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MeerZicht
Beste Vrienden,

'Een bepaalde energie achterlaten....'

ons achterlaten’.

Onlangs kwam ik ertoe het boek Tonio van A.F.Th.
van der Heijden te lezen, doordat ik het bij mijn zoon
op de boekenplank zag staan. Het boek, dat vele herdrukken kende, was winnaar van de Libris literatuurprijs 2012.

Ik heb daar inderdaad wel eens voorbeelden van
gezien. Ik denk aan een kennis, voormalig journaliste,
die vrij plotseling overleed toen ze nog geen zestig
was. Ze had zich heel actief ingezet voor een goed
doel in een land waar ze eerder als journaliste
werkzaam was geweest. Na haar overlijden zag haar
man het als zijn roeping dit programma voort te zetten.
Hij deed dat met heel veel inspiratie en ongelooflijk
veel energie. Ik vermoed dat dit - behalve met zijn
geloof - ook met zijn vrouw en haar nagedachtenis
samenhing. Doden die een bepaalde energie voor ons
achterlaten....

Het is een aangrijpende requiemroman geschreven
naar aanleiding van het dodelijke verkeersongeval dat
de zoon (en enig kind) van de schrijver overkwam. In
de vroege morgen van de 1e Pinksterdag 2010 kwam
hij met zijn fiets in botsing met een auto op de kruising
van de Hobbemastraat en de Stadhouderskade. Tonio
werd niet ouder dan 22 jaar.
Het is een hartverscheurend verslag, waarin iemand
volop in gevecht is met het peilloos leed dat hem trof.
Eruit komen doet hij niet. Hij zal het altijd bij zich
dragen. Put hij nog wat troost uit de woorden waarmee hij de roman eindigt? Het is een vriendin van Tonio, die bij het afscheid van zijn kamer zegt: 'Ja, ik
geloof echt dat de doden een bepaalde energie voor

Voor christenen heeft het Pinksterfeest ook de gedachte van 'achtergelaten energie' in zich. Een hoeveelheid energie die zich niet laat beschrijven, want
geen energie van een dode, maar van de opgestane
Jezus. Door zijn Hemelvaart maakte Hij de uitstorting
van de heilige Geest mogelijk. Grootste krachtbron
aller tijden. Geesteskracht waaruit we nog dagelijks
mogen putten.
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Bij de diensten in Mei
-

-

-

-

1 mei hoopt Ds. M.(Margrietha) Reinders In
De Bron voor te gaan.
Donderdag 5 mei is het Hemelvaartsdag met
om 10.30 een gezamenlijke viering in de
Koningskerk.
Op 8 mei (Wezenzondag) heb ik dienst in De
Bron.
Op 15 mei vieren we het Pinksterfeest; de uit-

-

-

storting van de heilige Geest. De Zang- en
Muziekgroep zal medewerking verlenen aan
deze feestelijke dienst.
Op 22 mei gaat Ds.R.J.(Robert Jan) van Amstel
bij ons voor.
29 mei heb ik dienst.

Hartelijke groet, mede namens Tonny,
Dirk-Jan Thijs

Waarom kerk?
Onlangs verscheen een rapport van de PKN
(Protestantse Kerk in Nederland). Het gaat over de
toekomst van de kerk. Het draagt de titel: 'Kerk 2025' Waar een Woord is, is een weg'. Het is in zijn geheel
terug te lezen op de website van de PKN: www.pkn.nl
In de inleiding van het rapport wordt ingegaan op de
vraag: Waarom kerk? Heel vaak sta je niet stil bij deze
vraag: het is immers vanzelfsprekend dat de kerk er
is? Toch is het wel verfrissend er af en toe over na te
denken. Hier het antwoord dat in dit rapport op deze
vraag wordt gegeven:
'1. In de kerk hoor ik woorden die ik nergens anders
hoor. Die woorden worden ‘evangelie’ genoemd, goed
nieuws van God. Het zijn woorden die me aanspreken
in de diepste kern van mijn leven. Ik word erdoor opgericht als ik als een verloren mens langs de weg lig.
Ik word erdoor in mijn kracht gezet en krijg moed om
te leven. Dat evangelie staat op naam van Jezus. Hij
geeft me ziel en zaligheid. Daarom moet de kerk blijven. Als een plaats waar God geloofwaardig wordt.
Als een ruimte om te leren geloven en in dat geloof
verder te groeien.
2. De kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden in Jezus’ naam en die voor elkaar
willen instaan. Alleen maar ‘ieder voor zich’ is armoedig. Alleen bij elkaar komen als ‘gelijkgezinden’ of
vanwege een gezamenlijk belang is te weinig. De kerk
is een plaats om samen te lachen en te huilen, om
samen te eten en te drinken. Het maakt hier niet uit
hoeveel je verdient, hoe je eruitziet, hoe oud je bent,
wat voor kleren je aanhebt, of je alleen bent of samen.
Er is iets dat die verschillen overstijgt, omdat je samen
familie van God bent. Daarom ben je elkaar gegeven
en sta je voor elkaar in.
3. De kerk helpt me om te begrijpen wat ‘goed leven’
is. Voor mijzelf, maar ook voor de samenleving. Inzicht
in het goede leven komt me niet aanvliegen. Er is

