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God,
wij danken U voor de gave van het leven.
Wij danken U voor alles waarmee Gij ons zegent.
Blijf bij ons, Heer, waar wij ook gaan of staan,
verbonden in Jezus, de Levende.
Amen
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1097 ED Amsterdam
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Beste vrienden,
Taizé
Regelmatig zingen we in de kerk liederen uit de traditie van Taizé. Het zijn korte liederen die een aantal
maal achter elkaar gezongen worden. De gedachte
hierachter is, dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn een plaats vindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God. Vaak zijn
de liederen maar één of twee regels lang, soms zijn
het letterlijk Bijbelwoorden.
Taizé is een plaatsje in Frankrijk, in de omgeving van
Cluny (Bourgondië). Daar stichtte broeder Roger
(Roger Schutz) een gemeenschap in 1940. Hij kocht
er een huis waar hij mensen opving die het oorlogsgeweld trachtten te ontvluchten, voornamelijk Joden. In
1942 moest hij vluchten, maar reeds in 1944 keerde
hij in Taizé terug. In de tussentijd hadden de eerste
broeders zich bij hem aangesloten, waarmee hij de
oecumenische gemeenschap verder uitbouwde.

celibaat, gemeenschapsleven en eenvoud. Op
paaszondag 17 april 1949 legden de eerste zeven
broeders daarover geloften af. Vanaf eind jarenvijftig
kwamen in toenemende mate jongeren op bezoek in
Taizé. Tegenwoordig zijn er ruim 100 broeders in de
communiteit.
Op 16 augustus 2005 werd broeder Roger tijdens een
dienst neergestoken door een verwarde Roemeense
vrouw. Hij overleed aan zijn verwondingen. Broeder
Alois, die door broeder Roger tot zijn opvolger was
benoemd, heeft zijn plaats ingenomen.
Lied 598 is een gebed dat verbonden is met de
geschiedenis en het heden van deze gemeenschap
en dat ons allen tot inspiratie mag zijn: 'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer
dooft, vuur dat nooit meer dooft'.
Bij de diensten in April

In de jaren na de oorlog bezochten de broeders geregeld gevangenen uit een nabijgelegen krijgsgevangenenkamp, die welkom waren in hun zondagse diensten. Ze namen ook weeskinderen op. Sinds 1949
wijden de broeders van Taizé zich aan een leven in

-

op Witte Donderdag (2 april, 19.30), Vesper
met viering heilig Avondmaal. Deze wordt
voorafgegaan door de Seider (Pesach) maaltijd
om 17.30. Die middag is er om 15.00 u ook een
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viering van het heilig Avondmaal in De Open
Hof.
-

Goede Vrijdag (3 april, om 19.30) : vesperviering in de kerk

-

Stille zaterdag (4 april). Om 21.00 u vindt de
Paaswake plaats. Vanouds is de Paasnacht de
nacht waarin er gedoopt werd. En dat zal ook
deze keer het geval zijn! Een onderdeel van
deze viering is tevens de doopgedachtenis. Dit
houdt in dat er gelegenheid is naar voren te
komen, het doopwater aan te raken en zo de
eigen doop te gedenken (of voor te nemen, als
je nog niet gedoopt bent). Ook zal het mogelijk
zijn een zegen te ontvangen.

-

Pasen (5 april). Ik schrijf het maar even met wat
grotere letters, want Pasen, het feest van de
Opstanding van Jezus Christus is wat je noemt
een groot feest. We hopen dat velen erbij zullen
zijn dit te vieren.

-

-

-

Ds.M.(Margrietha) Reinders is op 12 april
gastpredikant.
Op 19 april hoop ik zelf de dienst te leiden.
Deze zondag is er tijdens het koffiedrinken na
afloop van de dienst een preekbespreking. De
Schriftlezing voor deze zondag is één van de
lezingen volgens het rooster: 1 Johannes 1:1-7
(één van de laatste boeken in de Bijbel). Lees
het van te voren door en laat het weten als je
vooraf al vragen hebt.
26 april houden we een dienst met en door
kinderen. Voor wie er eerder bij geweest is behoeft dit geen verdere aanbeveling. De betrokkenheid van de kinderen werkt altijd weer aanstekelijk. Kom het zelf ervaren!

