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Zaligsprekingen
Even gegoogeld op armen van geest:
83000 hits. Kleingelovigen van niks
dan goede wil kwamen op mijn scherm
voorbij. Zalig zijn zij.
Zalig wie ten hemel schreit.
Zalig wie geen bloedgeld heeft betaald,
wie geen smeergeld heeft ontvangen,
wie naar uniformen niet geluisterd heeft.
Zalig wie van zon en regen leeft.
Zalig wie verloren is, door liefde
afgedwaald, in sloppen afgedaald.
Zalig wie zichzelf weggeeft.
Zalig jij, voor gek verklaard. Zalig ben je
want je leeft.
René van Loenen
(uit: Schriftgedichten - poëzie bij het
kerkelijk jaar; Royal Jongbloed, 2013)
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1097 ED Amsterdam

MeerZicht

Beste Vrienden,
MeerZicht + Zondagsbrieven
Voor de vorige maand (september) was er geen
MeerZicht. Dat komt door de overgang van een maanduitgave naar een kwartaaluitgave. In het vorige nummer van MeerZicht (juli/aug) staan de redenen vermeld waarom de Kerkenraad hiertoe besloten heeft. In
uw handen heeft u de eerste MeerZicht als kwartaalblad. Nu moet ik er gelijk bij zeggen dat dit blad eigenlijk voor 2 maanden is. Eind november verschijnt
de volgende uitgave. Zo sluiten we beter aan op de
kalender van de christelijke feesten. In deze uitgave
staan we dus nog niet stil bij Kerst, want dat is nog
een tijdje weg, maar bij de volgende editie wèl.
Daarna verschijnt Meerzicht eind februari en staan de
40-dagen tijd en Pasen centraal. Dan is er nog een
MeerZicht eind mei: Pinksteren en de Zomertijd,
waarna de MeerZicht van eind augustus zich weer
richt op het nieuwe seizoen.
Inmiddels zijn er ook de Zondagsbrieven. We hopen
dat deze in een behoefte voorzien. De Zondagsbrieven worden (net als MeerZicht) ook op de website
(www.kerkdebron.org) geplaatst. Heeft u geen internet

dan is er wellicht een kennis die een Zondagsbrief bij
u in de bus wil doen. Overigens zal ik ervoor zorgen
dat relevante informatie uit de Zondagsbrief ook in
MeerZicht vermeld zal worden. In de loop van het
nieuwe jaar zullen we evalueren of de nieuwe aanpak
bevredigend werkt.
Bij de diensten in Oktober en November
De kerkdiensten zijn opgenomen in het rooster van De
Bron (dikgedrukt, dus makkelijk te vinden). Dat is gedaan om aan te geven dat we niet alleen een kerk zijn
met diensten op zondag, maar een gemeenschap met
allerlei activiteiten, waarvan de kerkdiensten een
(belangrijk) onderdeel zijn.
Enkele toelichtingen bij de diensten voor de komende
maanden:
nieuw zijn de diensten in AMSTA van 'Hoff
51. Dit zijn laagdrempelige diensten voor
mensen die wonen in dit verzorgingshuis. De
diensten zijn maandelijks (woensdags om
15.00u) en worden georganiseerd in oecu-
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menisch verband, samen met pastor N.(Nico)
Essen en met hulp van het vrijwilligersechtpaar
John en Tiny Zuidema.
9 oktober: een speciale dienst met en door
kinderen en met een volwassenenmoment.
Thema: de vijf vrienden.
30 oktober: onze stagiair Jerrit Vellenga, predikant-in-opleiding is voor ruim een jaar aan onze
gemeente verbonden. Hij zal in deze periode
ook een aantal keer voorgaan. Vandaag de eerste keer. Op 30 oktober is het tevens Dankdag
met de mogelijkheid om houdbare voedingsmiddelen mee te nemen voor de Voedselbank.
20 november is de laatste zondag van het

kerkelijk jaar, de Eeuwigheidszondag/ Zondag
van de Voleinding. We staan dan stil bij hen
die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn en noemen hun namen. Ook dit jaar zijn dat er weer
een heel aantal en dat blijkt ook wel uit het aantal in memoria in dit kerkblad. Je mist hen en
vraagt je soms af hoe het verder moet. Maar
met dank aan God mogen we dan vaststellen
dat er ook weer mensen bijgekomen zijn.
We wensen elkaar gezegende diensten.

Dirk-Jan Thijs

'Van uitdelen word je rijker'
Als je jarig bent en je zit op de basisschool - dan wordt
dat gevierd. Dat was vroeger al zo en is vast nog
steeds het geval. Een hoogtepunt was het uitdelen
van lekkers in je eigen klas en dan ook nog (met een
vriendje) de klassen rond. De andere meesters en
juffrouwen feliciteerden je dan in ruil voor een bonbonnetje. En je vriendjes of vriendinnetjes mochten ook
nog een traktatie pakken. Voor overige kinderen in die
klas was dat niet zo leuk. Zij werden noodgedwongen
overgeslagen. Voor iedereen iets lekkers - dat zat er
niet in. Ik heb het tenminste nooit meegemaakt.
Daarom was de feestvreugde altijd enigszins
gedempt. Het waren je klasgenoten en je vriendjes.....
Je kan niet onbeperkt uitdelen. Je moet je verstand
gebruiken. Dat leerde je al als kind en je neemt het
mee als volwassene. Het is goed om iets te geven
aan goede doelen. Iets, aan enkele doelen. Het liefst
dicht bij huis. Zo blijft het behapbaar. Je kan toch niet
de nood van de hele wereld oplossen?
De leerlingen van Jezus waarover we vandaag lezen,
hebben een vergelijkbaar praktisch advies. 'Stuur die
mensen nu weg, dan kunnen ze iets te eten gaan kopen. En een plaats voor overnachting gaan zoeken.
Want dit is een afgelegen plaats'. Zelf zijn ze kennelijk
van plan te blijven waar ze zijn - met het eten dat ze
bij zich hebben.
Jezus gaat echter niet in op hun welgemeende advies.
'Geven jullie hun te eten'. Maar we hebben alleen vijf
broden en twee vissen! Moeten wij dan eten gaan kopen voor 5000 mensen? Hoe kan je nu uitdelen als
je zelf (vrijwel) niets hebt?
Lucas verbindt dit verhaal met het voorafgaande. Jezus had toen ook een opdracht voor zijn leerlingen. Hij
zond ze op pad. Niets hoefden ze mee te nemen:
Geen stok. Geen reistas. Geen brood. Geen extra
kleren. Ze krijgen wel iets anders mee: macht en
gezag over demonen. Kracht om zieken te genezen.
De opdracht is het Koninkrijk van God te verkondigen.

