voor te gaan. Lezing Lucas 1: 39-56 
Maria en Elisabeth.  - op de 4e Adventszondag, 20 december is 

Ds.M.(Margrietha) Reinders gastvoorganger.  

- 's Middags op 20 december (15.00) is er in De 

Bron een kerstviering met en door mensen met 
een verstandelijke beperking. Deze zal worden 
geleid door pastor M.(Marja) van Gaalen.  - In de Kerstnacht (24 december) komen we bi-

jeen om 22.30.  Het blackgospel koor 'The Mira-
cles' zal muzikale medewerking verlenen aan 
deze dienst. - Op 25 december is om 10.00 de 

Kerstmorgendienst met veel aandacht voor de 
kinderen en medewerking van de Zang- en 
Muziekgroep en de jonge musici van De Bron.  - 27 december gaat Ds.E.(Elsbeth) Gruteke bij 

ons voor.  - Op 31 december om 16.00 u is er een viering 

in verband met Oudjaar. Een reflectief moment 
om het jaar mee af te sluiten.  

 
Mede namens Tonny wens ik allen een gezegende 
decembermaand en een mooie jaarwisseling.  
 
 

Dirk-Jan Thijs   

'Alles nieuw' 

'Zie Ik maak alle dingen nieuw'. Dat is het zinnetje dat 
bij mij bleef haken toen ik mij voorbereidde op een 
overdenking over Openbaring 21:1-7 over een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde.  
 
Je kan tijdens je leven op heel verschillende plaatsen 
gewoond hebben. Dat betekent evenzo vele nieuwe 
ervaringen. Het maakt het leven boeiend. Die nieu-
wigheid brengt ook steeds weer uitdagingen met zich 
mee. Nieuwe mensen leren kennen. Soms ook met 
andere volksaarden leren omgaan.  
 
Toch is er bij al dat nieuwe dat je dan meemaakt, ook 
iets dat hetzelfde blijft. Je neemt jezelf mee en je 
vrouw of man - als je die hebt en je gezin. Deze fac-
toren die 'hetzelfde' blijven kunnen helpen bij alle ve-
randeringen. Ze geven stabiliteit.  
 
Wat je ook meeneemt op je reis door het leven zijn de 
minder leuke dingen. Dat geldt voor ieder mens. 
Zorgen, dingen uit het verleden, maar ook je eigen 
karakter met de dingen die je daarin soms dwars zit-
ten, je twijfel en onzekerheid.  
 
Zie Ik maak alle dingen nieuw! Alles nieuw? Zo'n er-
varing komt hier op aarde niet voor. Je bent ziek en 
soms word je beter, je voelt je weer als nieuw. Maar 
soms word je niet beter. Soms wordt het alleen maar 
erger.  
 
Die belofte (want dat is het) van 'alles nieuw!' komen 

we bijna helemaal aan het eind van de Bijbel tegen. 
Het boek Openbaring bevat visioenen die de apostel 
Johannes (een leerling van Jezus) ontving. Hij was op 
hoge leeftijd verbannen naar een eenzaam eiland. In 
één van die dromen ziet hij een troon en hoort hij een 
stem, de stem van God: 'Zie Ik maak alle dingen 
nieuw!'  
 
Dat God op die troon zit, is niet zonder betekenis. Het 
betekent dat God macht heeft alles nieuw te maken. 
Het oude zal op een gegeven moment verleden tijd 
zijn. Voorbij. Met alles wat erbij hoort. Tranen: verle-
den tijd. Dood: verleden tijd. Rouw: verleden tijd. 
Moeite: verleden tijd. Dat is niet goed voorstelbaar. 
Maar het is wel iets waar je soms naar verlangt als je 
je machteloos voelt te midden van allerlei ellende - 
soms verder weg in de wereld en soms ook in het mid-
delpunt van je eigen leven.  
 
Zou dat echt wààr kunnen zijn, dat verhaal van een 
nieuwe toekomst? Johannes moet die woorden op-
schrijven, want - wordt erbij gezegd - ze zijn be-
trouwbaar en waar. Sterker nog: hij hoort zeggen: 'ze 
zijn geschied'. Hij krijgt als het ware een perspectief te 
zien van voorbij deze tijd. Het perspectief van God. Zò 
zeker is het. 
 
Vraagt dat niet veel geloof, want bewijzen kun je dat 
toch allemaal niet? Inderdaad, een kwestie van geloof. 
Daar draait de Bijbel ook niet omheen. Ik lees: 'Wie 
overwint komen deze dingen toe'. Daarmee wordt 

n.a.v. Openbaring 21: 5  
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Mensen 
U allen hartelijk dank voor de prachtige bloemen die 
wij in Oktober, na de val van mijn man, mochten ont-
vangen. Het gaat inmiddels de goede kant op, maar 
het is een kwestie van geduld. 

Hartelijke groeten, 
       

 
      Jaap en Lien v.d Sluijs. 

De voedselbank 
De gaven waren heel gul afgelopen zondag op 8 no-

vember (dank dag voor gewas en arbeid), 6 kratten 

vol en nog een aantal dozen. Ik dank u allen, veel 

pasta en pasta saus, soepen, houdbare melk enz. 

enz., kortom verschrikkelijk veel, waar we weer vele 

families gelukkig mee kunnen maken. Van verschil-

lende broeders en zusters heb ik ook 50.00 € mogen 

ontvangen. Hiervoor heb ik luiers gekocht bij het 

Kruidvat, die waren in de reclame 4 pakken stuks voor 

25 € ( Nooit meer geweten dat ze zo duur zijn). Verder 

wat pakken koffie erbij gezocht, want dat miste ik. 

Dus de 50 € is ook goed besteed lieve mensen! 