Goede diensten en hartelijke groet, mede namens
Tonny,
Dirk-Jan Thijs

Overdenking
Onlangs zagen we de film 'Selma', die recent is uitgekomen. De film handelt over Martin Luther King en de
drie vreedzame protestmarsen van Selmanaar Montgomery, beide in de staat Alabama in de Verenigde
Staten in 1965. Hierbij kwam de Afro-Amerikaanse
bevolking op straat om te ijveren voor stemrecht en
tegen racisme. Bij de eerste mars op 7 maart 1965
werd gewelddadig ingegrepen door de politie. Het is
een aangrijpende film. Het bepaalt je er tevens bij hoe
dit vreedzame protest geleid heeft tot grote veranderingen in de Amerikaanse samenleving. Dat we nu al
een aantal jaar een Afro- Amerikaanse president hebben is daarvan wel een sprekend voorbeeld.
In één van mijn boeken kwam ik een radiotoespraak
tegen van Dr.J.J.Buskes gehouden op 7 april 1968,
enkele dagen na de moord op Martin Luther King, die
ik hier - verkort - weergeef.
Martin Luther King is dood. Erger: Martin Luther King
is vermoord. Onze reactie op dat 'dood' is verslagenheid, op dat 'vermoord' opstandigheid. Deze eenvoudige predikant die tegen wil en dank de leider en
het symbool van de revolutie voor gelijke rechten zonder onderscheid naar huidskleur zei eens: 'Een mens,
die niet in staat is voor iets te sterven, is ook niet in
staat voor iets te leven'. Hij heeft voor iets geleefd en
is voor iets gestorven. Diep in zijn hart heeft hij dit
einde vermoed en verwacht. Dat vermoeden is in zijn
leven vaak een angst geworden, die hij alleen overwon door zijn vertrouwen op Jezus.
Martin Luther King was de man van de droom en het
protest, niet enkel van de droom en niet enkel van het

protest, maar van de droom én het protest. Zijn droom
was de droom van het komende Godsrijk, waarin
gerechtigheid woont. En zijn protest, aan deze droom
ontsprongen, was zijn protest tegen alles wat een
aantasting van Gods gerechtigheid en daarin van de
mens en de menselijkheid was.
Dit strijdbare leven - velen hebben dat niet begrepen werd gedragen door de liefde van 1 Corinthe 13. Van
alle krachten ter wereld, zegt hij in één van zijn preken, houdt de liefde het langst stand. Daarom ruilde
King de geest van het wapen in tegen het wapen van
de geest. 'Jezus heeft eeuwig gelijk. Mogen wij in de
twintigste eeuw zijn woorden horen en navolgen voor
het te laat is'.
Het was hem niet alleen te doen om de vrijheid van de
niet-blanken. 'Wij zijn alleen vrij, als allen vrij zijn’. Dat
was zijn geloof en in dat geloof, zei hij, zullen we in
staat zijn uit de rots van de wanhoop een steen van
hoop te slaan.
Tot aan het einde van zijn korte leven is Martin Luther
King blijven zingen:
We shall overcome some day,
o deep in my heart I do believe,
we shall overcome some day.
-----------------------------------------------------------------------Voorwaar, woorden die nog niets aan zeggingskracht
verloren hebben.
Dirk-Jan Thijs
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Mensen
Lief en leed
In Memoriam
Op 4 maart overleed Annie (Anna Henriëtte) Singels
in de leeftijd van 89 jaar. Ze bezocht niet de kerkdiensten, maar nam wel deel aan de MiddenmeerBijbelkring en ook aan de Open Maaltijden. Ongetrouwd gebleven, woonde ze lang samen met haar
(eveneens ongetrouwde) broer. Het was een groot
verlies toen ze hem tien jaar geleden moest missen.
Ze woonde 80 jaar aan het Archimedesplantsoen en
vertelde graag over hoe het vroeger was. Over het
gezin waar ze uit voortkwam. Dat was toch wel haar
wereld. Over haar diepste gevoelens was ze niet zo
open. Heel af en toe droeg ze iets bij aan het gesprek
op de Bijbelkring, veelal in de vorm van een verhaal
van vroeger, maar verder liet ze zich niet in de ziel
kijken. Zo was ze en dat was niet gemakkelijk te doorbreken. Misschien hing het ook samen met haar hang
naar onafhankelijkheid, soms zelfs eigenzinnigheid.
Deze houding speelde haar ook parten in haar laatste
levensjaren. Haar gezondheid ging snel achteruit en
het thuis blijven wonen ging bijna niet meer. Maar ze
wilde van geen alternatieven horen. Dankzij de niet
aflatende zorg van Harda (en Paul) zijn grotere problemen voorkomen.
Bij het afscheid stonden we stil bij Psalm 23, De
HEER is mijn Herder, een lied dat Harda voor haar
zong vlak voor ze insliep en dat ze ook zong bij het