(overdenking nav Lucas 9:10-17, gehouden door
Ds.D.J.Thijs op 22 juni 2016 in het kader van de Middagpauzedienst, Engelse Kerk, Begijnhof)
Voor onderdak en hun stoffelijke behoeften zijn ze
aangewezen op de mensen. Willekeurige mensen die
ze zullen ontmoeten. Niet ieder zal hen welkom heten,
maar sommigen wel. De leerlingen brengen verslag
uit. Ze hebben gedeeld: de gaven van God. En ze
hebben ontvangen: de gaven van mensen.
Nu krijgen de leerlingen dus opnieuw een opdracht:
Geven jullie hun te eten! Deze massa mensen hier
voor ons. Die eerdere opdracht vroeg een behoorlijke
dosis moed. In goed vertrouwen op pad gaan. Zonder
bagage. Zonder voorraad. Is dat niet onverantwoord?
Hun vertrouwen werd niet beschaamd. Nu moeten ze
weer opstaan en de mensen langs gaan. Met alleen
vijf broden en twee vissen! Twee keer niets!
Maar ze hoeven niet zonder meer te gaan. Zoals ze
macht, gezag en kracht meekregen op hun eerste
ronde, krijgen ze nu gezegend brood en gezegende
vis mee. De zegen van God rust ook op deze missie.
Eerst mogen ze de mensen in groepen van 50 plaatsen. Eigenaardig detail. Vijftig mensen. Misschien wel
de gemiddelde omvang van veel kerkelijke gemeenten
van vandaag. Het getal 50 in de Bijbel doet denken
aan het Jubeljaar. Een heilig jaar. Alle bezittingen
keerden terug naar de oorspronkelijke eigenaars.
Want het land mocht niet voor altijd verkocht worden.
Zo werd blijvende verarming voorkomen. En trouwens
- als het er op aankomt - is de aarde niet van de
HEER? (Ps.24:1) Het getal 50 doet je ook denken aan
de vijftigste dag na de opstanding van Jezus. De dag
van Pinksteren (dat betekent vijftig) , de uitstorting van
de heilige Geest. De Geest die voor vruchten zorgt.
Het Bijbelse getal 'vijftig' verkondigt ons: verlossing,
vrijheid en overvloed. Het zegt ons iets over de
nieuwe schepping. Over het volmaakte. Over de vervulling van al Gods plannen.
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Er is voldoende voor iedereen. Sterker nog: er blijft
nog over. Wat overblijft gaat niet met de vuilnisman
mee; nee, het wordt zorgvuldig ingezameld. Twaalf
manden vol. Voor iedere leerling een mand (is je indruk) . Ze begonnen met één mand - en ook nog een
keer een vrijwel lege - en eindigen met 12 volle manden. Van uitdelen word je niet armer, nee, rijker!
Er is wel moed voor nodig, om aan de slag te gaan! Of
- beter gezegd - geloof en vertrouwen. Je hebt het
gevoel dat je met niks op pad wordt gestuurd. Hoe
kan ik nou iets van het goede nieuws doorgeven? Dat
is toch niet iets waar men tegenwoordig warm voor
loopt? Hoe kan ik nou de hongerigen te eten geven?
De behoefte is toch eindeloos en wie zegt me dat mijn
geld goed terecht komt? De uitdaging is niet om stil te
staan bij ons onvermogen. De opdracht is om in
beweging te komen. Om dan te ontdekken dat je van
uitdelen niet armer wordt.

Dat kan alleen als je beseft dat je geeft van wat je zelf
ontvangen hebt. En bovendien: als wij delen, vermenigvuldigt Hij.
Het is feest. De 12 leerlingen gaan de klassen rond.
Klasjes van 50 zijn het. En iedereen mag iets pakken.
Iets? Zoveel als je wilt! Iedereen. Want het is Jubeljaar. Jezus is erbij. We beleven hier iets van het
Koninkrijk van God. Het is een haast hemels tafereel.
De profetie van Jesaja lijkt hier verwerkelijkt te
worden. 'Komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder
geld, en zonder prijs' (Jes. 55:1).
En de leerlingen ontdekken het: van uitdelen word je
rijker! Want Hij die rijk was is om ons arm geworden,
opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. (2
Cor.8:9). Hij zendt ons uit, u, mij, leerlingen van Christus, om van die rijkdom te delen. Woorden van leven,
brood en vis.

Mensen
In Memoriam
Op 11 juli overleed Adriana Aaltje Elisabeth (Sjaan)
Komen - Onkenhout, in de leeftijd van 91 jaar. Ik
leerde haar kennen vrij kort na mijn komst naar de
WGM. De eerste keer was het vooral aftasten. Maar
gaandeweg begon het te klikken. Veel verhalen
vertelde ze over haar leven. Maar het bezoek was niet
afgelopen voor we samen wat gezongen hadden.
Heel veel liederen van vroeger kende ze uit haar
hoofd. Toen Sjaan in De Open Hof kwam te wonen
bezocht ze daar ook de maandelijkse diensten. Ze
deed ook mee met een gespreksgroepje dat we recentelijk startten in DOH.
Enkele regels uit Psalm 121 staan op de rouwkaart: Ik
hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn
hulp komen? Mijn hulp is van de HERE, die hemel en
aarde gemaakt heeft. Psalm 121 beschrijft een pelgrimsreis naar Jeruzalem. Je kunt het ook zien als een
beeld van de levensreis. Ieder mens komt ergens vandaan en gaat ergens naar toe. En tijdens die reis gebeurt er van alles. Mooie dingen. Zo kon Sjaan
enthousiast vertellen over het werk dat ze samen met
haar vader deed: het leveren van etalagepoppen aan
warenhuizen. Hoe zij als jonge vrouw de auto reed.
Maar ook moeilijke dingen. Heel aangrijpend voor
haar was het verlies van haar broer en schoonzus op
jonge leeftijd ten gevolge van een motorongeluk. Met
een baby die zonder ouders achterbleef, maar die gelukkig een nieuw huis vond in het gezin waar Sjaan
opgroeide.
Op 19 juli namen we afscheid in de aula van de
Nieuwe Ooster. We bidden om troost voor haar do-
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chter Aaltje, haar kleindochter Lisette en andere familieleden en vrienden.
-----------------------------------------------------------------------Op 14 juli ging van ons heen Johan Antoon (Joop)
Verbeek in de leeftijd van 81 jaar.
Vele jaren was Joop met zijn vrouw Sari betrokken bij
De Bron, daarvoor de Emmakerk.
Bij de voorbespreking van het afscheid in de kerk
stelden zijn kinderen voor dezelfde liturgie te gebruiken als bij het afscheid van zijn vrouw, ruim 5 jaar
geleden. En zo geschiedde. Ik heb Sari niet persoonlijk gekend, maar dat zij samen een team
vormden dat is wel duidelijk. Dat gold voor het gezin
met de drie kinderen, voor de groentezaak op de Middenweg , maar evenzeer voor de kerk en het geloof.
Ze hadden een groot hart voor alle drie en ze deden
het samen.
'HEER, verlaat mij niet in de ouderdom'. Dat staat
boven Psalm 71, die gelezen werd. Deze psalm is een
gebed. Misschien viel de keuze erop met het oog op
Joop. HEER, verlaat hem niet in de ouderdom. Nu hij
zonder zijn lieve vrouw verder moet.
Een jaar of drie geleden ging het erg slecht met Joop.
Geestelijk was hij achteruit gegaan, maar ook lichamelijk was hij er slecht aan toe. Ik herinner me moeilijke momenten in het OLVG en in de Wittenberg. We
dachten wel eens: het is beter als God hem nu maar
weg zou nemen. Maar dat gebeurde niet. Een wonder
geschiedde: Joop kwam er weer boven op. Verlaat mij
niet in de ouderdom. Het was toch wel een bewijs dat