Nogmaals dank voor uw bijdrage, namens de di-

aconie. 

 

Ditty Peeters 

bedoeld: wie volhardt in het geloof, ontvangt het. Ont-
vangt deze erfenis. Het is inderdaad het product van 
een erfenis. Een erfenis die voortvloeit uit de dood van 
Jezus Christus. Zijn dood in onze plaats.  
 
Kun je dan stellen dat het hier op aarde maar tobben 
is en dat het later in de hemel goed komt? Dat zou 
een misverstand zijn. God heeft deze aarde gemaakt 
voor de mens om te leven. Om te genieten van al het 
mooie dat er is. In het geloof kun je ook hier en nu, in 
dit leven, al iets van dat nieuwe ervaren. Dat wordt 
ergens anders in de Bijbel zo onder woorden ge-
bracht:  ‘Zo is dan wie in Christus is (dwz wie in Hem 

gelooft) een nieuwe schepping: het oude is voorbi-
jgegaan, zie, het nieuwe is gekomen’ (2 Korintiërs 
5:17). Een nieuw begin, een nieuwe kracht. Dat kan je 
dan zo ervaren, ook als de uiterlijke omstandigheden 
onveranderd zijn.  
 
Dat is leven vanuit het geloof. Dan is er iets nieuws in 
je, te midden van al het oude. Dan is er ook datzelfde 
perspectief als dat van Johannes. Van God zelf: die 
zegt: 'Zie Ik maak alle dingen nieuw!' En daaraan to-
evoegt: 'Ik zal haar God zijn en zij zal mijn kind zijn'. 
  

Dirk-Jan Thijs   

Delen van deze meditatie heb ik gebruikt bij de begrafenis vorige maand van de hartsvriendin van mijn moeder.  

Roemenie 
Aan alle mensen die op enigerlei-wijze ons de 
“Stichting hulp Oost Europa” hebben geholpen aan 
goederen of geld, wil ik hartelijk dankzeggen. 
De stichting is per 13 November 2015 officieel opge-
heven. Het pand dat we in onderhuur hadden moest 
terug naar de grondeigenaar en om weer opnieuw 
beginnen was te veel van het goede aangezien de 

meesten van de medewerkers al zo’n bijna 25 jaar op 
hadden zitten. 
Die 25 jaar hebben we net niet gehaald helaas. Ook 
namens de vele Roemenen die we hebben kunnen 
helpen zeg ik u nogmaals hartelijk dank. 
 

    Truus Mentink 
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Zoals verschillende van u weten, ben 

ik sinds 1 juli dit jaar voor 8 uur per 

week begonnen aan mijn werk als 

Geestelijk verzorger in de Open hof . 

De afgelopen maanden zijn voorbij 

gesneld en heb ik gebruikt om met 

veel mensen kennis te maken, te 

luisteren en te zoeken naar waarmee 

de bewoners en verzorgenden van 

de Open Hof mee gediend zouden kunnen zijn. Het 

waren mooie, inspirerende, open ontmoetingen waarin 

veel is gedeeld en toevertrouwd.  

Naar aanleiding daarvan is er  hard gewerkt om in het 

huis  een mooi aanbod van inspiratie en verdieping te 

kunnen bieden. Iedere eerste donderdagmiddag van 

de maand is er nu een laagdrempelige, open Viering 

voor Allen in de grote zaal, met wisselende voor-
gangers uit de buurt, waar iedereen van harte welkom 

is. Ook was er een koor optreden van het projectkoor  

Quintessens op 11 oktober die een mooie middag 
aanboden waar bewoners erg van hebben genoten.  

Heel anders van toon, maar zeer ontroerend en inspir-

erend was de herdenkingsbijeenkomst op zaterdag 

14 november waarbij de bewoners die in het af-
gelopen jaar zijn overleden zijn herdacht. Door de 

grote opkomst, de mooie muziek en symbolen en de 

liefdevolle, zorgvuldige inzet van vrijwilligers werd 

deze middag een heel bijzondere. Voor mij vormde 

deze middag een duidelijk antwoord op alle golven 

van verdriet en geweld die over ons heen spoelen 

deze dagen.  

Langzamerhand groeit ook het aantal vrijwilligers die 

hun betrokkenheid laten zien en delen door hun 

ondersteuning te bieden, waaronder de jongeren uit 

het Missonhouse, die enthousiast hun bijdrage 

leveren. Ze zijn uit verschillende delen van Eu-

ropa een jaar naar  Amsterdam gekomen om 

hier als vrijwilliger te werken en nieuwe ervarin-

gen op te doen: Bence, Jhoswa, Linus en 

Melanie zijn inmiddels warm onthaald en weten 

mensen door hun inzet te inspireren. Ook ver-

schillende mensen uit de Bron hebben hun 

kennis, inzet en gebed ingezet. Ook vanuit de 

EBG zijn er twee vrijwilligers bij gekomen, die 

willen komen ondersteunen. Een warm geheel van 

gebed en steun die de mensen in de Open Hof komen 

steunen. Geweldig om dat mee te maken.  

De vieringen iedere maand zijn nog in de startfase 

maar beginnen goed te lopen en worden steeds beter 

bezocht. De komende vieringen vinden plaats:    

Donderdag 3 December  2015 15.00-16.00 Advents-
viering in de restaurant  Zaal, Voorganger: ds. Rho-
inde Mijnals, piano : Tjakko de Jonge 
Donderdag 24 December 2015 15.00-16.00 kerstvier-
ing in de restaurant  Zaal, voorganger ds. Monica 
Randt, Piano: Jan Pieter de Jong 
Donderdag 07 januari 2016 Viering in de restaurant-
zaal  15.00-16.00 pastor Nico Essen  
 
Natuurlijk hoop ik dat er  buiten deze vieringen 
gelegenheid zal zijn om elkaar  te begroeten en te 
ontmoeten - om  zorgen, vreugde en inspiratie met 
elkaar te delen – want alles wat je deelt wordt 
meer !  
 
