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De Naam
Vaak in het
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In wat ik
fluister
neemt Hij
mij aan.
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Beste Vrienden,
15 januari 1956
Deze datum is mijn geboortedag. Een zondag. De
winter stelde dat jaar eerst weinig voor. December
was heel zacht en januari nat en onstuimig. Schaatsliefhebbers hadden de moed al opgegeven. Maar in
februari kwam daar verandering in. Op een aantal
plaatsen vroor het 17 dagen achtereen meer dan 10
graden en op vijf dagen van die periode werd het
kouder dan min 15 graden. Er viel 20 tot 25 centimeter
sneeuw. Van alle maanden van de twintigste eeuw
was februari 1956 de koudste. Ook de Elfstedentocht
kwam er: op 14 februari. Maar er was geen winnaar:
de vijf eersten vonden dat ze samen zoveel hadden
meegemaakt dat ze gezamenlijk, arm in arm, over de
finish gingen.

Op 15 januari 2016 houden we open huis aan de
Hugo de Vrieslaan 4. Iedereen die langs wil komen is
welkom tussen 10.00 en 12.00 en tussen 16.00 en
19.00.
Bij de diensten in Januari
-

-

-

-

Ik kan me zelf van die kou niet veel meer herinneren.
Ik realiseer me dat in dankbaarheid. In eerdere tijden
of ook nu nog op andere plaatsen zullen extreme
weersomstandigheden ongetwijfeld extra risico's inhouden voor pasgeborenen.

-

vrijdag 1 januari om 10.30 : Nieuwjaar in De
Bron, een verkorte viering met na afloop de
gelegenheid elkaar alle heil en zegen toe te
wensen.
zondag 3 januari is Ds.C.(Chris) van Andel
gastpredikant
donderdag 7 januari 15.00 : Dienst in De
Open Hof; voorganger pastor N.(Nico) Essen
zondag 10 januari : hoop ik zelf voor te gaan in
De Bron
zondag 17 januari 10.30 : Zondag van het
Gebed voor Eenheid. Er is dan een oecumenische dienst in De Bron. Let op het afwijkende aanvangstijdstip. In deze dienst wordt
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het heilig Avondmaal bediend.
maandag 18 januari 19.30 Oecumenische
Gebedsbijeenkomst in de Koningskerk ter
gelegenheid van de week van Gebed voor Eenheid.
zondagen 24 en 31 januari heb ik zelf dienst

in De Bron.
Goede diensten toegewenst en mede namens Tonny,
hartelijke groet en ieder Gods zegen toegewenst voor
het nieuwe jaar!
Dirk-Jan Thijs

Overdenking
De CLC (Christelijke Bookshop) uit de Raadhuisstraat
behoort helaas tot het verleden. De huurverhoging
was de druppel die de emmer deed overlopen. Van
tijd tot tijd kwamen we er - en ik weet, ook anderen
van u. De weken voorafgaand aan de sluiting was er
uitverkoop. Daar pikte ik nog een paar mooie boeken
op. Eén ervan is het boek 'Schriftgedichten - Poëzie
bij het kerkelijk jaar'. Het zijn gedichten die aansluiten
op de Bijbellezingen volgens het oecumenisch rooster
dat in veel kerken wordt gebruikt. Soms helpt mij een
beeldmeditatie: je overdenkt een Bijbellezing aan de
hand van een schilderij of een ander kunstwerk en je
leest zo als het ware het verhaal opnieuw, op een
nieuwe manier. Ook gedichten kunnen zo'n rol vervullen.

PER DIRECT
Of je nu Jacobus heet,
Johanna of Andreas,
als hij komt, roept hij je bij je naam.
Is netwerken je bestaan,
bootsman of verhandelaar,
zodra hij komt, breekt nieuw leven baan.
Het maakt niet uit
of je van Judea bent of van Galilea:
rijken vangen bot,
vissers mensen.
Boeten niet meer nodig.

Deze keer een gedicht als meditatie. Het komt uit genoemde bundel en is van Fiet van Beek. Het behoort
bij de lezing uit Marcus 1: 14-20, waar Jezus vissers
roept om zijn leerlingen te worden.