zoveel chaos en verwarring in de wereld. Het leven is
zo onoverzichtelijk. Wat moet ik doen? Waar moet ik
me voor inzetten? De kerk is niet de plaats voor pasklare antwoorden, maar wel valt er vanuit de Bijbel en
de christelijke traditie licht op de dingen van het leven.
Ik krijg inzicht in wat het goede leven is, voor mijzelf,
voor de samenleving en voor de schepping. Ik word
vanuit de kerk de wereld ingestuurd om daar in woord
en daad getuige te zijn en het in praktijk te brengen.'
Deze drie antwoorden op de vraag Waarom kerk?
komen overeen met de bekende drieslag:
believe (geloven) - belong (erbij horen) - behave (er
naar handelen)
Zit hier ook een volgorde in? Met andere woorden:
begint het met geloven; sluit je je vervolgens aan bij
de gemeenschap en ga je er tenslotte naar leven? Ik
heb allerlei verschillende volgordes gezien:
- inderdaad zijn er mensen, die zomaar aangesproken
werden door het woord van God. Vaak zonder kerkelijke achtergrond. En ze wilden er meer van weten;
kwamen naar kerkdiensten en hun leven is echt veranderd.
- maar er zijn ook mensen bijgekomen door de
aantrekkingskracht van de gemeenschap. Ze hoorden
er gelijk al bij en pas later ging het geloof (en het
leven vanuit het geloof) iets voor hen betekenen.
- het zou ook kunnen zijn dat het met het 'ernaar handelen' begint. Je komt ze wel tegen: mensen die
'christen in de praktijk' zijn zonder dat ze christen noemen, geloven of bij een kerk horen. We moeten
toegeven dat ze vaak een voorbeeld zijn voor mensen
die zich juist wel christen noemen. Soms zie je echter
tot je verrassing dat ook in het leven van deze
mensen het geloof een rol gaat spelen.
De volgorde is niet belangrijk. Wél: het bewustzijn dat
het één kan niet zonder het ander kan.
Dirk-Jan Thijs
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Dank
Beste allen,

men, de kaarten, het was overweldigend, het gaat
langzaam vooruit maar we houden moed.

Bij deze wil ik u allen bedanken voor de vele attenties
die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziekte, de bloe-

Hartelijke groet.
Tiny de Kant - v.d Heide

Dank
Beste gemeenteleden van de Bron,
Nu ik bijna beter ben wil ik U allen hartelijk bedanken
voor de lieve telefoontjes-kaarten en niet te vergeten
de prachtige bloemen die ik gekregen heb. Het heeft

mij heel erg goed gedaan in een nare tijd. Nog maals
hartelijk dank.
Met lieve groeten:
.....Heidi Hol-Kammermeier