Met hartelijke groet, 
Graag tot ziens 

Monica Randt, geestelijk verzorger van de Open Hof  
Meestal ben ik op woensdag van 9.30-17.00 in de 
Open Hof bereikbaar onder nr. 020- 4623339 en via 
de mail: m.randt@zgao.nl 

Agenda 
Maandag 14 december 
Kerkenraad 
Maandag 28 december 
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, lin-

naeushof 94. De eerstvolgende koffie ochtend is: 15 

december. Deze koffie ochtend zal in de kerstsfeer 

zijn. 

Ria van Dijken ik deden samen de koffie ochtenden. 

Helaas moest Ria stoppen. 

We zijn heel erg blij met de 2 nieuwe vrijwilligers. Lidy 

Knol en Eduard van Holst Pellekaan. 

Maar we zoeken nog extra vrijwilligers om deze fan-

tastische en gezellige koffie ochtend voort te zetten, 

wie komt ons helpen? U wordt als vrijwilliger met open 

armen ontvangen!! Tot gauw? 

 

Postzegels 
Beste postzegel-kaartvrienden, 
De maand is alweer voorbij dat u de “Meerzicht”mag 
ontvangen, daarom maar weer mijn verzoek aan u om 
de zegels en de kaarten die u aan de “Kerk in Ak-
tie”wilt schenken af te geven in de kerk of naar mijn 
telefoon-nummer 0651701842 te melden en ik kom ze 
halen. 
Vriendelijke groet,  

Louis Robert. 

Allerlei 

Nieuws uit de Open Hof  
Geloof, hoop en liefde                             – alles wat je deelt wordt meer  
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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 
 

16 december16 december16 december16 december ,  

in januari  geen maaltijd 
 

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  (KERST!) Maaltijd 
Waar:         Ontmoetingsruimte De Bron 
Wanneer:   16 december 
Wat:          welkom en drankje vanaf 17.00;  
  gezamenlijke maaltijd vanaf 18.00.  
 
Sing-in groep 
Bijdrage aan de volgende viering(en):  13 december 
 
High Tea dameskring 
Waar:    De Bron - Ontmoetingsruimte 
Wanneer:   7 december  om 14.30  
 
Amstelgroep 
Waar:    de  Pastorie 
Wanneer:   1 december  om 14.30  
 
Middenmeergroep 
Waar:    de  Pastorie 
Wanneer:   nog af te spreken 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:   1 december  van 19.30 – 20.00 
 
Open Kerk  
Waar:  De Bron 
Wanneer:   27 januari 2016  11.00 (12.00-12.15  
  middagpauzedienst) 
 
De Jonge Bronners  (jongeren) 
Waar:    de  Pastorie 
Wanneer:   31 januari 2016 19.30  
 
Rouwverwerkingsgroep 
Waar:  de Pastorie 
Wanneer:  3 december 16.00-17.00 
 
Beta - cursus 
Waar:  de Pastorie 
Wanneer:  8 december  19.30 
 
 
 

Groeien bij de Bron - kalender dec 2015 

   

 

    Hartelijk welkom op onze "High tea"  
   welke gehouden wordt op maandag 7  
december. 
Wij vieren dan samen het Kerstfeest.  
 
OOK DE HEREN ZIJN DAN WELKOM 
 
Adres: kerkgemeenschap "De Bron" 
Hugo de Vrieslaan 2 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Tot ziens op 7 december. 

              
        Janneke van Oosten en Lida Blaauw  

High Tea 

U HOEFT ZICH NIET OP TE GEVEN. 
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Zondag 6 december –  Project Suriname – Dick 
Spijker 
 
Beste mensen, 
 
Voor ons vertrek naar Suriname vroegen een aantal 
gemeenteleden wat we daar nou precies gingen doen. 
Daar hebben Joke en ik over verteld en dat heeft Joke 
ook gedaan in de weken dat zij in Amsterdam was en 
ik hier. Een van de vragen was natuurlijk of wij ook 
iets gingen bijdragen aan de ontwikkeling van Boven 
Suriname, want dat is het gebied waar ik voornamelijk 
voor actief ben. Nu, dat is zo.  
Via het project Suriname Rainforest Experience (zie 
www.upper-suriname.com) proberen we het toerisme 
aldaar op een hoger plan te brengen, zodat de lokale 
bevolking daarvan kan profiteren (meer werkgelegen-
heid in de resorts, verbouw van groente, etc.) Daar 
zijn hele verhalen over te vertellen. In ieder geval is 
een van de uitgangspunten Community Based Tour-
ism en daarover hebben we ook trainingen gegeven. 
Een aantal gemeenteleden stelde ook voor om iets 
heel gerichts te doen aan een project waarbij ook 
mensen van onze gemeente bij zijn betrokken, zoals 
extra aandacht te geven in een aparte collecte. En of 
wij daarvoor misschien ideeën hadden. 
Ja, die hebben we. Wij zijn zeer goed bevriend gera-
akt met de eigenaar van Jungle Resort Pinge, dhr. 
Chapeau Siesa. Hij is zeer begaan met de (zijn) lokale 
bevolking. Zo wordt al het werk op zijn lodge gedaan 
door mensen uit de omliggende dorpen en geeft hij 
ook steun aan het onderwijs. Onlangs heeft hij een 
wachthuisje in Pempe laten bouwen voor de kinderen 
die in Semoise naar school gaan. Vervoer van en naar 
school gaat per korjaal (net als alles daar). Een vaste 
dienstregeling is er niet, want de waterstand en de 
stroomversnellingen bepalen hoe snel een boot kan 
varen. Er zijn heel veel stroomversnellingen in de 
rivier en laveren daardoorheen is echt een kunst. 
Soms moeten de kinderen dus in extreme hitte of in 
tropische stortbuien op de boot wachten. Het 
wachthuisje biedt schaduw en een plaats om te 
schuilen. Natuurlijk kan het ook worden gebruikt door 
dorpelingen of toeristen die op een boot wachten. 
Maar, het huisje moet nog bestraat worden. Ik heb bij 
plaatselijke tegelhandels geïnformeerd, en dat kost 
ongeveer € 750. Zelf dragen Joke en ik daarvoor het 
bedrag bij dat ik heb ontvangen aan auteursrechten 
voor plaatsing van een van mijn foto's in de Suriname-
kalender 2016. De betreffende foto is ter plaatse ge-
maakt. Graag willen Joke en ik dat bedrag besteden 
aan iets wat met jeugd en onderwijs in die plaats heeft 
te maken. Een en een is twee. Maar onze bijdrage is 
bij lange na niet toereikend om het wachthuisje af te 
maken. 
Daarom de vraag: is het mogelijk om een keer en 