Dirk-Jan Thijs

Suriname
Beste mensen,
Wij zijn heel blij met het mooie bedrag (€ 258,05) dat
u heeft opgebracht in de collecte voor het wachthuisje
voor de schoolkinderen die in Pempe (Boven Suriname) dagelijks op schoolboot wachten! En natuurlijk
ook met de toezegging van de diakonie om het bedrag
aan te vullen tot € 500. Samen met de € 100 die wij
aan auteursrechten hebben gekregen van de Surinamekalender moet er mooi tegelwerk in het wachthuisje kunnen worden aangebracht!
Namens dhr. Chapeau Siesa, en de kinderen van
Pingpe en het tegenoverliggende dorp Pempe: heel

hartelijk dank!!
De auteursrechten wilden wij heel graag daar
besteden, omdat we de foto die op de kalender staat,
tenslotte ook in Pingpe hebben gemaakt en één van
de kinderen het onderwerp is. Net als overal ter
wereld is onderwijs en alle facilitering daaromheen
heel erg belangrijk!
Wij zullen verder met Chapeau overleggen over de
afhandeling van een en ander. Uiteraard houden we u
daarvan op de hoogte.
Met hartelijke groeten,
Joke & Dick Spijker
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Mensen
Lief en Leed
In memoriam
Op 27 november 2015 overleed Jan Smit, in de
leeftijd van 95 jaar. Hij was de oudste in een gezin van
10 kinderen. Hij verbleef het laatste deel van zijn
leven in De Open Hof.
Jan Smit werd geboren met een spastische handicap.
Zijn ouders hadden een winkel in Hilversum, maar
werden in de crisistijd schipper. Jan kon niet mee op
de boot en kwam in een kinderhuis terecht, waaraan
hij geen goede herinneringen bewaarde. Later kwamen er gelukkig pleegouders, die voor hem waren als
zijn eigen ouders. Ondanks zijn lichamelijke beperking
is Jan heel actief geweest gedurende zijn leven, eerst
als mandenmaker en later als administratief assistent
van de ploegbaas van de sociale werkplaats. Daarna
werkte hij ook nog bij het kerkelijk bureau op de Keizersgracht.
Het geloof en de kerk vormde een rode draad in Jans
leven. Een onvergetelijk moment voor hem was de
dag van zijn belijdenis. Hij was één van 26 lidmaten.
De tekst voor die morgen was Psalm 16:8 'Ik stel mij
de HERE bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn
rechterhand staat wankel ik niet'. Het is een mooie
tekst, waar je altijd weer op terug kan vallen. Het is
een tekst die we ook een aantal keer voor Jan hebben
gelezen in de laatste maanden van zijn leven en die
ook centraal stond tijdens het afscheid op 3 december
in De Bron.
We mogen geloven dat Jan nu verlost is van de lichamelijke beperking, die zijn hele lange leven bij hem is
geweest. De voorspelling dat hij hooguit 30 jaar zou
worden is niet uitgekomen. Bij lange na niet. Jan heeft
de 'zeer sterken' overleefd. Hij heeft de strijd gestreden, hij heeft het geloof behouden.

Zijn lichaam werd te ruste gelegd op de Nieuwe
Ooster in de verwachting van de opstanding tot het
nieuwe leven.
Zieken en herstelden
Tonny kon na een goed verlopen operatie weer naar
huis, maar zal de komende periode nog rust moeten
houden en met tillen en dergelijke sowieso moeten
blijven uitkijken. We danken God. We voelden ons
gesteund door het medeleven en de gebeden van velen. Hartelijke dank.
Al langere tijd is de heer Prins (Teslastraat 8) niet
meer in de gelegenheid geweest naar de kerk te komen vanwege spierproblemen. De heer Kelner moet
opnieuw een aantal bestralingen ondergaan. We denken ook aan Sonja Parijs. Het was fijn Fransien Degen weer een keer in de kerk te zien. Hetzelfde geldt
voor Wiebe Vrijburg, die altijd via de computer de
diensten meemaakt, maar er bij de Avondmaalsdienst
van 6 december in levende lijve kon zijn. Mw.Vos
moest opnieuw in het OLVG opgenomen worden, onder meer vanwege een bloedtransfusie. Ook
mw.Elsendoorn en mw.Bakhuis verbleven enige tijd
in het OLVG. We denken ook aan Wil Faber die
kwetsbaarder is geworden sinds haar operatie vorig
jaar.
Voor alle zieken en allen die het moeilijk hebben de
bede uit Psalm 121:
'Onze hulp is in de naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft'.
Hartelijke groet,
Dirk-Jan Thijs