afscheid in de kerk. De laatste keer dat ik Annie ontmoette (in het verpleeghuis in Hoofddorp) was ze
vooral dankbaar. Dat viel me op. Ze kon duidelijker
spreken dan de keer ervoor, toen ik moeite had haar
te verstaan. Ze wist dat haar einde nabij was. En er
was iets van overgave. Zo blijf ik Annie graag herinneren. Als een eigenzinnig schaapje, dat er uiteindelijk
toch dankbaar voor was dat er herderinnen en herders
waren en bovenal een Goede Herder, die zijn leven
heeft gegeven voor de schapen.
Op 9 maart werd haar lichaam te ruste gelegd bij haar
familie op Nieuwe Ooster.
Zieken
Mw. Van Swol (nu op de somatische afdeling in Bosbeek, Glipper Dreef 209,2104 WG Heemstede)
verbleef een aantal weken in het ZH. Het is fijn dat ze
verzorgd kan worden in het tehuis waar haar dochter
Marian werkt.
Mw. Steineke Rebel bracht een aantal dagen door in
het ZH vanwege longembolie.
Wensen we alle zieken, in verpleegtehuis, ZH of thuis
sterkte en kracht van God.

Dirk-Jan Thijs

Allerlei
Agenda
Maandag 13 april
Kerkenraad
Maandag 20 april
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
harte welkom in de KOFFIEBEUK
van de Hofkerk. De eerstvolgende koffie ochtend is op
dinsdag 21 april
U bent van harte welkom!
Ingang aan de zijkant, tuin Hofkerk, groene deur.
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Postzegels
Postzegel-kaartvriendinnen en vrienden. Het is alweer
zover om u er aan te herinneren dat de kastjes in de
kerk en mijn telefoon te wachten staan op uw goede
gaven voor de “Kerk in Aktie”. Zoals u de vorige mededeling hebt gezien heeft het in het afgelopen jaar
veel geld opgebracht voor dit goede doel. Ik hoop dan
ook dat we dit resultaat het komende jaar nog hoger
kunnen laten worden dank uw inzendingen. Hartelijke
groet van mij en u weet het 0651701842 is het nummer waarop u mij kunt bereiken voor een afspraak.
Louis Robert.
Louis Robert.
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Bedankt!
Wij willen u bedanken voor uw hartelijk medeleven in
de tijd dat Wim ziek werd en was, en er steeds meer
van zijn krachten verloren ging. Hij heeft, tot het echt
niet meer kon, gevochten om toch naar de kerk te
gaan. Uw warme aandacht voor hem, de vele malen
dat voor hem (en mij) gebeden werd
in de dienst, en misschien ook wel door de mensen
die thuis meeluisterden, hebben ons veel steun
gegeven. Wim was daar ook heel dankbaar voor.
En ook na Wim's overlijden hebben wij, Wil, zoon
Ronald en dochter Petra, veel warmte en medeleven