aparte collecte te houden om hiervoor een schenking 
te doen?  
Goed onderwijs in dit gebied en de faciliteiten om dat 
te regelen, zijn echt van heel, heel groot belang! 
  
Zondag 13 december – eigen Ouderenwerk in onze 
Gemeente 
 
Zondag 20 december – kerstcollecte voor onze 
eigen kerk  
 
24 en 25 december  – Kinderen in de Knel –Kerk in 
actie 
In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk 
wordt op deze Kerstdag gecollecteerd voor de onder-
steuning van het werk van Kinderen in de Knel: Geef 
voor kwetsbare kinderen in Moldavië. 
Kerst is het feest van het licht. Jezus werd geboren en 
maakte Gods licht zichtbaar voor iedereen. In deze tijd 
delen we dit licht met elkaar. We geven het door aan 
kinderen in Moldavië voor wie het leven vaak donker 
is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm 
hart en een sterke schouder. Wilt u een licht voor hen 
zijn? Geef voor het leven van kwetsbare kinderen in 
Moldavië. 
 
Zondag 27 december  - Joods Hospice Immanuël 
Amsterdam 
Binnen de Joodse visie gaat het om de kwaliteit van 
het leven ook als iemand terminaal ziek is. Het Joods 
Hospice wil een plaats zijn waar mensen steun, 
veiligheid en vertrouwen ervaren in hun laatste 
levensfase. Dat ze zich zo geborgen voelen, dat ze 
het leven kunnen loslaten als het moment van sterven 
is aangebroken. Het hospice is niet gericht op de 
dood, maar op het leven. Tot het laatste moment. 
 
Zondag 3 januari – Bartimeus Sonneheerdt 
In Nederland zijn circa 350.000 mensen blind of 
slechtziend. Uit onderzoek blijkt dat dit aantal in 2020 
is opgelopen tot zo’n 380.000. Oorzaken hiervoor zijn 
onder meer de vergrijzing, maar ook ziektes als diabe-
tes 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 innovati-
eve projecten én proberen zij mensen bewust te laten 
worden waar blinden en slechtzienden dagelijks – 
soms letterlijk – tegenaan lopen. 
 
 
 

Ans van Raalte-Deschan 

Diaconale Collectes december 2015  
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De eerste leerlingen van Jezus waren visser van 
beroep. Jezus geeft hen een nieuwe roeping: 'jullie 
moeten 'vissers van mensen' worden'. Ik moet beken-
nen dat deze taakomschrijving mij nooit zo heeft 
aangesproken. De meeste van ons kennen het vissen 
alleen van uit de 'sport'visserij, niet als beroep. Ik kan 
me herinneren dat ik in mijn tienerjaren ook wel eens 
gevist heb. Het riep meestal gemengde gevoelens op: 
aan de ene kant wilde ik per se iets vangen, want an-
ders zat je je tijd maar te verdoen aan de waterkant. 
Maar als ik beet had, vond ik het vreselijk om die vis 
van de haak te halen. Misschien dat deze vroege er-
varing met vissen mij in de weg zit bij die uitdrukking 
'visser van mensen'.  
 
Over het afgelopen jaar ben ik bezig geweest te 
'vissen in de vijver van De Bron'. Zo voelde dat een 
beetje. De vijver van De Bron heeft 1200 'vissen', 
mensen die in het bestand opgenomen zijn.  
In het ledenbestand wordt de volgende onderverdeling 
gemaakt: 
- Belijdende leden       : 240 
- Doopleden                 : 710 
- Ongedoopte leden  : 200 1) 
- Overig                         :   50 2) 
Totaal                         1200 
 
 
Van bovengenoemde leden zijn er thans 200 als acti-
eve leden te beschouwen. Het merendeel hiervan 
bevindt zich zoals te verwachten in de categorieën 
belijdend - of dooplid. Overigens heb ik voor 'actief' de 
volgende criteria gehanteerd: 
- (regelmatig of incidenteel) deelnemen aan kerkdien-
sten,  
- en/of deelnemen aan kringen of gespreksgroepen  
- en/of regelmatig ontvangen van bezoekjes in het 
kader van het pastoraat. 
 
Het aantal meelevende leden is hoger, omdat ik hier-
toe ook reken de mensen die financieel bijdragen of 
het kerkblad lezen, maar verder niet actief zijn.  
 