Kerkelijk Bureau
Verhuisd (om dichter bij zijn dochter te wonen):
De heer J.F.A.Kwak ;
nieuw adres: Ambthuiswal 1 - 19, 7126BC Bredevoort

Mw.M.Wouters ; Van 't Hofflaan 51
(AMSTA groepsbewoning)
Beiden zegen gewenst in de nieuwe woonomgeving.

Terugverhuisd naar Watergraafsmeer:

Wereldwinkel
Beste mensen,
Hartelijk dank voor het kopen van de artikelen uit de
Wereld Winkel op zondag 13 december.
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Er is voor € 158,75 verkocht.
Elly Bakker en Truus Mentink

Januari 2016

Bedankt!
Bij dezen wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor
het meeleven en de kaarten die ik ontvangen heb tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de herstelperiode erna. Ook bedankt voor de prachtige bloemengroet vanuit De Bron!
Gelukkig gaat alles weer goed met mij.

Ik wens u allen een gezond Nieuwjaar!

1 december 2015

jaardag en het prachtige bloemstuk.

Bij deze wil ik U allen hartelijk bedanken voor de vele
bewijzen die ik mocht ontvangen op mijn 100ste ver-

Hartelijke groet,

Hartelijke groeten,
Saakje van Duin-Swart

Nel Bakker

Beste mensen,
Het was een volkomen verrassing voor mij dat ik de
bloemen kreeg, daar was ik reuze blij mee, zo af en
toe had ik het gevoel dat je er niet meer bij hoorde,
dus een dubbel blij gevoel.

Bedankje
Langs deze weg bedanken wij u allen van harte voor
uw medeleven tijdens zijn verblijf in De Open Hof van
mijn man, onze vader, de kaarten, bloemen, bezoekjes, bloemen uit de kerk; bovenal uw gebed als biddende gemeente.

Verder gaat het goed alleen dat hoofd he, je leeft er
naar en houdt er rekening mee.
Hartelijke groeten,
Lies Rietbergen

Het heeft ons gesterkt dat zoveel mensen ook bij de
herdenkingsdienst aanwezig waren en met ons meegeleefd hebben.
L.W. Terpstra-Hartog
Corrie en René

Allerlei
Agenda
Maandag 11 januari
Kerkenraad
Maandag 25 januari
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: 19
januari 2016.

U bent van harte welkom!
Postzegels
Beste allemaal,
De kerstviering is al weer voorbij als u dit leest. Toch
wil ik weer even bij u binnenvallen en vragen de
postzegels van uw enveloppen aan mij toe te zenden
(mogen ook hele enveloppen zijn, die ik dan zelf wel
afknippen zal (privé verzekerd)). Ik hoop er weer velen
van u te mogen ontvangen en wens u allen een
gezegend Nieuwjaar toe in goede gezondheid.
Hartelijke groet van
Louis Robert
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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

in januari geen maaltijd,
10 februari, 16 maart, 13 april, 11 mei 15 juni
Juli en augustus geen maaltijd
14 september, 12 oktober, 16 november,
14 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,=.
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Groeien bij de Bron - kalender januari
Aarzel niet één of meerdere van deze activiteiten te
bezoeken, ook al heeft u zich niet van te voren opgegeven. 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: niet in januari
Wat:
welkom en drankje vanaf 17.00;
gezamenlijke maaltijd vanaf 18.00.
Sing-in groep
Bijdrage aan de volgende viering(en): 10 en 24 januari
High Tea dameskring
Waar:
De Bron - Ontmoetingsruimte
Wanneer: nog te bepalen om 14.30
Amstelgroep
Waar:
de Pastorie
Wanneer: 5 januari om 14.30
Middenmeergroep
Waar:
de Pastorie
Wanneer: 28 januari 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: 5 januari 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: 7 januari 16.00-17.00
Beta - cursus
Waar:
de Pastorie
Wanneer: 26 januari 19.30
Gebed voor eenheid
Waar:
Koningskerk
Wanneer: 18 januari 19.30