Nieuwsbrief Raad van Kerken
Op 29 maart zijn Harda van Wageningen en ondergetekende namens de Diaconie naar een bijeenkomst
geweest in de Muiderkerk met als gesprek hoe wij als
kerken in Oost met vluchtelingen omgaan. Hierbij
waren aanwezig de Taakgroep Vluchtelingen van de
Raad van Kerken, Gastvrij Oost, Stichting Al Foras,
Prot.Gem. De Binnenwaai-IJburg, Kleine Zusters van
Jezus, Oosterparkkerk, De Muider- en Elthetokerk, De
Diaconie Amsterdam, de Evangelische Broedergemeenschap, De Hofkerk. We hebben gezocht om
vanuit Oost ons te verenigen en te zoeken naar
mogelijkheden om iets te doen voor vluchtelingen. We
werden bijgepraat door iemand van de taalgroep
vluchtelingen over de activiteiten die er nu zijn in Amsterdam. Daarna gingen we in kleine groepjes uiteen
om te komen tot plannen en ideeën. Zelf zat ik een
groepje waar de Syrische vluchteling Filip zijn verhaal
kon doen. Hij woont inmiddels in Amsterdam Oost aan
de Mauritskade waar verder in dit verhaal wordt
verteld. Harda was onder de indruk van wat Stichting
Al Foras aan de Czaar Peterstraat doet voor de
vluchtelingen. Dagelijks wordt door hen bezoekjes
gebracht aan de vluchtelingen in de diverse opvangcentra in Amsterdam en vrouwen en kinderen opgehaald om in czaar 51 leuke dingen te doen. Het grootste probleem is vaak de verveling in de azc's.
Wij hopen ook ons steentje te kunnen gaan bijdragen.
Onderstaand wil ik een stuk met u delen uit de
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nieuwsbrief van de Raad van Kerken Amsterdam die
nauw betrokken is met de coördinatie van de
vluchtelingen. We hopen u zodoende te informeren
wat de kerken doen in Amsterdam voor onze medemens. Ook al merkt u het niet, het werk wordt gedaan.
Ans van Raalte-Deschan

Uit de Nieuwsbrief van de Raad van Kerken Amsterdam
Over asielzoekers, vluchtelingen en uitgeprocedeerden
In de nieuwsbrief van januari 2016 vinden we een
overzicht van de activiteiten die door kerkelijke vrijwilligers onder auspiciën van de RvKA worden gedaan
ten behoeve van asielzoekers en vluchtelingen.
Hieronder enkele passages uit de brief:
‘Onder de paraplu van de Stichting Present Amsterdam en met steun van de Protestantse Diaconie zijn
de liefst 5000 gastgezinnen in Amsterdam benaderd
die zich aangemeld hadden bij de facebookpagina ´Ik
ben een gastgezin voor een vluchteling´. Daaruit is het
initiatief Meet & Eat ontstaan. Daarbij worden Amster-

Mei 2016
damse gezinnen, maar ook diverse groepen gekoppeld aan vluchtelingen, in goed contact met de opvanglocaties. Zo zijn en worden afspraken gemaakt
waarin naast eten en ontmoeten ook de uitwisseling
van culturen centraal staat. Vanuit dit initiatief wordt
door Present nu ook bemiddeld in initiatieven waarbij
vluchtelingen en Amsterdammers hun talenten en tijd
aanwenden voor Amsterdammers die hulp nodig hebben. Deze vrijwilligersactiviteiten kunnen zowel sociale
als praktische projecten zijn. Beide projecten bieden
mogelijkheden aan kerkleden en kerkgemeenschappen.
Vreemdelingen/ongedocumenteerden/
uitgeprocedeerden
Het gaat hierbij om vreemdelingen die geen asiel hebben gevraagd, of wier asielverzoek is afgewezen. In
principe moeten zij terug naar hun eigen land, maar
dat kan vaak niet, omdat zij geen documenten meer
hebben, hun land hen niet wil opnemen of zij om
redenen van veiligheid niet terug durven keren. In totaal leven er naar schatting 15.000 ongedocumenteerden in Amsterdam.
De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van
Kerken (waarin allerlei kerkelijke organisaties op het
gebied van vluchtelingenwerk samenwerken en die
ook een platform voor samenwerking met nietkerkelijke organisaties biedt) is met name bij een
groep uitgeprocedeerden betrokken, verenigd in We
are Here. Op allerlei wijze is en wordt hen steun geboden. Regelmatig zijn op verzoek van de Taakgroep
uitgeprocedeerden opgevangen in kerken.
Een belangrijk moment was dat na een klacht vanuit
de kerken het Europees Comité voor Sociale Rechten
uitsprak dat ook uitgeprocedeerden onvoorwaardelijk
recht hebben op menswaardige opvang, vertaald in
bed, bad en brood. Mede op grond daarvan heeft de
gemeente Amsterdam een Programma Vreemdelingen opgezet, wat o.a. inhoudt dat er een BedBad- en Brood- voorziening is voor uitgeprocedeerden, op dit moment op twee locaties, Walborg
(Buitenveldert) en Schuitenhuisstraat (Nieuw West).
Mensen kunnen daar van 16.00 uur tot 9.00 uur de
volgende ochtend terecht. Daarnaast wordt aan
mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn of met psychische of sociale problemen kampen op aantal plekken 24-uursopvang geboden. In totaal zijn er nu 270
plaatsen.
De Taakgroep heeft steeds aangedrongen op 24-uurs
opvang, het liefst kleinschalig, waarbij een vierde B
van Begeleiding ook een belangrijke plaats krijgt om
deze groep uitgeprocedeerden toekomstperspectief te
bieden. Daarbij kan het gaan om het alsnog verkrijgen
van een verblijfsstatus (als buiten schuld terugkeer
niet mogelijk is of om humanitaire reden; voor veel
´uitgeprocedeerden´ heeft een nieuwe juridische procedure al uitkomst geboden), ondersteuning bij het uit
de weg ruimen van belemmeringen voor een terugkeer, in het bijzonder verkrijgen van benodigde documenten) of vertrek naar een ander land.