Het stemt dankbaar dat de (actieve) gemeente de 
laatste jaren gegroeid is. Dit is echter slechts voor een 
klein deel gebeurd doordat 'slapende' leden (om voor 
één keer die confronterende uitdrukking te gebruiken) 
actief werden. De meeste nieuwe actieven lieten zich 
voor het eerst inschrijven (voorheen waren ze geen lid 
van een kerkgenootschap) of in enkele gevallen vanuit 
andere kerken of gemeenten.  

 
De laatste jaren heb ik me afgevraagd: wie zijn toch 
die duizend niet actieve leden? Waarom is maar één 
op de zes leden actief? Je kunt daar niet op andere 
wijze achterkomen dan door te proberen met hen in 
contact te treden. Daar heb ik dit jaar een begin mee 
gemaakt. Tot nu toe heb ik ongeveer de helft van de 
niet actieve leden (dus zo'n 500) een briefje gestuurd 
waarin ik voorstel een keer kennis te maken.  
 
 
Ik vroeg me ondertussen wel af waarom er zoveel 
doopleden zijn. Ik vermoed dat daarbij de volgende 
factoren een rol spelen:  
- het spreekt niet meer vanzelf dat zij die als kind ge-
doopt zijn later de doopbelofte van hun ouders 
overnemen middels het afleggen van openbare beli-
jdenis van het geloof. Dat geldt ook voor De Bron. De 
afgelopen jaren zijn er gemiddeld twee doopdiensten 
geweest per jaar, maar geen diensten voor het doen 
van openbare belijdenis. (Wel werden ook drie vol-
wassenen gedoopt zijn en dat geschiedt na het afleg-
gen van belijdenis van het geloof.)  
- binnen de WGM wonen veel (en steeds meer) stu-
denten. Niet alleen op Science Park (Carolina MacGil-
lavrylaan) zijn er studentenflats gekomen, maar ook in 
de Eerste Ringdijkstraat, de Stephensonstraat en de 
Pierre Lallementstraat (achter de nieuwe Vomar aan 
de Nobelweg). Bovendien worden ook regelmatig 
woningen gesplitst voor bewoning door studenten. Ik 
schat dat er onder de doopleden geregistreerd bij 
onze gemeente, minimaal 200 studenten zijn die voor 
studie naar Amsterdam zijn gekomen.  
 
Het aantal gezinnen met kinderen dat in het leden-
bestand is beperkt en daarvan zijn de meesten trou-
wens actief.  
 
Als je met het schrijven en bezorgen van die briefjes 
bezig bent voelt het wel een beetje als vissen in een 
vijver. Op momenten denk je: heeft het wel zin? Maar 
dan denk ik weer aan mensen die je aan de telefoon 
spreekt en die zeggen: 'we hebben al zolang niets van 
de kerk gehoord - nu hoeft het niet meer'. Dan zet je 
toch door. In het briefje heb ik er ook op gewezen dat 
leden er recht op hebben dat er af en toe van kerk met 
hen contact wordt opgenomen. 
 
Ongeveer 500 keer is de 'hengel uitgeworpen'. Circa 
50 keer (10%) volgde een reactie (de geadresseerde 
werd gevraagd met mij contact op te nemen, per mail, 

'Vissen in de vijver van De Bron' 

1) Ongedoopte leden zijn kinderen van leden die door hun ouders bij de kerk zijn ingeschreven (vroeger gebeurde dat meen ik 
in de Hervormde Kerk automatisch), maar die niet gedoopt zijn of zich hebben laten dopen.   

 
2) De categorie 'overigen' wordt gevormd door de zgn 'meegeregistreerden'; dit zijn vaak partners van PKN leden die zelf bij 
een ander kerkgenootschap (of bij geen kerkgenootschap) aangesloten zijn en door de groep 'blijkgevers van verbondenheid': 
meestal leden die vroeger in de WGM gewoond hebben en in hun nieuwe woonplaats PKN-lid zijn geworden, maar op deze 
wijze nog iets van de historische band in stand houden.  
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per telefoon of middels een briefje). Ongeveer de helft 
van hen liet weten dat ze het initiatief op prijs stelden 
('eindelijk iets anders dan een acceptgiro'), maar een 
welkomstbezoekje werd niet zinvol geacht. Sommigen 
schreven: ' we zijn nu niet zo met geloof en kerk bezig 
- misschien later, dan nemen we eventueel contact 
op'. Binnen deze groep waren er 5 die zich hebben 
laten uitschrijven of overschrijven naar een ander 
kerkgenootschap. Het lijkt erop dat mensen tegen-
woordig niet snel geneigd zijn het lidmaatschap van 
de kerk op te zeggen. Kennelijk is het een optie die 
men open wil houden voor de toekomst. 
  
In de andere helft van de gevallen vond een 
welkomstgesprekje plaats. Ruim twintig gesprekken 
tot nu toe. Ik vond het fijn en bijzonder deze niet-
actieve leden te leren kennen ('een naam krijgt een 
gezicht') en iets over hun achtergrond te horen. Zij 

stelden een bezoekje van de predikant eigenlijk wel 
op prijs. In de meeste gevallen bleef het beperkt tot 
een kennismaking, met niet direct verdere actieplan-
nen. Maar er waren ook enkele die zich aansloten bij 
een cursus: drie bij de Beta cursus, één bij de 
Rouwverwerkingscursus en één bij de Crea cursus 
eerder dit jaar. Ook zijn er enkelen die incidenteel 
kerkdiensten bezoeken.  
 
Ik ben bemoedigd door de resultaten en vond het ook 
leuk om te doen. Inmiddels gaan er weer briefjes uit 
naar nog niet benaderde niet-actieve leden. Het zou 
wel mooi zijn als we dat zo om de twee jaar zouden 
kunnen doen: contact onderhouden met mensen die 
toch lid willen blijven - ook al zijn ze nu niet actief.  
 