Nieuwsbrief
Beste gemeenteleden,
Het is alweer een tijdje dat jullie van mij hebben gehoord. Ik ben een poosje uit de running geweest, omdat ik ziek ben geworden.
Inmiddels heb ik met de kerkenraad een gesprek gehad en zijn we tot overeenstemming gekomen dat ik
bij Margrietha Reinders stage loop de komende tijd. Zij
start een pioniersplek in Betondorp.
Zo ben ik de afgelopen maand met Margrietha op een
tweedaagse retraite geweest met de AiB, Amsterdam

in Beweging. Hier zijn pioniers en gemeentestichters
vanuit Amsterdam aangesloten. Ik ben tijdens deze
retraite geïnspireerd en ik heb goede contacten op
gedaan.
De komende tijd ben ik samen met Margrietha bezig
om te kijken naar hoe Betondorp en daaruit
voortvloeiend Watergraafsmeer bereikt kan worden.
Uw gebed is hierbij erg van belang.
Hartelijke groet,
Minke Velthuis
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Diaconale Collectes januari 2016
Zondag 3 januari – Barthimeus Sonneheerd – blinden

Zondag 24 januari – Collecte Catechese en Educatie - PKN

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 diabetes waardoor veel jonge mensen worden getroffen.
Bartiméus Sonneheerdt maakt zich sterk voor blinden
en slechtzienden. Wij geven mensen die blind of
slechtziend zijn de kans om zo zelfstandig mogelijk te
leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen,
zamelt Bartiméus Sonneheerdt geld in voor innovatieve projecten én proberen wij mensen bewust te laten
worden waar blinden en slechtzienden dagelijks –
soms letterlijk – tegenaan lopen. Zij zijn volledig afhankelijk van giften en ontvangen geen overheidssubsidie.

Wie een taak op zich neemt in de kerk gaat een mooie
uitdaging aan. Een verantwoordelijke taak waarbij het
PCTE, het toerustingscentrum van de Protestantse
Kerk, meehelpt en zorgt voor de juiste trainingen. Het
PCTE ondersteunt vrijwilligers zodat zij in ontmoetingen en geloofsgesprekken goed beslagen ten ijs komen. Daarbij gaat het om leren met hoofd en hart en
om verdieping van kennis en vaardigheden. Er zijn
pastorale cursussen zoals het begeleiden van
rouwgroepen, maar ook een diaconale cursus over
armoede, en cursussen op het gebied van kerkbeheer, eredienst en kerkmuziek.
Het toerustingscentrum wil met haar aanbod aansluiten bij nieuwe vormen van leren die in de samenleving ontwikkeld worden, zoals bijvoorbeeld e-learning
(leren via i-Pad of laptop) en leren in leergemeenschappen. Zo is er een pilot gestart om jeugdambtsdragers in een zelfde regio via een leergemeenschap met elkaar in verbinding te brengen.
In 2016 hoopt het PCTE 5000 deelnemers toe te rusten met een cursus of training. De collecteopbrengst
wordt onder meer gebruikt om deze nieuwe manieren
van leren verder te ontwikkelen.