November / December 2016
God dat gebed verhoord had. Hij was ook echt dankbaar dat het zijn tijd nog niet was. In de Kastanjehof
begon hij nog weer aan een nieuw leven. In een
nieuwe omgeving, met nieuwe kennissen. En vaak zei
hij dat: dat hij dankbaar was. Dankbaar voor zijn
leven. Hij had een mooi leven gehad. En hij genoot er
bij tijd en wijlen nog steeds van. Tegelijk klaagde hij
ook over eenzaamheid. Want er was niemand die Sari
kon vervangen.
Joop bleef naar de kerk komen. Met de autodienst,
zolang als het ging. En het laatste jaar werd hij opgehaald voor de diensten in de Anna-Bonifatius vlakbij
de Kastanjehof. Dat dat RK was, gaf niet zoveel. Joop
had zich ontwikkeld tot een oecumenisch mens. Hij
had meer oog (gekregen) voor wat je deelt in het
geloof met anderen dan voor de verschillen. Dat was
al begonnen toen hij als gereformeerde jongen trouwde met een hervormd meisje. Joop was ook een
mensen-mens. Vandaar dat hij zijn roeping ook vond
in de Diaconie, het omzien naar de nood van anderen.
De praktische naastenliefde.
Op 20 juli, een warme zomerdag, legden wij zijn
lichaam te ruste op de Nieuwe Ooster, in het graf bij
Sari. Sterkte en troost gewenst voor zijn kinderen en
kleinkinderen.
-----------------------------------------------------------------------Op 9 augustus overleed Dirkje van Leeuwen - den
Boer in de leeftijd van 97 jaar. Zij woonde aan de
Teslastraat en was tot voor enige tijd terug lid van de
Middenmeer - gespreksgroep. Haar man was een
aantal jaren geleden overleden na een langdurige
ziektegeschiedenis met Alzheimer, waardoor hij ook
niet meer thuis kon blijven wonen. Voor haar zelf gold
dat wel - tot de laatste week voor haar einde.
We wensen haar beide zonen en de verdere familie
sterkte en troost.
-----------------------------------------------------------------------Op 20 augustus ging van ons heen Minke Wouters Posthumus in de leeftijd van 95 jaar. Minke Wouters,
afkomstig uit Friesland woonde een groot deel van
haar leven in Amsteldorp. Daar beleefde zij mooie
tijden met haar uitgebreide gezin en omringd door een
hechte gemeenschap van vrienden en kennissen.
Lang was het echtpaar Wouters bevriend met het
echtpaar Peereboom (de ouders van Hetty). Na het
overlijden van de heer Wouters en mevr.Peereboom
zette de vriendschap tussen Minke Wouters en Dirk
Peereboom zich voort. Samen namen zij ook deel aan
de Amstel gespreksgroep, in de beginperiode. Minke
was meestal degene met de kritische vragen en opmerkingen en Dirk meer van het stille vertrouwen. Zij
was daar wel eens jaloers op. Toch werd ook voor
haar tot levenmotto de woorden die op de rouwkaart
staan 'Mijn genade is u genoeg'.
Het laatste jaar ging Minkes geestelijke (en daardoor
ook lichamelijke) gezondheid zienderogen achteruit en

kwam ze te wonen in de groepswoning van de van 't
Hofflaan 51. Zeer trouw begeleidde ook Hetty haar in
deze laatste levensperiode.
In verband met onze afwezigheid werd de uitvaart op
27 augustus geleid door pastor Marja van Gaalen.
Haar lichaam werd te ruste gelegd op de Nieuwe
Ooster. We bidden om Gods nabijheid voor haar kinderen, klein - en achterkleinkinderen en ook voor
Hetty.
-----------------------------------------------------------------------Op 3 september overleed Heidi Hol-Kammermeier in
de leeftijd van 76 jaar. Sinds enkele jaren was Heidi
bij onze gemeente betrokken. Groot was het verdriet
toen Heidi in mei te horen kreeg dat ze een tumor in
haar hoofd had. Behandeling was niet meer mogelijk
en ze zou nog maar kort te leven hebben. Het was
een radicale verandering van perspectief: zij die altijd
klaar had gestaan voor anderen werd nu zelf afhankelijk van zorg van anderen. Dit hele proces van loslaten
en uit handen geven was voor Heidi niet gemakkelijk.
Veel steun ontving ze - behalve van haar kinderen van Jan van Heest. Meer dan 40 jaar waren de echtparen Hol en van Heest bevriend geweest, ook nadat
de heer Hol ruim 20 jaar geleden overleed. Veel liefde
en zorg besteedde Heidi ook aan Jans vrouw Lenie,
die al vele jaren verzorgd wordt in het Verzorgingstehuis Eben - Haezer.
Bij Heidi thuis vond een Bijbelkring plaats waaraan
behalve enkele leden van onze gemeente ook
mensen van andere kerken deelnamen. Heidi was in
de RK -kerk opgevoed en dat beïnvloedde mede de
manier waarop ze haar geloof beleefde en in het leven
stond.
Bij één van onze laatste ontmoetingen toverde ze een
blad papier onder het kussen waarop ze zat vandaan.
Daarop stond een lied dat ze graag wilde laten zingen
tijdens haar afscheidsdienst. Het geeft iets weer van
de essentie van haar geloof:
Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en
vrede.
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar,
steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden.
Dit is het lied dat gezongen werd in de aula van de
Nieuwe Ooster op 9 september.
We wensen haar kinderen Hans en Monique en
Monika, de kleinkinderen, Jan en Lenie van Heest en
allen die haar missen veel sterkte.
-----------------------------------------------------------------------Op 7 september ging van ons heen Jan Peeters, in
de leeftijd van 83 jaar. Jan was het lid van onze kerkelijke gemeente dat we waarschijnlijk het vaakst gezien
hebben. De meesten zie je alleen op zondag of af en
toe eens door de week, maar Jan zagen we vrijwel
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dagelijks. Soms meerdere malen per dag. Want zijn
dagelijkse wandelingen met zijn hond voerden
meestal langs de kerk en ons huis. Zo is dat jaren
lang gegaan en zo heeft Jan heel wat kilometers afgelegd. Tot voor zo'n één tot twee jaar terug. Toen kreeg
Jan teveel last bij het lopen. Het ging niet meer. En
langzamerhand kwam hij in de rolstoel terecht. Steeds
trouw begeleid en verzorgd door zijn vrouw Ditty. Ook
andere klachten begonnen op te spelen en geleidelijk
aan werd het duidelijk dat het einde in zicht kwam.
Een operatie van enige maanden geleden om weer
wat meer bewegelijkheid in zijn ledematen te krijgen
mocht niet meer baten. Uiteindelijk heeft Jan de strijd
moeten opgeven. Geestelijk zou hij nog wel verder
gekund hebben, maar lichamelijk ging het niet meer.
Hij was op, na een volledig geleefd leven.
In mijn gesprekken met Jan viel het mij op dat voor
hem het geloof vooral een zaak van de praktijk was. Ik
weet niet of het kwam door het feit dat hij op jonge
leeftijd al op achterstand werd gezet door zijn blindheid, dat hij een echte vechter werd. Hij vroeg geen
medelijden; hij verafschuwde het. Maar hij vocht wel
met al zijn kracht voor de belangen van blinden. Zo
kwam hij op voor de rechten van mensen die
'automatisch' nogal eens achtergesteld worden. Ik
weet wel zeker dat zijn geloof daarbij een rol speelde.
Zo stond hij in het leven. Zo maakte hij zijn eigen
beperking tot een kracht.
Op een stralende 13 september namen we afscheid
van Jan in De Bron. Velen uit de blindenwereld waren
daarbij aanwezig. We bidden om Gods nabijheid voor
Ditty, de kinderen, klein-en achterkleinkinderen en
verdere familie, vrienden en bekenden
Lief en Leed