 

Dirk-Jan Thijs 

Het zal weinig mensen ontgaan zijn, dat er grote ve-

randeringen plaatsvinden in de zorg in Nederland. De 

overheid hevelt tot nu toe bestaande zorgtaken over 

aan gemeenten en burgers, die hierbij uitgedaagd 

worden een nieuwe verantwoordelijkheid aan te gaan: 

de participatie samenleving. Als medespeler en 

meedenker in dit veranderende landschap zijn de 

kerken een landelijke pilot gestart: de Zorgzame Kerk. 

Daarbij wordt er samen met burgerlijke gemeenten en 

zorginstanties gekeken wat de rol van de kerkelijke 

gemeenschap kan zijn, nu de zorg van de overheid 

verschraalt. 

Want ondanks een steeds kleiner en kwetsbaarder 

wordende kerkelijke gemeenschap is dit het wat het 

hart van de kerk uitmaakt, en haar bestaansrecht 

mede bepaalt: het omzien naar elkaar en naar de 

kwetsbare en gekwetste medemens in hartelijke nabi-

jheid en zorgzame betrokkenheid. Als geen ander 

beschikt  de de kerk over bronnen van kracht en inspi-

ratie op dit gebied, waaruit zij van harte en vrij kan 

putten en uitdelen. Op weinig andere plekken wordt zo 

– in alle bescheidenheid en voorlopigheid – voorge-

leefd en uitgebeeld wat participatie betekenen kan. 

Waar niet gekeken wordt naar wat je inbrengt aan 

succes, maatschappelijk aanzien of gezondheid, maar 

waar je welkom bent zoals je bent – met je makken, 

tekorten en kuren. Waar niet het hebben maar het zijn 

voorop staat, niet het houden maar het  delen. Niet de 

kwantiteit maar de kwaliteit. Een gastvrije en hartelijke 

gemeenschap, gebouwd op het ene fundament. 

Dit is wat we kunnen inzetten en uitstralen – voor 

sommige buitenstaanders ziet dat er misschien uit als 

een onbeduidend mosterdzaadje- maar voor mij en 

wereldwijd miljoenen anderen met mij vormt het een 

schat in de akker van deze wereld.  

Als Geestelijk Verzorger van de Open Hof en van het 

Flevohuis heb ik van nabij mogen meemaken, wat dit 

uitmaakt, en welke onvoorstelbare kracht en troost 

mensen  - vaak vanuit de kracht van hun levens-

beschouwing met elkaar kunnen delen, in situaties 

van langgerekt lijden en uitzichtloosheid. Wat het be-

tekent als mensen niet naar hun tekort maar naar hun 

menselijke waardigheid beoordeeld worden. Wat 

zingeving doet - als al het andere niet meer lijkt te 

werken of moet los gelaten worden.  

Groot zijn daarom ook mijn zorgen over de huidige 

verschraling van de zorg – die diep in de levens van 

bewoners, patienten, mantelzorgers en zorgmedew-

erkers ingrijpt. Maar ook groot de trots op mensen uit 

de kerkelijke gemeenschap die de participatie-

samenleving al ruimschoots voorleefden, toen term 

landelijk nog bedacht moest worden. Die  in de af-

gelopen eeuwen er voor gezorgd hebben dat in de 

westerse wereld de zorg zich tot grote hoogte kon ont-

wikkelen  en in stand kon worden  gehouden: met het 

bouwen en instand houden  van gasthuizen, huizen 

voor ouderen zorg, en ziekenzorg. Deze zijn immers 

allen geboren uit de kiemkracht van een levende 

geloofsgemeenschap: en soms kunnen we dat ook 

nog horen aan de benaming: hóspital ( plek van gast-

vrijheid) en hotel de Dieux ( het huis van God). 

Het landelijke project Zorgzame Kerk kent vier pijlers: 

het project zorgmaatje ( omzien naar elkaar), de kerk 

als schakel – het verbinden van mensen van alle 

leeftijden, sociale klassen, maatschappelijke achter-

gronden en kennis, met een extra hart voor hen die 

het meest kwetsbaarzijn. De kerk als knooppunt van 

levensvragen: zij herbergt nog altijd een enorm reser-

voir aan spiritualiteit, maatschappelijk bewustzijn, en 

diaconale mogelijkheden. Als laatste: de kerk als lo-

cale belangenbehartiger: een stem geven aan wie dat 

De Zorgzame kerk  
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niet meer zelf kunnen, het zichtbaar maken van 

knelpunten, opkomen voor wie tussen wal en schip 

dreigen te raken, en ruimte geven en zorgdragen aan 

zorg voor de ziel: misschien wel onze meest centrale 

roeping in deze tijd.  

Voor mij kan dit alles niet zonder die ene pijler die het 

alles draagt en die ons steeds met nieuwe moed en 

kracht omgeeft:” Zie ik ben met u al de dagen “ Mogen 

wij ons door de Eeuwige gedragen weten in deze 

woelige tijden.  

 

Met hartelijke groet, 

Monica Randt  

Kerstpakketjes voor de oud-
eren: de Diaconie heeft gezorgd 
voor kerstpakketjes voor de oud-
eren. Vanaf 2 december liggen ze 
klaar in de Ontmoetingsruimte van 
De Bron, geadresseerd en wel. 
Kijk even welke pakketjes in uw/
jouw buurt u/jij kunt bezorgen en 
neem ze mee.  
 
Zondagmiddag 13 december vanaf 16.00 u is ieder 
welkom om te helpen de kerk te versieren voor Kerst. 
Ook de kinderen. Het is gebruikelijk dat we daarna 
samen eten. Als je hieraan mee wil doen neem dan 
iets mee, te eten (krentenbollen, fruit, slaatje, broodjes 
oid) of te drinken, dat we samen kunnen delen. 
 