van u gevoeld bij de afscheidsdienst, condoleance, in
post en telefoontjes. En ook nu leeft u met mij mee.
Heel veel dank.
En vandaag, zondag 15 maart, kreeg ik de bloemen
uit de kerk, een heel mooi boeket namens de gemeente. Dat geeft echt een steuntje in de rug. Welbedankt!
Wil van Veeren, mede namens Ronald en Petra

Bijbelleescursus(sen)
Twee Alpha cursussen vonden plaats over de periode
september-maart. Mooie, open gesprekken waren het
en we leerden elkaar beter kennen. De deelnemers
gaven bij de evaluatie aan dat sommige vragen opgelost waren en/of dat de zoektocht meer richting had
gekregen. Enkelen namen zich voor zich te laten
dopen - heel bijzonder.
In beide groepen bestond behoefte de gesprekken op
enigerlei wijze een vervolg te geven. In overleg is
besloten een tweetal Bijbelleescursussen op te zetten,
bestaande uit vijf avonden. Het doel is met elkaar een
(van te voren opgegeven) stuk(je) uit de Bijbel te
lezen. Misschien doe je dat wel vaker, thuis - voor
jezelf. Soms heb je er wat aan, maar andere keren is
het niet helemaal duidelijk wat je er precies mee moet,

of is het helemaal onduidelijk. Deze cursus is erop
gericht onze vragen en moeilijkheden (maar misschien
ook onze vondsten!) met elkaar te delen en zo verder
te komen (uiteraard onder de leiding van de heilige
Geest).
Nadrukkelijk zijn deze cursussen ook toegankelijk voor
hen die niet aan de Alpha - cursussen hebben deelgenomen. Stuur een mailtje of spreek me aan.
De cursusdata zijn de volgende (zie hieronder):
De avonden vinden plaats in de Pastorie, van 19.30 21.00.
Dirk-Jan Thijs

Bijbelleescursus

I

II

thema

april

7

9

Het raadsel van het leven

Prediker 1:12-2:11

april

21

23

De belangrijkste vraag

Mattheüs 28:1-10

mei

19

21

Mid-life crisis

Lucas 19:1-10

juni

2

4

Hoe kan de Bijbel een genoegen zijn?

Psalm 1

juni

16

18

Als het moeilijk is...

2 Korinthe 1:3-11

Crea in de Bron ná Pasen!
Het was een creatief gedoe in de Ontmoetingsruimte
van De Bron een jaar geleden in de Lijdenstijd. Een
aantal weken lang kwam een aantal mensen bij elkaar
om, aan de hand van enkele lezingen, het penseel ter
hand te nemen. Verrassend mooie dingen kwamen
er uit! En het was erg gezellig dit met elkaar te doen.
Dit jaar willen we ook groepje organiseren, maar met
een ander onderwerp. Hemelvaart en Pinksteren, de
uitstorting van de Heilige Geest, het zijn
geschikte onderwerpen om te schilderen. Er kan met
kleuren gespeeld worden.