verzorgingstehuis Berkenstede, Berkenplein 300,
Bomentoren kamer 203; 1112 CL Diemen. Na een
paar keer gevallen te zijn ging het thuis echt niet
meer.
Mw. van der Sluijs (Von Liebigweg 72; 1097 RR
Amsterdam) brak bij een val enkele ribben en moest
voor langere tijd in het OLVG opgenomen worden, in
verband met pijnbestrijding.
We leven mee met Klaas en Jetty Verhoog. Jetty heeft
chronische lichamelijke klachten en een zoon ontving
zorgelijke berichten inzake zijn gezondheid.
Alle zieken en ouderen die geconfronteerd worden
met ongemakken en beperkingen wensen we sterkte
en nabijheid van God.
Het echtpaar Groenewoud is in september verhuisd
naar De Kraaipan, een verzorgingshuis aan het eind
van de Transvaalkade. Adres: De Kraaipan, (afd. Museumplein (3e etage)) Hofmeyrstraat 125 C; 1091LX
Amsterdam. Vanwege de geestelijke achteruitgang
van Dinie en de daardoor toenemende zorg voor
Jaap, was dit een noodzakelijke stap. Het is fijn dat ze
deze nog samen kunnen maken en dat ze in de buurt
blijven. We wensen hen sterkte bij deze verandering.
Dankbaar zijn we met het voorspoedige herstel van
onze scriba Aart Noordzij.
Bregje Spek, het afgelopen jaar deelneemster aan
een gesprekskring en regelmatige kerkgangster, is
eind september voor 2,5 maand naar de Filipijnen vertrokken. Ze is student Geneeskunde en gaat daar assisteren bij een kliniek van verloskundigen. We bidden
dat ze tot zegen mag zijn en zelf ook zegen mag ontvangen.

Zieken en herstellenden
Angeline van der Graaf wordt inmiddels verzorgd in
AMSTA De Poort (3e verd, unit 7); Hugo de Grootkade 18-28; 1052 LS Amsterdam. Helaas gaat het niet
zo goed met haar. Ze lijdt niet alleen onder haar vrijwel volledige blindheid; ook wordt ze gehinderd door
hallucinaties en waanvoorstellingen.

Op een prachtige zomerdag (8 september) gaven
Eelco Wisselink en Margriet Wassenaar elkaar het
ja-woord in een dienst in De Bron. Margriet was het
afgelopen jaar deelneemster aan een cursus bij De
Bron. We wensen hen zegen van God in hun nieuwe
woonplaats: Den Haag.
Hartelijke groet,

Mw.P.Bakker-Fioole heeft een plaatsje gekregen in

In memoriam Joop verbeek
Joop Verbeek wie kent hem niet. Samen hebben wij in
de diaconie gewerkt. Joop als de penningmeester en
ik als de voorzitter. Maar voor die tijd kende ik Joop
ook al, wij waren collega groentemannen. Hij op de
Middenweg en ik in de Fizeaustraat. Joop was op en
top een zakenman, nog uit de tijd van achter op het
sigarendoosje alles opschrijven, zonder bonnetjes, ja
dat kon nog in die tijd.
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Dirk-Jan Thijs

Later kwam ik Joop dus tegen in de diaconie, en daar
was hij ook de “zuinige” penningmeester. Ook heeft
Joop in de commissie van beheer gezeten, ja en wat
heeft hij eigenlijk niet gedaan. Ook met de verbouwing
van de kerk heeft Joop vele uurtjes hieraan besteed,
samen met de vaste groep vrijwilligers.
Vele taken hebben hij en Sari in de kerk verricht. Met
recht wat je noemt: Stille krachten. Na het overlijden
van Sari werd het moeilijker voor Joop, maar zijn
vaste uitspraak: het komt wel goed wijffie, die was hij
nog niet verleerd.

November / December 2016
Uiteindelijk moest hij zijn huis aan de Middenweg verlaten en naar het Kastanjehof verhuizen. Gelukkig kon
hij in het begin met de autodienst mee naar de kerk,
maar de laatste tijd was dat ook niet meer mogelijk.
Joop is op 20 juli vanuit zijn vertrouwde kerk naar zijn
laatste rustplaats gebracht, waar hij samen met Sari in
het familiegraf is begraven.

Joop, je bent nu thuis gekomen na je reis op aarde en
we geloven, dat daar het eeuwige leven mag beginnen.

Beste familie Verbeek,

als de renovatie klaar is, gestalte kunnen geven.

Namens de Bron wil ik jullie hartelijk bedanken voor
de mooie gift namens jullie ouders. Dit bedrag zal
zeker worden gebruikt bij de renovatie van ons kerkorgel.
Ik weet zeker, dat dit in de geest van jullie vader en
moeder ligt en wij, als College van Kerkrentmeesters,
zullen bekijken hoe wij dit op een passende manier,

Het is voor ons al een mooie wijze om beide ouders
op deze manier te benoemen en te bedanken.
Met vriendelijke groeten en sterkte voor de toekomst
gewenst,

Namens het College van Kerkrentmeesters
Ben van Raalte

Namens het College
Ben van Raalte
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Dank
Lieve mensen van de Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer,
Mede namens mjjn vrouw Leny van Heest, die al jaren
wordt verzorgd in het verpleeghuis Eben- Haezer,
wegens vasculaire dementie, wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen, die zij

vanuit uw kerk heeft gekregen. U heeft ons hiermee
erg verrast en daar zijn wij in onze moeilijke omstandigheden bijzonder blij mee,
Met vriendelijke groeten van ons beiden,
Leny en Jan van Heest

Zondag 24 juli werd ik blij verrast met de bloemen uit
de kerk, Ans van Raalte kwam ze brengen.
Hartelijk dank daarvoor.
Marry Hagedoorn

Diaconale collectes t/m december 2016
2 oktober

Israëlzondag – collecte Kerk en Israël.

9 oktober

Cliniclowns - kinderdienst

16 oktober

Kerk in Actie - Wereldvoedseldag

23 oktober

Stichting Vrienden Oude Zijds 100

30 oktober

Kerk in Actie - Hervormingsdag

6 november

Kerk in Actie – Najaar zendingsweek

13 november

Stichting Jeanette Noël Huis – Amsterdam Z.O.

20 november
27 november

Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Collecte voor de kosten van
deze zondag.
Stichting Present

4 december

PKN – Collecte Pastoraat

11 december

Diaconie - eigen Ouderenwerk (bloemenfonds, Kerstattenties)