Zondagmiddag 20 december 15.00 u: Kerstfeest in 
De Bron met en door mensen met een verstandelijke 
beperking. Met medewerking van hun eigen muziek-
band. Pastor Marja van Gaalen is de voorganger.  
 
Donderdag 24 december 22.30 u : Viering in de 
Kerstnacht. Thema: 'Het grootste geschenk' , nav Je-

saja 8: 23b - 9-6 ('Een kind is ons geboren, een 
Zoon is ons gegeven'). Zang en muziek speelt in 
deze dienst, waarin we vaak veel gasten mogen 
ontmoeten een belangrijke rol. In de afgelopen 
jaren heeft het Interkerkelijk Koor WGM een keer 
bijgedragen en onze eigen Zang -en Muziek-
groep enkele keren, in verschillende samenstel-
lingen. Deze keer is het de beurt aan een black-

gospelkoor: The Miracles. Ik weet nog niet hoe dat 
gaat klinken; wel dat er vooral bekende kerstliederen 
gezongen zullen worden. Mede met het oog op de 
gasten, hoop ik dat ook eigen gemeenteleden erbij 
kunnen zijn.  
 
Vrijdag 25 december 10.00 u: Dienst op de 
Kerstmorgen. Thema: 'De Vreugdebode', nav Jesaja 
52: 7-10. Aan deze kerstviering draagt de Zang- en 
muziekgroep bij en de jonge musici van De Bron.  Er 
is ook een uitbeelding van het kerstverhaal door de 
kinderen. 
 
Iedereen gezegende vieringen toegewenst! 
 

Dirk-Jan Thijs     

Kerst in De Bron  

Op 31 oktober hadden we een uitje naar de 

Ark van Noach in Dordrecht 

Met 17 Mensen ging we op stap met de auto.  

Zoals de foto’s al laten zien, Het was groot 

en erg mooi! 

Met een plattegrond volgden we de voetstap-

pen door de Ark en kwamen we allemaal di-

eren en verhalen tegen. Onderweg knip je 

een vorm op je plattegrond, aan het einde 

van de route krijg je bij de kassa een nieuwe 

plattegrond, kan je inkleuren en uitknippen 

en een eigen ark vouwen. De kinderen wilde 

dit erg goed doen om de verrassing aan het 

eind van de route te krijgen. Iedereen had 

ook lekkers meegenomen en kwamen we 

niks te kort en konden we ook delen met ze 

allen. Het was echt een geslaagd uitje om 

niet te vergeten en de foto impressie laat u 

meer zien van de dag! 
 

Groetjes,  
Linda  

Namens iedereen die mee was naar de Ark. 

Ark van Noach 
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Beste gemeenteleden, 

 

De kerkenraad is dit seizoen begonnen met een dag 

van bezinning en onderling contact. Op zaterdag 5 

september trokken we daar een dag voor uit, om be-

moedigd te worden en om met elkaar te delen wat 

onze verwachtingen zijn voor de komende periode. 

We hebben het vaak over 'geloof' en vaak verstaan 

we daar dan ook nog eens allerlei 'geloofszaken' on-

der. We vergeten wel eens dat het gaat om geloof, én 

hoop én liefde. De hoop en de onderlinge liefde zijn zo 

belangrijk, we kunnen gewoon niet zonder, ook en 

juist in de gemeente. 

 

Concreet spelen er een paar dingen die ik graag met 

u wil delen. Dat is allereerst het Kinderwerk. De ziekte 

van Minke, halverwege dit jaar, heeft er voor gezorgd 

dat we nog eens goed willen gaan kijken naar onze 

uitgangspunten voor dit project. Er komt toch wel heel 

veel bij kijken om dit werk op te zetten. Hoe gaan we 

nu verder? En kan iemand die er zo nieuw, van 

buitenaf ook nog, in komt, het wel aan in zijn of haar 

eentje. We gaan hier in het voorjaar verder over 

nadenken. Ondertussen is Minke hier nog wel af en 

toe, maar richt ze zich niet meer op het opzetten van 

het kinderwerk in de gemeente.  

 

Dan zijn we de afgelopen maanden bezig geweest 

met een initiatief van Margrietha Reinders om iets op 

te gaan zetten in Betondorp. Margrietha heeft hierin 

het voortouw genomen en gevraagd of we wilden on-

derzoeken of het mogelijk is om vanuit de Bron te par-

ticiperen in een zogenaamde Pioniersplek. Pionier-

splekken zijn projecten die, gesteund door de landeli-

jke kerk, opgezet worden om nieuwe vormen van 

kerk-zijn te bevorderden, meestal in wijken waar 

weinig of niets meer is van de kerk. Hiertoe hebben 

we in het najaar een intentieverklaring ondertekend, 

wat inhoudt dat we deze maanden kijken hoe zo'n 

pioniersplek in Betondorp er uit zou kunnen zien, wat 

er voor nodig is en hoe De Bron daaraan kan bi-

jdragen. Tedo en Jacobien zijn vanuit de kerkenraad 

met Margrietha hiermee aan de slag. Erg spannend 

allemaal en we zijn heel benieuwd wat er uit gaat ko-

men. We willen begin van het nieuwe jaar, als er con-

crete plannen zijn, hier met de gemeente over verder 

praten en kijken of de plannen levensvatbaar zijn. 