Zondag 10 januari – Friedenstimme Nederland
Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie
bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt
honderd evangelisten in staat om zich volledig aan
evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van
lectuur en middelen voor vervoer. Daarnaast heeft
Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland
en omliggende landen.
Zondag 17 januari – Wereld Lepradag
Omdat we vandaag oecumenische dienst hebben in
De Bron heeft de Diaconie ervoor gekozen om deze
collecte vandaag te houden.
Ieder jaar wordt overal ter wereld stilgestaan bij de
gevolgen van lepra. Ook in 2016, op 31 januari, vraagt
Leprazending speciale aandacht voor het stigma en
de discriminatie die zoveel leprapatiënten nog ondervinden.
Leprazending is een internationale christelijke organisatie tégen lepra, met aandacht en liefde voor
de individuele patiënt. Zij willen leprapatiënten
medisch, sociaal en geestelijk bijstaan en streven
ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te
maken voor mensen die zich verstoten voelen.
De Leprastichting wil lepra wereldwijd onder controle
krijgen. Zij zorgen voor vroege opsporing, om handicaps door lepra te voorkomen. Voor genezing om de
keten van besmetting te doorbreken. En voor
medische, sociale en economische revalidatie. Zodat
ex-patiënten weer gewoon kunnen deelnemen aan de
maatschappij. Dit doen zij in samenwerking met lokale
organisaties als overheden.
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Zondag 31 januari – Wereldhuis Amsterdam - Diaconie Amsterdam
In het Wereldhuis, aan de Nieuwe Herengracht 20,
komt de wereld bij elkaar. Mensen uit alle windstreken
kunnen hier elkaar ontmoeten. Mensen met en zonder
een geldige verblijfsvergunning.
Vanouds heeft de Protestantse Diaconie Amsterdam
het motto: Helpen waar geen helper is. En dat betekent: Mensen helpen zichzelf te helpen. En ook:
Mensen die anders niet gehoord worden een stem
geven.
Het Wereldhuis is een ontmoetingscentrum voor
ongedocumenteerden, mensen zonder een geldige
verblijfsvergunning. Mensen met weinig rechten maar
met veel plannen en ideeën voor de toekomst. Ze
kunnen hier terecht voor informatie en ondersteuning
bij het ontplooien van initiatieven.
In het Wereldhuis kunnen zij even op adem komen,
stil staan bij de eigen situatie en vooral: het heft in
eigen handen nemen. Zij kunnen ervaringen uitwisselen en met elkaar initiatieven ontplooien. Voor ongedocumenteerden is het vaak lastig om binnen hun sociale omgeving vrijuit te spreken over hun illegaal
verblijf in Nederland. In het Wereldhuis worden
gesprek en overleg juist aangemoedigd. Wat zijn de
kwesties waar mensen dagelijks tegen aanlopen? Hoe
ga je om met gezondheid, arbeid en familie als je

Januari 2016
geen verblijfspapieren hebt?
Wie in een noodsituatie terecht komt of behoefte heeft
aan een luisterend oor kan terecht bij onze pastors en
maatschappelijk werkers voor een persoonlijk
gesprek. In het wereldhuis is een wekelijks advocatenspreekuur voor gratis juridisch advies. Dokters van de
Wereld adviseren elke woensdagochtend en op de
eerste woensdagavond van de maand over de toegang tot medische zorg. Lees mee over onze projec-

ten via onze website.
Onze projecten zijn: recht in zicht, worldhouse college,
v.i.p, diaconaal pastoraat, I amsterdam 2, kind van de
rekening, vrouwendag, many happy returns, radio
HER, het migratiedebat, recht in zicht en voor informatie over migranten zelforganisaties grassroot network.

Ans van Raalte-Deschan

Ingezonden door Linda Schol
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Vieringen
Vrijdag 1 januari
Nieuwjaarsdag
De Bron, 10.30
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
Collecte: Friedenstimme Nederland
Zondag 17 januari
Zondag van de Eenheid
De Bron, 10.30
Voorganger: Gezamenlijke voorgangers
Collecte: Wereld Lepradag
Zondag 24 januari
Viering Heilig Avondmaal
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Catechese en Educatie - PKN
Zondag 31 januari
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Wereldhuis Amsterdam
Donderdag 4 februari
De Open Hof, 15.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Zondag 7 februari
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
Zondag 14 februarii
Schooldienst
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs
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Verantwoording giften
via Ds.D.J.Thijs

€ 20 en € 10 (NN) voor de kerk
€ 10 (NN) voor de Diaconie
Ontvangen via Mw. N. Bakker van NvdD voor het
bloemenfonds € 20,-- en van VL € 10,-Verantwoording van de collectes in de maand
november 2015
1 november Eigen Jeugdwerk
€ 138,90
8 november Dovenpastoraat
€ 190,75
15 november Stap Verder - Zuidoost € 122,83
22 november Huize Rosaburgh
€ 208,36
29 november A Rocha Nederland
€ 98,20
Er zijn ‘Dag in dag uit 2016’ dagboekjes over in de
kerk. Als u er één wilt dan kunt u deze bij de koster
of bij Ans van Raalte vragen.

Januari 2016

11