18 december

Burennetwerk - Amsterdam

24 en 25 december

Kerk in Actie – Kinderen in de Knel

Stichting Krupalaya - Nepal
Paul van Oosten en Harda van Wageningen vertrekken 2 oktober voor 3 weken naar Nepal waar zij het
werk van Stichting Krupalaya gaan bezoeken.
Dit project ondersteunt projecten die leefruimte
creëren voor mensen om een waardig bestaan op te
bouwen voor zichzelf, hun families en de gemeenschap waarin ze wonen, vanuit de overtuiging dat dit
is wat God ieder mens van harte gunt.
Stichting Krupalaya is in 1999 begonnen als steunstichting voor het werk van kerken in Zuid-India.
In 2010 is het werkveld van de stichting verbreed om
verschillende projecten in oost-Nepal ook ondersteun-
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ing te bieden.
Het werk van de stichting is ontstaan uit vele langdurige contacten over een periode van meer dan 50
jaar. Deze persoonlijke benadering waarborgt de volledige en efficiënte besteding van giften.
De Diaconie vindt dit een goed project e n laten Paul
en Harda niet met lege handen weggaan en zullen
een bedrag van € 500,-- aan hen meegeven zodat de
gemeenschap hiermee ondersteund gaat worden.
Verdere informatie kunt u vinden op hun website
http://www.krupalaya.com/
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Reizigers
Paul van Oosten en zijn vrouw Harda gaan met
goede vrienden de eerste 3 weken van oktober naar
Nepal. Dit is best een bijzondere reis. Hun vriend Roland Rutgers is taalkundige en heeft daar ooit de taal
van een kleine stam, de Jampur, beschreven. Hij heeft
altijd contact gehouden. Twee jaar geleden zijn Paul
en hij terug gegaan en is er een kleine christelijke gemeente ontstaan. Ze gaan nu met z'n vieren terug om
hen te bemoedigen. Het dorp ligt midden in de verlatenheid. Ze moeten eerst met een klein vliegtuigje

en dan na een dag met een auto nog twee dagen te
voet om er te kunnen komen. De Nepalese regering
heeft onlangs in de grondwet beperkingen ten aanzien
van de godsdienstvrijheid opgenomen. Er zijn ook al
daadwerkelijk christenen mensen opgepakt. Spannende reis wordt het dus al met al, waarvoor voorbede
gevraagd.
Hartelijke groet,
Dirk-Jan Thijs

Dankdag 30 oktober – Voedselbank
Zondag 30 oktober houden we weer inzameling voor
de Voedselbank. Dit doen we al enige jaren op de
‘biddag’ en de ‘dankdag’.
Zoals u weet is deze hulp bestemd als noodhulp voor
mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt
niet rond kunnen komen. Ze zijn niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben.
Voedselpakketten worden ter beschikking gesteld aan
huishoudens waarvan het inkomen per maand zo laag
is dat na aftrek van de vaste lasten zoals huur, energie, verzekeringen, schulden, enz. minder geld dan

het normbedrag overblijft om te besteden aan eten,
kleding en andere zaken.
Als u zelf geen artikelen kunt kopen dan kunt u uw
bijdrage geven aan Ans van Raalte of Klaas Buikema.
Zij zorgen ervoor dat van uw bijdrage houdbare producten worden gekocht.
Wilt u alleen verpakte en houdbare artikelen geven.
Dus geen fruit of kaas. Wel houdbare melk etc. is
welkom.

Namens al die gezinnen die het nodig
hebben hartelijk dank!

Activiteiten De Open Hof
Van 3- 9 oktober is er een feestweek in de Open Hof
vanwege het 50 jarig bestaan. Bewoners en medewerkers krijgen lekkers en activiteiten aangeboden, en
op 4 oktober zal er een receptie zijn voor vrijwilligers
van 16.00-18.00: iedereen die betrokken is als vrijwilliger, of belangstelling heeft voor vrijwilligerswerk in
het huis is van harte welkom!
Donderdag 6 oktober 15.00-16.00 viering van het
Heilig avondmaal o.l.v. ds. Dirk Jan Thijs, piano: Klaas
Verhoog

Nico Brouwer
Donderdag 1 december 15.00-16.00 een Adventsviering voor Allen: voorganger: pastor Corry Zunneberg,
piano: Nico Brouwer
Op dinsdag 20 december van 15.00-16.00 zal er een
kerstzangmiddag zijn in het restaurant van de Open
Hof onder leiding van Klaas Verhoog op de piano en
Welmoed Vriend ( activiteitenbegeleiding)

Op woensdag 12 oktober zal er in het restaurant van
de Open Hof van 15.00-16.00 een zangmiddag zijn
met liederen van Johannes de Heer en andere religieuze liederen onder leiding van Klaas Verhoog en
Monica Randt

Op vrijdag 23 december zal van 11.00-12.00 de
Kerstviering voor Allen zijn in het restaurant.
Iedereen is van harte welkom om aan deze activiteiten
deel te nemen
En we kunnen nog heel goed helpende handen gebruiken om deze activiteiten mogelijk maken.

Op zaterdagmiddag 29 oktober 15.00 -16.00 zal er
een herdenkingsbijeenkomst plaats vinden in het restaurant om de overleden bewoners van het afgelopen
jaar die zijn gestorven in de Open Hof te herdenken

Ook is ds. Dirk Jan Thijs een maandelijkse gespreksgroep over geloof en leven begonnen in de Open Hof
met bewoners van het huis. Hij zal daar zelf iets over
vertellen hopelijk..

Donderdag 3 november 15.00-16.00 is er een Viering
voor Allen: de voorganger: pastor Nico Essen, piano:

Met vriendelijke groet
Monica Randt, Geestelijk verzorger ZGAO
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ROMMELMARKT 1 OKTOBER
De Diaconieen van 7 kerken in Oost en Watergraafsmeer hebben zich in juni
verenigd in het DPAO , het diaconaal platform Amsterdam Oost. Als eerste activiteit organiseert het DPAO een rommelmarkt op 1 oktober van 12-16.00 uur
in De Bron. De opbrengst gaat o.a. naar een voedseltruck voor

de Voedsel-

bank.
We zouden het geweldig vinden als u mee wilt doen om deze actie te laten slagen.
HULP
We hebben mensen nodig die willen meehelpen. U kunt zich daarvoor opgeven
bij Harda van wageningen 0620176773. Hardavanwageningen@gmail.com
Kunt u koekjes bakken of iets anders lekkers maken om te verkopen? Kunt u
schminken, of een andere leuke kinderactiviteit begeleiden deze dag? Kunt u
helpen tafels te ordenen? Gezellig maken? Toiletten netjes houden? Koffie en
taart verkopen?
KINDEREN
Deze rommelmarkt heeft ook een speciale tafel waar kinderen hun eigen spulletjes kunnen verkopen. Zijn er kinderen die hieraan mee willen doen en hun
spulletjes in willen brengen? Graag opgeven bij Harda
HIGH TEA
Er is een tafel met extra mooie spullen met als thema “ High tea” Wat kun je
inbrengen? Mooie theekopjes theepotten, gebaksschaaltjes maar ook zelfgemaakte jam of koekjes in een trommeltje of zakje. mooie servetten of een tafellaken...U mag helemaal creatief zijn met dit thema.
U mag de inbreng meenemen op de dag zelf.
of Inleveren vrijdagmiddag van 16.00-20.00 uur bij “De Bron” Hugo de
Vrieslaan 1
Het wordt vast en zeker een prachtige dag!
Tot 1 oktober
Ans,Nel, Ditty,Truus en Harda
(de diaconie van De Bron)
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Wachthuisje Pempe
In december 2016 is er gecollecteerd voor het
wachthuisje in Pempe, Suriname. Wat was ook alweer
de aanleiding hiervoor?
In de Surinamekalender 2016 is een van onze vakantiefoto’s uit 2014 geplaatst. Onderwerp is een slapend
meisje in een korjaal bij Jungleresort Pingpe. Voor het
plaatsen van de foto hebben we een klein bedragje
ontvangen aan auteursrechten. Toen we in 2015 weer
in het resort waren, hebben we aan de eigenaar, de
heer Chapeau Kenpris Siesa, gevraagd of hij misschien een doel wist waaraan we dat bedragje zouden
kunnen schenken. Het moest dan, gezien het onderwerp van de foto, te maken hebben met de jeugd uit
het naburige dorp Pempe. Chapeau vertelde toen dat
hij een wachthuisje had neergezet naast de rivier waar
kinderen tijdens het wachten op de schoolboot kunnen
schuilen als het regent of schaduw vinden bij grote
hitte. Het wachthuisje was helemaal af, maar moest
alleen nog worden betegeld en daar was geen geld
meer voor. Omdat onze bijdrage daarvoor te klein was
hebben we kerkenraad en diakonie gevraagd om hiervoor een collecte te houden.
In totaal is er € 610 bijeengebracht (collecte, extra
bijdrage van de diakonie en de auteursrechten), volgens Chapeau voldoende om de tegels voor aan te
schaffen. Toen we dit voorjaar weer in Suriname
waren berichtte hij dat het tegelwerk helemaal gereed
was. Tijdens ons bezoek aan Pingpe heeft hij het ons
laten zien. “Nu het wachthuisje af is, wordt het niet
alleen door de schoolkinderen gebruikt, maar ook