 

Verder zijn er diverse lopende zaken natuurlijk. Een 

kwestie die nog speelt is hoe we omgaan met de 

restauratie van het orgel. Dat is best een omvangrijk 

en kostbaar project. Er is enige tijd geleden alweer, 

een expert geweest, die advies heeft uitgebracht en er 

zijn offertes aangevraagd waar binnenkort een bes-

lissing over moeten nemen. Niet gemakkelijk! Ook niet 

voor de kerkrentmeesters. Op dit moment zijn Ben en 

Mark hier op de achtergrond mee bezig, net als met 

nog heel veel meer praktische zaken. Zo wordt door 

diverse mensen hard gewerkt, maar we kunnen best 

wel versterking gebruiken voor dit College. Gelukkig 

heeft Lennart Maris zich aangemeld, iemand die in het 

dagelijks leven, als consultant, ook heel veel met or-

ganisatorische kwesties bezig is. Hij is nu nog op ver-

lof, maar hij hoopt ook in het nieuwe jaar aan te haken 

en bevestigd te worden als kerkrentmeester. Hans 

Teerds doet momenteel vooral de bouwkundige kant 

van onze gebouwen en mede door zijn bemoeienis 

hebben we subsidie gekregen om enkele ingrijpende 

werkzaamheden aan het kerkgebouw te verrichten. 

Daar zal waarschijnlijk ook volgend jaar een begin 

mee gemaakt worden. Oja en ik vergeet nog bijna te 

vermelden dat Harda zich heeft gevoegd bij de diak-

enen om de gelederen aldaar te versterken. 

 

Tot slot wil ik als voorzitter graag zeggen dat ik blij 

ben met de gemeentezondagen en de positieve reac-

ties die we hierover krijgen. Het gesprek over 'samen 

kerk zijn' leverde heel wat op waar we mee verder 

kunnen; het gevoel bij elkaar te horen, de sfeer van 

gastvrijheid die erg wordt gewaardeerd, de maaltijd en 

het kringwerk waar mensen graag naar toegaan. 

Natuurlijk kan er nog veel verbeterd worden en daar 

doen we als kerkenraad ons best voor. Wilt u met ons 

mee blijven denken, reageren als er iets is en vooral 

ook al het werk en de mensen blijven opdragen in ge-

bed?  

Dank u voor uw aandacht, Paul. 

Paul van Oosten 

Niews uit de kerkenraad 
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Zoek de stilte in uw leven, 

Zoek de stilte die bezielt. 

Zij die alle stilte vrezen, 

Hebben nooit in ’t hart gelezen, 

Hebben nooit geknield! 

 

Gelezen in het klooster van Steyl – ingezonden door Ben van Raalte 

Overledenen in het kerkelijk jaar november 2014 - november 2015 
 
 

26 november 2014 Christina Everdina de Bas    96 jaar 
 
7 januari 2015  Willem Christiaan van Veeren    78 jaar 
 
11 januari   Johanna Adriana van der Meer    60 jaar 
 
13 januari   Giok Bie Njio - Njio      93 jaar 
 
21 januari   Regina Jacoba Barvelink - Draijer   99 jaar 
 
4 maart   Anna Henriëtte Singels     89 jaar 
 
10 maart   Hubrecht Marinus van der Weele   90 jaar 
 
15 maart   Neeltje Anna Schotanus     98 jaar 
 
22 maart   Johan Coenraad Boudewijn Hupkes   84 jaar 
 
25 maart   Niesje Keck - Davids     93 jaar 
 
14 april   Neeltje Bloem - Vis      85 jaar 
 
26 april   Maria Putter - Broekhuijsen    87 jaar 
 
26 april   Aartina Emma van de Lagemaat-Kortschot84 jaar 
 
6 mei   Maria Martha Rudolfina Schat    75 jaar 
 
14 juni   Anthonia Glastra - Ket     77 jaar 
 
16 augustus  Johannes Petrus Bous     89 jaar 
 
1 september  Tjerk Terpstra       93 jaar 
 
2 september  Jiskjen Anna Schelhaas     90 jaar 
 
16 september  Anna Maria van Beek - Demoitié   100 jaar 
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Donderdag 3 december 
De Open Hof, 15.00 

Voorganger: Ds. Rhoinde Mijnals 
 
Zondag 6 december 
Heilig Avondmaal 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
Collecte:  Project Suriname 
 
Zondag 13 december 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
Collecte: eigen Ouderenwerk in onze Gemeente 
 
Zondag 20 december 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. M. (Margrietha) Reinders  
Collecte: kerstcollecte voor onze eigen kerk  
 
Zondag 20 december 
Voor & door mensen met een verstandelijke beperking 

De Bron, 15.00 
Voorganger:  pastor M.(Marja) van Gaalen  
 
Donderdag 24 december 
De Open Hof, 15.00 

Voorganger: Ds. Monica Randt 
 
Donderdag 24 december 
Kerstnachtdienst 
De Bron, 22.30 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
Collecte: Kinderen in de Knel - Kerk in Actie 
 
Vrijdag 25 december 
Kerst 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
Collecte: Kinderen in de Knel - Kerk in Actie 
 
Zondag 27 december 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
Collecte: Joods Hospice Immanuël Amsterdam 
 
Donderdag 31 december 
Oudejaarsdag 
De Bron, 16.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
 
Vrijdag 1 januari 
Nieuwjaarsdag 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
 
 
 
 

Zondag 3 januari 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. C. (Chris) van Andel 
Collecte: Bartimeus Sonneheerdt  
 
Donderdag 7 januari 
De Open Hof, 15.00 

Voorganger: Pastor Nico Essen 
 
Zondag 10 januari 
De Bron, 10.00 
Voorganger:  Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs 
 

Vieringen 

-  

 
Verantwoording van de collectes in de maand 

oktober 2015    
4 oktober  Israëlzondag  € 130,62 

11 oktober Project Zuid-Afrika  € 141,60  

18 oktober Werelddiaconaat  € 116,30  

25 oktober Oude Zijds 100  € 129,35 

        

   

 

 

Verantwoording giften 
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December 2015 
 

 