We hebben 4 middagen gereserveerd: 23 en 30 april,
7 en 21 mei. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Ook en vooral als u nog nooit geschilderd hebt nodig
ik u uit een keertje mee te doen. De kans is groot dat
u de andere 3 weken ook komt!
Als bijdrage in de kosten voor doekjes en verf vragen
we € 5 per keer.
Inlichtingen/opgave bij mij.
Tonny Thijs
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OPEN MAALTIJDEN
In ontmoetingsruimte De Bron
Ontmoet elkaar vanaf 17.00 uur met een
drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd

15 april, 13 mei, 17 juni,
juli en augustus zomerstop
16 september, 14 oktober, 11 november,
16 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
6
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Groeien bij de Bron - kalender april
Open Maaltijd
Waar:
Ontmoetingsruimte De Bron
Wanneer: 15 april
Wat:
welkom en drankje vanaf 17.00;
gezamenlijke maaltijd vanaf 18.00.
Sing-in groep
Bijdrage aan de volgende viering(en): 19 april

Kring ‘Sharing’
Waar:
Archimedesweg 73-I
Wanneer: laatste zondag van de maand 20.00
Jongeren/ Catechisatiegroep
Waar:
de Pastorie
Wanneer: 26 april 19.30
Gebed voor buurt en kerk
Waar:
De Bron
Wanneer: (dinsdag!) 31 maart van 19.30 – 20.00

Middenmeergroep
Waar:
Pastorie
Wanneer: 9 april 14.30

Open Kerk
Wanneer: 29 april 11.00 – 12.15 (om 12.00 korte
viering)

Amstelgroep
Waar:
de Pastorie
Wanneer: 5 mei om 14.30 (niet in april)

Cursus Liturgische bloemstukken maken
Waar:
de Ontmoetingsruimte
Wanneer: 26 maart en 9 en 16 april 19.30

High Tea Damesgroep
Waar:
de Ontmoetingsruimte
Wanneer: 13 april om 14.30

Crea Hemelvaart en Pinksteren
Waar:
de Ontmoetingsruimte
Wanneer: 23 en 30 april 14.00

Bijbelleeskring I
Waar:
de Pastorie
Wanneer: 7 en 21 april om 19.30
Bijbelleeeskring II
Waar:
de Pastorie
Wanneer: 9 en 23 april om 19.30

Dirk-Jan Thijs

Vrouwenmiddag
HIGH TEA
Hartelijk welkom op onze High Tea.
Wanneer? Maandag 13 april.
“Janneke spreekt over een bijzondere
vrouw uit de Bijbel”.
En Mirjam de profetes nam de tamboerijn in
de hand, en alle vrouwen gingen achter haar
aan in reidans. En Mirjam zong: Zingt de Here,
want Hij is hoog verheven. Exodus 15vers 20.
Aanvang
Adres:

14.30.
Hugo de Vrieslaan 2.

Ook uw vriendin of buurvrouw is van harte
welkom.
Tot ziens op 13 april. Dit is tevens de laatste
High Tea van dit seizoen.

U HOEFT ZICH NIET OP TE GEVEN.

Janneke van Oosten en
Lida Blaauw
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Diaconale Collectes maart 2015
Zondag 5 april – Collecte voor het Jeugdwerk –
JOP
Geef het licht van Pasen aan kinderen
Het is Pasen. In de kerk vieren we feest. Maar het
verhaal van de opstanding van Jezus uit de dood is
voor kinderen niet direct begrijpelijk en herkenbaar,
zeker niet voor een kind dat verdriet heeft of rouwt
om een vader of moeder. Om ouders te helpen bij de
geloofsopvoeding geeft JOP, Jeugdorganisatie van
de Protestantse Kerk, het tijdschrift ‘Moments’ uit. In
dit tijdschrift komt ook het thema ‘rouw, afscheid en
verder gaan’ aan bod. JOP ondersteunt ook de kinderwerkers in de kerk om kinderen te ondersteunen
bij het verwerken van het verdriet. Voor gemeenten
ontwikkelt JOP praktische handvatten voor jeugdpastoraat en helpt hen met het formuleren van hun visie
op jeugdwerk. Recentelijk ontwikkelde JOP een praktische training Jeugdpastoraat. Op al deze manieren
wil JOP plaatselijke jeugdwerkers ondersteunen en
het mooie verhaal van Pasen door laten schijnen.
Zondag 12 april – Amnesty International
Amnesty International is een onafhankelijke
beweging die zich inzet voor slachtoffers van schend-