door de dames die in de rivier de was of andere
werkzaamheden doen,”vertelt Chapeau als we met
hem in het wachthuisje zitten. “En verder fungeert het
als algemene ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners. We zijn nu nog bezig om het terrein eromheen op
te ruimen en daar een plantsoen aan te leggen, zodat
alles er netjes uitziet.”
Op de website van Jungleresort Pingpe
(www.jungleresortpingpe.com/het-resort-jungle-resortpingpe/projecten-pingpe/) staat de volgende tekst:
“Met dank aan onze gasten Thea en Erwin Oehlers
als sponsors, zijn we bezig om de bewoners van het
dorp Pingpe te kunnen verblijden met een wachthuisje. Een huisje waar men elkaar kan ontmoeten bij de
rivier, waar de kinderen en gasten kunnen wachten op
de (school)boot, je even kan schuilen bij een regenbui. Een mooi project. (Maart 2015)
Met dank aan Joke en Dick Spijker met ondersteuning
van de diakonie en gemeenteleden van de Bron hebben we in het voorjaar van 2016 het wachthuisje kunnen betegelen. Bij deze willen wij iedereen van harte
bedankt voor het realiseren van dit mooie project.
(April 2016).”
Het ziet er echt prachtig uit! Namens Chapeau, de
schoolkinderen en de dorpbewoners heel hartelijk
dank voor uw bijdragen hieraan!

Joke & Dick Spijker
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BETONDORP BLOEIT
Eind juni ging pionierplek BETONDORP BLOEIT van
start in de BRON. Het was een feestelijke inzegeningsdienst waarbij niet alleen de pionier maar ook haar
team werd toegezongen.
Wigle, Ellen en Erika zijn de komende maanden in
Betondorp aan het onderzoeken hoe wij als pioniers
kunnen bijdragen aan een goede kwaliteit van
samenleven in de buurt. Daarmee willen we uitdragen
dat christelijk geloof op heel veel verschillende manieren gestalte kan krijgen. Juist buiten de muren van
de kerk. In pionierplekken wordt uitgeprobeerd hoe
kleine christelijke gemeenschappen in buurten zonder
kerk verschil kunnen maken door er voor
mensen te zijn. Door het hele land heen
heeft de Protestantse Kerk Nederland nu
al bijna 100 van deze plekken in het leven
geroepen!
Fantastisch dat DE BRON in zee gegaan
is met BETONDORP BLOEIT.
De komende tijd zullen we regelmatig iets
van ons laten horen.
Wat we nu doen? Vooral heel veel contacten leggen! We kijken voetbal in Cafe de
Avonden, zitten op het stoepje bij de bakker en gaan naar de kapper op de hoek.
Bij buurthuis De Brink bezoeken we de
koffie ochtenden en we snuffelen rond op
de braderie. Pionier Margrietha gaat bij
mensen op bezoek. We hebben al gezien
dat er veel oudere mensen zijn die de
deur niet zo makkelijk meer uitkomen.

Wat zouden we voor hen kunnen doen..? In de loop
van de komende maanden zullen we een activiteit
starten samen met mensen uit de buurt, als het kan.
Christelijk geloof is een mooi avontuur dat ons de
wereld in roept. Je kunt verschil maken! Met veel
kleine dingen en grote liefde. Wie mee wil denken en
doen is hartelijk welkom....

Veel liefs en Pioniergroeten van
ds.Margrietha Reinders 0610421819 , samen met
Wigle Haringsma, Ellen Vietor en Erika Neutel.

Schoenmaatjes
Beste Mensen,
Het leek ons als jeugdleiding van de Ark zinvol om
mee te doen met het schoenmaatjesproject van Edukans. Kortgezegd komt het hierop neer dat we met de
kinderen schoenendozen gaan versieren die we vervolgens willen vullen met schoolspullen, toiletartikelen
en speelgoed voor kinderen in ontwikkelingslanden.
De schoenendozen die dit jaar verzameld worden
zullen via Edukans uitgedeeld worden aan Syrische
vluchtelingen in vluchtelingenkampen in Noord-Irak.
Aan de leden van de Bron vragen we twee dingen:
1. Als u lege schoenendozen heeft zou u die dan zondag 23 oktober mee willen nemen naar de kerk?
2. Bent u bereid om het vullen van een schoenendoos
voor u rekening te nemen? Naast een bijdrage van 6
euro voor de kosten van verzending (per doos) betekent dit dat u een aantal spulletjes koopt om in de
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doos te stoppen. Lijstjes met artikelen die welkom zijn
zullen de komende weken in de kerk liggen en zijn
ook verkrijgbaar bij de jeugdleiding van de Ark.
Mocht u geen schoenendoos willen of kunnen vullen,
maar wilt u wel een financiele bijdrage leveren dan is
deze ook zeer welkom. Er zal vanaf 23/10 een potje
op de koffietafel staan waarin geld gedoneerd kan
worden voor dit project.
We hopen met elkaar een groot aantal dozen te kunnen vullen!
Voor meer informatie over het schoenmaatjesproject
zie http://schoenmaatjes.edukans.nl/wat-isschoenmaatjes/
Hartelijke groet namens de Ark leiding,
Linda Schol
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Ik zie in zomerlicht
Ik zie in zomerlicht, de glimlach van de bron,
waaruit het leven stroomt als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven
als mens, die lied en licht en zomer door wil geven.
U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit
in kleuren, duizendvoud, als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door de wolken en de winden,
door vis en klein insect en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan in woordenloos lijden
U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong beide.
Ingezonden door Wil van Veeren

Terug in de tijd
Ons gemeentelid Freek Degen heeft met zijn kleindochter Afra de Jeruzalemkerk (in de Baarsjes) bezocht
tijdens het Amsterdamse School Monument van de
maand in april. Ze werden geïnterviewd voor het
boekje dat uitkwam voor de Open Monumentendag
2016. Hieronder volgt de tekst van het interview.
Welke herinnering heeft u aan de Jeruzalemkerk?
In 1949 hadden mijn vrouw en ik onze huwelijksinzegening in deze kerk. Het was voor mij een
beruchte dag, want zes dagen later ging ik naar Indonesië, toen Indië. Prins Bernard zei in die tijd dat als
je getrouwd was, je voor een woning in aanmerking
kwam. Wij zijn toen heel snel getrouwd, in het stadhuis. Met de koets zijn we naar de Jeruzalemkerk
gereden.
U heeft met uw kleindochter de Jeruzalemkerk bezocht. Was de kerk zoals u het zich herinnerde?
Vroeger zat ik met opa altijd boven in de Jeruzalemkerk. Dus toen ik met mijn kleindochter op bezoek
ging, wilde ik boven zitten. Afra: 'En toen zat ik daar
met mijn opa, op de plek waar hij altijd met zijn opa
zat!'
Freek: Van boven viel het mij op dat de avondmaalstafel smaller was dan in mijn herinnering. Toen ik
later beneden ging kijken zag ik dat de tafel uitklapbaar was! En van buiten zag ik dat de kerk overgaat
in de huizenblokken er achter. Dat is mij als jonge
jongen nooit opgevallen. Verder is het interieur, zoals
de lampen, niet veranderd.
U bent opgegroeid in de buurt van de Jeruzalemkerk. Kunt u daar iets over vertellen?
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de school tegenover de kerk, de voormalige Mercatorschool een gaarkeuken. Kinderen mochten daar gratis een maaltijd komen eten. Dat heb ik als jongen ook gedaan. Verder herinner ik
mij dat wij altijd buiten speelden; bok-bok-berrie, dieffie met verlos, putje branden. En het leukste was voetballen
in de buurt.
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Gebed voor het Midden-Oosten
Bron magazine ZOUT van Kerk in Actie
Heer, onze Vader, wij treuren over het geweld en het lijden in het Midden-Oosten.
We huilen met hen wiens land verwoest is door oorlog.
We huilen met hen die hun huizen door geweld en vernieling zijn kwijtgeraakt.
We huilen met hen die alles achter hebben gelaten
op zoek naar een beter leven voor hun kinderen en families.
We huilen om de duizenden kinderen, vrouwen en mannen
die hun leven op zee verloren zijn, op zoek naar veiligheid en vrede.
We huilen ook omdat we onszelf medeplichtig maken wanneer we onze ogen
sluiten voor het lijden en de toestand van onze broeders en zusters.
Of wanneer we geloven dat we vrede tot stand kunnen brengen
door extremisme met meer geweld te bestrijden.
We huilen omdat we onze machteloos en hulpeloos
voelen omdat we niet in staat om conflicten te beëindigen.
Conflicten waar vooral mensen onder lijden die slechts in vrede willen leven.
We huilen omdat we weten dat dit niet de manier is
waarop God wil dat wij elkaar behandelen als mensen.
We huilen omdat we weten dat dit niet de droom van God is voor deze wereld.
We huilen omdat we niet weten wat we anders moeten doen…
God wees met de ontelbare miljoenen die dagelijks moeten vechten om te overleven.
Met hen die hun moeders, vaders, zussen en broers verloren hebben door
zinloos geweld, aangezwengeld door menselijke haat, hebzucht en verwaarlozing.
God troost hen, heb genade, heel hen en red hen.
God, vergeef ons, wij hebben Uw genade nodig.
Geef ons de kracht om los te komen van onze medeplichtigheid,
om Uw mededogen, Uw liefde en Uw vrijgevigheid te omarmen,
om water aan de dorstigen te geven, voedsel aan de hongerigen, een schuilplaats
voor de daklozen en een plek waar vluchtelingen zich welkom voelen.
God wees met ons als wij Uw vrede zoeken en naar Uw gerechtigheid willen leven.
God, wees met ons allen.
In de naam van Jezus Christus.
Amen.

Een nieuwe Predikant in Opleiding
- stage in De Bron
(Hieronder stelt een nieuwe PiO zich voor. Zijn stage
zal betrekking hebben op verschillende terreinen van
het gemeente-zijn, zoals hij hieronder beschrijft. Voor
de pastorale gesprekken die hij zal voeren geldt de
geheimhoudingsplicht).
Ik ben Jerrit Vellenga. De komende veertien maanden
loop ik stage in uw gemeente als predikant-inopleiding. Na eerst gewerkt te hebben in de ontwikkelingssamenwerking en voor de NCRV, ben ik nu in
de laatste fase van de theologische opleiding gearriveerd. Samen met mijn vrouw Sara woon ik met veel
plezier in het Oostelijk Havengebied. In het afgelopen
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jaar hebben we uw gemeente een aantal keren bezocht en als zeer plezierig ervaren. Ik ben dan ook blij
dat ik deze kans krijg aangeboden. Wat ga ik doen? In
het begin ben ik bezig met het project ‘Leren Geloven’, over hoe mensen (jong en oud!) nieuwe dingen
leren in en aan hun geloof. Daarna mag ik mij bezighouden in het tweede project met beleid en uitvoering
rond missionair kerk-zijn. Ik heb begrepen dat op dit
terrein al het nodige gaande is, initiatieven waar ik
graag iets aan bij zou willen dragen. Over een jaar
begin ik tenslotte aan het derde project: de eredienst.
Hierin zal ik meer leren over het voorgaan, preken, de
liturgie, etc. Naast deze drie projecten heb ik veel vrije
uren te besteden aan ander werk in de gemeente.
Deze zal ik verspreid over de veertien maanden in-
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vullen met pastorale gesprekken, voorgaan in de eredienst, diaconie, kerkenraad, gesprekskringen en wat
zich verder aandient. Mocht u vragen hebben, schiet u
mij gerust aan na de kerkdienst. U kunt mij ook
mailen. Ik zie ernaar uit u te ontmoeten en heb er veel
zin in!
Jerrit Vellenga
Jerrit.vellenga@gmail.com

Gespreksgroepen De Bron
Met ingang van het nieuwe seizoen gaan twee nieuwe
gespreksgroepen van start:
Mark-cursus
Het evangelie van Marcus is waarschijnlijk het oudste
evangelie, dat wil zeggen: het eerst geschreven. Het
is wat beknopter dan de andere evangeliën. Daardoor
krijgt het ook extra vaart en urgentie. Tegelijk bevat
het evangelie ook een geheim dat erom roept ontdekt
te worden.
In de Mark-cursus willen we in ongeveer 10 bijeenkomsten dit boek samen lezen en ontdekken wat
het te zeggen heeft, toen en nu.
We komen samen in de pastorie op de volgende dinsdagavonden, om 19.30 u.
Voor de data: zie de kalender voor Kwartaal 4, elders
in dit blad.
Alpha-cursus : 'Er is meer'
De Alpha cursus is bedoeld voor hen die zich nader
willen oriënteren op het christelijk geloof. De alpha is
de eerste letter van het Griekse alfabet. In deze cursus gaan we in op vragen als:
- is er meer tussen hemel en aarde?
- wie was en is Jezus Christus?
- wat is de betekenis en rol van de heilige Geest?
- hoe moet je de Bijbel lezen?
De Alpha-cursus begint met een maaltijd, waarna we
een onderwerp bespreken. Daarbij is er alle ruimte
voor vragen en gedachtewisseling. De cursus bestaat
uit ongeveer 10 bijeenkomsten.
We komen samen in de pastorie op de volgende dinsdagavonden, om 18.30 u.
Voor de data: zie de kalender voor Kwartaal 4, elders
in dit blad.
Laat het weten als je mee wil doen met één van deze
cursussen.