ingen van mensenrechten. Werelwijd heeft Amnesty
3 miljoen leden, donateurs en vaste begunstigers in
meer dan 150 landen. Amnesty Nederland, opgericht
in mei 1968, is met 265.000 leden één van de grootste nationale afdelingen van Amnesty.
Zondag 19 april – Project Masifundisane – Zuid
Afrika
Zondag 26 april – VU Kinderstad binnenlands
diaconaat
VUmc Kinderstad is een grote speelstad van 820m2
op de 9de en 10de verdieping van het VU ziekenhuis
waar kinderen kunnen doen wat ze het liefst doen:
Spelen!
VUmc Kinderstad is er voor alle kinderen van 0 tot 16
jaar die zijn opgenomen op de kinderafdeling VUmc,
de broertjes en zusjes, familie, vriendjes, vriendinnetjes van de patiënten van de kinderafdeling VUmc ,
kinderen die voor een dagbehandeling komen bij de
polikliniek van het VUmc, (klein) kinderen van volwassen patiënten
Ans van Raalte-Deschan

Project Oeganda - COBEHD
COBEHD staat voor Community Based Efforts for
Health and Development.
Van Grace Nakazibwe uit Oeganda hebben wij het
jaarverslag 2014 ontvangen waarin de activiteiten
worden beschreven en hun plannen voor de komende
jaren.
De belangrijkste punten waar COBEHD zich mee bezig houdt:
Immunisatie en groei ontwikkeling van kinderen
onder de vijf jaar
Capaciteitsopbouw van vrouwengroepen, leiders van de gemeenschap, leerkrachten en leden
van de gemeenschap
Ondersteunende begeleiding aan vrouwen
groepen

Bevordering van gemeenschappelijke sanitaire
voorzieningen
Spaar- en kredietfaciliteiten voor projecten van
vrouwengroepen
Gezondheidsprogramma’s op scholen
Ontmoetingen van vrouwengroepen bevorderen
Behandeling van goedaardige ziekten
De Diaconie ondersteunt dit project al vele jaren en
zal dit in 2015 voortzetten. U kunt het jaarverslag opvragen bij Ans van Raalte (e-mail:
ans.deschan@live.nl) of telefonisch 7717711. Het verslag is in de engelse taal.
-

Ans van Raalte-Deschan

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

8

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

April 2015

Informatiemarkt Watergraafsmeer 18 april
Op 3 oktober vorig jaar vond er informatiemarkt Watergraafsmeer plaats op het terrein van de
Koningskerk. Op deze 'marktplaats', georganiseerd
door het Stadsdeel, de Ouderenadviesraad en Dynamo, presenteerden zich diverse vrijwilligers - en
maatschappelijke organisaties actief in de Watergraafsmeer - en dat zijn er heel wat. Ook De Bron
had een standje waar informatie werd verstrekt en
folders ter beschikking waren. Mede door het mooie
weer (de markt kon deels buiten worden gehouden)
was het een succes en kwamen er veel mensen op
af.
Dit jaar vindt iets dergelijks plaats. Er wordt deze
keer aangesloten bij de winkeliersvereniging van het
Christiaan Huygensplein. Deze organiseert op 18
april van 10.00 – 15.00 uur een feestelijke dag op
haar plein met alle winkeliers, dit ter ere van de geboortedag van Christiaan Huygens.
Deze samenwerking heeft (en we halen hier de organisatoren aan) de volgende voordelen:
1.
het grote aantal bezoekers van het Christiaan
Huygensplein (op een gemiddelde zaterdag zonder