Gespreksgroep De Open Hof

Tot voor ruim een jaar terug was er altijd een
geestelijk verzorger (part-time) aan het Verzorgingshuis De Open Hof verbonden. Door de bezuinigingen
in de zorg kon deze functie niet in stand gehouden
worden. Met hulp van vrijwilligers is het mogelijk gebleken sindsdien de kerkdiensten in De Open Hof
voort te zetten. Deze vinden plaats in oecumenisch
verband, waarbij veelal de predikanten en pastors uit
de Watergraafsmeer bij toerbeurt de voorganger zijn.
De deelnemers aan deze kerkdiensten weerspiegelen
steeds meer de huidige bewoner/ bewoonster van De
Open Hof. Dat zijn lang niet altijd mensen meer van
kerkelijke achtergrond, maar die er toch voor kiezen
bij een kerkdienst te willen zijn.
Toch kan een kerkdienst moeilijk zijn als je over
weinig achtergrond beschikt. Daarom zijn we afgelopen mei een gespreksgroepje over 'Geloof en
Leven' gestart in De Open Hof. We zijn erg blij met de
hulp en steun die gemeentelid Corry Beekman daarbij
verleent. De gesprekken vinden maandelijks plaats in
het Stiltecentrum van De Open Hof. Behalve het stilstaan bij levensvragen, is er ook aandacht voor de
ontmoeting met elkaar.
Vesper&Supper
De laatste jaren zijn er in de week voorafgaand aan
Pasen (de Goede of Stille Week) op een aantal avonden Vespers gehouden. Eenvoudige verstilde vieringen aan het begin van de avond.
Voor dit najaar hebben we ook twee Vespervieringen
ingepland (30 oktober en 27 november). Ze beginnen
om 17.30 met een eenvoudige (brood)maaltijd
('Supper'), tot 18.15u.
Daarna volgt de Vesperviering tot 18.45 (19.00).
Iedereen is welkom, ook ouderen, ook kinderen. Het is
een moment van bezinning en gemeenschap op de
vroege zondagavond. Per Vesper is er een thema
(verbonden met de tijd van het jaar). Er worden enkele
liederen gezongen, er is een Bijbellezing met enkele
meditatieve woorden. Leden van de Zang- en Muziekgroep zullen hun medewerking verlenen.

Dirk-Jan 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

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 - de kalender voor het vierde kwartaal
Oktober
za. 1 okt. 12.00-16.00 Rommelmarkt De Bron
zo. 2 okt. 10.00 Kerkdienst; voorganger Mw.J.(Joyce) Ronday, P.i.O
ma.3 okt.19.30 Gebed voor Buurt en Kerk
di. 4 okt. 14.30 Amstelgroep (pastorie)
di. 4 okt. 18.30 Alpha cursus (pastorie)
do.6 okt. 15.00 Dienst De Open Hof met HA; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.9 okt. 10.00 Kerkdienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
ma.10 okt.20.00 Kerkenraad
di. 11 okt. 19.30 Mark-cursus (pastorie)
wo.12 okt. 17.00 Open Maaltijd
zo.16 okt. 10.00 Kerkdienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
di.18 okt. 10.30 Gespreksgroep De Open Hof
di.18 okt. 18.30 Alpha cursus (pastorie)
wo.19 okt.15.00 Dienst van 't Hoff 51; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.23 okt.10.00 Kerkdienst; voorganger Ds.M.(Marleen) Blootens
zo.30 okt. 10.00 Kerkdienst; voorganger J.(Jerrit) Vellenga, P.i.O
zo.30 okt. 17.30 Vesper + Supper / incl: de Jonge Bronners
November
di. 1 nov. 14.30 Amstelgroep (pastorie)
di.1 nov.19.30 Gebed voor Buurt en Kerk
do.3 nov. 15.00 Dienst De Open Hof; voorganger Pastor (N.) Nico Essen
zo.6 nov. 10.00 Kerkdienst; voorganger Pastor M.(Marja) van Gaalen
di. 8 nov.19.30 Mark-cursus (pastorie)
zo.13 nov. 10.00 Kerkdienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
ma.14 nov.20.00 Kerkenraad
di.15 nov. 10.30 Gespreksgroep De Open Hof
di.15 nov. 18.30 Alpha cursus (pastorie)
wo.16 nov.15.00 Dienst van 't Hoff 51; voorganger Pastor N.(Nico) Essen
wo.16 nov. 17.00 Open Maaltijd
zo.20 nov. 10.00 Kerkdienst ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.20 nov. 19.30 de Jonge Bronners (pastorie)
di.22 nov.19.30 Mark-cursus (pastorie)
zo.27 nov. 10.00 Kerkdienst ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.27 nov. 17.30 Vesper + Supper
di.29 nov.19.30 Gebed voor Buurt en Kerk
wo. 30 nov. 11.00 Open Kerk
December
do.1 dec. 15.00 Dienst De Open Hof; voorganger Mw. C.(Corry) Zunneberg
zo.4 dec. 10.00 Kerkdienst; voorganger Ds.M.(Margrietha) Reinders
di. 6 dec. 14.30 Amstelgroep (pastorie)
di.6 dec.19.30 Mark-cursus (pastorie)
zo.11 dec. 10.00 Kerkdienst met HA; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
ma.12 dec.20.00 Kerkenraad
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di.13 dec. 18.30 Alpha cursus (pastorie)
wo.14 dec. 17.00 Open Maaltijd
zo.18 dec. 10.00 Kerkdienst met HA; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
di. 20 of wo.21 dec.15.00 Kerstviering van 't Hoff 51
do.22 dec. 15.00 Kerstviering De Open Hof; voorganger Ds.M.(Monica) Randt
za.24 dec.22.30 Kerstnachtdienst
zo.25 dec. 10.00 Kerkdienst ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
za. 31 dec. 16.00 Dienst ivm Oudjaar (ontmoetingsruimte)

Verantwoording giften
- via Ds.D.J.Thijs 10 euro voor Diaconie
- van NN voor het bloemenfonds € 20, -.
Verantwoording Diaconale collectes
Datum collecte:

Diaconaal doel

29 mei

Pioniersplek Betondorp

134,55

5 juni

Kerk In Actie, werelddiaconaat

118,65

12 juni

PKN; Roosevelthuis

157,10

19 juni

Kinderhospice het Lindenhofje Amsterdam

145,00

26 juni

Nederlands Bijbelgenootschap

119,90

3 juli

Jeugdwerk PKN – JOP

95,30

10 juli

Rudolphstichting

138,00

17 juli

Stichting O.O.G.

116,20

24 juli

Eigen Jeugdwerk

101,35

31 juli

Geestelijke verzorging ‘De Open Hof’

92,95

7 augustus

Nederlands Albert Schweitzerfonds

120,95

14 augustus

Kerk in Actie – zendingsweek

95,95

21 augustus

Drugspastoraat – Amsterdam

108,25

28 augustus

Voedselbank – bijdrage in de overheadkosten

120,95

Allerlei
Koffie-ochtend
Heeft u zin in ‘n kopje koffie of thee en ‘n praatje? Dan
bent u iedere 3 e dinsdag van de maand van 10.00 –
12.00 uur van harte welkom in de pastorie, Linnaeushof 94.
De eerstvolgende koffie ochtenden zijn: 18 oktober en
de Sinterklaas koffie ochtend 15 november.
U bent van harte welkom!
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Bedrag in Euro’s

Postzegels
Beste allemaal,
Hier is hij dan weer, om U te zeggen dat het verzamelseizoen weer is begonnen bij de “Kerk in Aktie”. Al uw
zegels en kaarten die U wilt missen kunt U weer kwijt
bij mij. Bij voorbaat hartelijk dank! Heeft U geen
mogelijkheid ze te brengen, mijn telefoon-nummer is
nog steeds 06-51701842. En zo als U weet kom ik ze
dan bij U halen.
Hartelijke groet, Louis Robert.
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