Christiaan Huygensdag al zo'n 5000-6000);
2.
onder de bezoekers kan een groep bewoners
bereikt worden, die normaal niet zo snel naar een
marktplaats met maatschappelijke organisaties komt;
3. de mooie locatie waar de Marktplaats georganiseerd kan worden: in het Huygensdock. Dit is de
ruimte van het grote cafe/restaurant boven de Albert
Heijn.
Vijftig organisaties wordt de ruimte geboden om zich
op de Marktplaats te presenteren. De Bron heeft ook
een kraampje gereserveerd. We hopen dat zoveel
mogelijk gemeenteleden zich beschikbaar stellen het
kraampje enige tijd te bemannen op 18 april. Zelfs
een half uur of driekwartier zou al een goede bijdrage
betekenen. De taken zijn eventuele vragen van voorbijgangers te beantwoorden en aan geïnteresseerden
een foldertje met diverse activiteiten van De Bron uit
te reiken.
Tonny en Minke (kinderwerk) coördineren dit geheel.
Meld je bij hen!
Dirk-Jan Thijs

Nieuwsbrief
Beste gemeenteleden,
Elke maand schrijf ik een stukje over wat mijn
werkzaamheden zijn geweest en waar jullie voor mogen danken en bidden. Zoals ik in mijn vorige
nieuwsbrief al even schreef ben ik de maand maart
bezig met de activiteiten voor Palmpasen en Pasen.
Deze activiteiten zijn nu volop in gang en we hopen
en bidden dat ze goed zullen verlopen en er ook andere kinderen uit de wijk op afkomen.
Daarnaast heb ik contact gelegd met de basisscholen
uit de wijk. Soms gaat dit contact wat moeizaam,
maar laat dit ons als gemeente niet ontmoedigen.
Ook heb ik kennismakingsgesprekken met de ouders
van de gemeente ingepland staan of gehad.
Deze maand dank ik jullie als gemeente, voor jullie
warme welkom. Ik ben door veel gemeenteleden
aangesproken en hartelijk ontvangen. De inzegeningsdienst was voor mij een mijlpaal, hier ontving ik
Gods zegen en we delen als gemeente hierin.
Samen gaan we op weg, dat meerderen over het

geloof zullen horen en dit een zaadje in de harten
van de kinderen mag plaatsen.
Graag zou ik uw gebed willen vragen voor de volgende punten:
Bid voor openingen in het contact leggen met
de wijk.
Bid dat de activiteiten goed mogen aanslaan
en dat het doel van de activiteit, kinderen leren
over wie onze God is, mag slagen.
Heel erg bedankt voor uw gebed en bemoedigingen.
Heeft u vragen of tips? Spreek mij gerust aan na de
dienst op zondag of mail me op
minkevelthuis@hotmail.com

Hartelijke groet,
Minke Velthuis
Missionair Kinderwerker

9

MeerZicht

10

April 2015

Diensten
Donderdag 2 april 2014
Witte Donderdagvesper
Viering Heilig Avondmaal
De Bron, 19.30
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Vrijdag 3 april 2014
Goede Vrijdagvesper
De Bron, 19.30
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Zaterdag 4 april
Paaswake
Stille zaterdag
De Bron, 21.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Zondag 5 april
Paasviering
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Collecte voor het Jeugdwerk – JOP
Zondag 12 april
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. M. (Margrietha) Reinders
Collecte: Amnesty International
Zondag 19 april
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Project Masifundisane – Zuid Afrika
Zondag 26 april
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: VU Kinderstad
Zondag 3 mei
De Bron, 10.00
Voorganger:
Zondag 10 mei
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs

Verantwoording giften
Ontvangen
van mw. N.v.B voor het Bloemenfonds
€ 20,00
Via Ds.D.J.Thijs Euro 20 van NN voor de
Voedselbank
Verantwoording van de collectes in de maand
februari 2015
1 februari – Kerk in Actie - Werelddiaconaat € 86,60
8 februari – Project Oeganda - COBEHD
€ 136,49
15 februari – EXODUS – ex gedetineerden € 136,20
22 februari– Kerk in Actie–4 0 dagencollecte € 154,07
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