Wij blijven hiervoor ijveren.
In het bijzonder wijzen wij op de activiteiten van het
Wereldhuis voor deze groep. Het Wereldhuis, opgericht door de Protestantse Diaconie, met steun van
de diaconie van de Evangelisch-Lutherse gemeente,
gevestigd aan de Nieuwe Herengracht 20, voorziet
voor migranten zonder papieren in een behoefte aan
contact, ondersteuning, basale hulp en voorlichting.
O.a. de mensen die overdag weg moeten uit de BBBvoorziening kunnen hier terecht. Het Wereldhuis biedt
een veilige plek om overdag te zijn en voor maaltijden.
Bezoekers worden zoveel mogelijk gekoppeld aan
een vrijwilliger, die allereerst een luisterend oor biedt,
op verschillende wijzen hulp geeft of verwijst naar specialisten op divers gebied. Samen met de bezoekers
en externe partners is er een laagdrempelig scholingsen activiteitenaanbod. Bezoekers krijgen de kans en
worden gestimuleerd in en buiten het Wereldhuis vrijwilligerswerk te doen. Dat alles wil vooral bijdragen
aan het vergroten van kracht van de bezoekers en het
versterken van netwerken.
Opvang op CS en door de gemeente Amsterdam
Dagelijks komen nieuwe vluchtelingen, vnl. Syriërs,
Amsterdam binnen. Vrijwilligers van Refugees welcome Amsterdam posten ’s avonds bij CS om mensen
die laat aankomen door te verwijzen naar slaapplaatsen bij o.a. De Regenboog. De gemeente Amsterdam
heeft verschillende middelgrote locaties voor noodopvang (verblijfsduur 3 maanden) ingericht; één in Amsterdam zuid (Havenstraat), één in Slotervaart
(Schipluidenlaan) en één aan de Flierbosdreef in ZO.
Daarnaast is er een tijdelijke noodopvang aan de
Marnixstraat tot stand gekomen voor mensen die in de
grootschalige andere opvanglocaties minder goed
passen; vnl. gezinnen, alleenstaande vrouwen,
LHBTG’ers en christenen/atheïsten.
Kleinschalige opvang voor nieuwe vluchtelingen in
Oost
In Amsterdam Oost is op initiatief van buurtbewoners
(onder wie mensen die zelf ooit als vluchteling zijn
gekomen) een kleinschalige opvang voor nieuwe
vluchtelingen in de buurt tot stand gekomen in een
voormalig kantoorgebouw aan de Mauritskade.
Het gebouw is geschikt gemaakt voor gezinnen met
kinderen, echtparen en enkele single mannen en een
vrouw, 31 totaal. Het betreft hier veelal goedopgeleide, Engels sprekende Syriërs. Woningbouwvereniging Ymere betaalde aanpassingen t.b.v.
brandveiligheid en betaalt gas, water, licht en belastingen. Stadsdeel Oost is achtervang en staat garant
voor eventueel financieel tekort; crowdfunding is
gestart. Het pand aan de Mauritskade is tot juli
beschikbaar.
De gemeente Amsterdam steunt dit initiatief als een
pilot met steun van wethouder Vd Burg (WMO) en
stelt zich verantwoordelijk voor vervolg-huisvesting.
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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

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 mei
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: 11 mei
Wat:
welkom en drankje vanaf 17.00;
gezamenlijke maaltijd vanaf 18.00.

Kring ‘Sharing’
Waar:
Archimedesweg 73-I
Wanneer: laatste zondag van de maand 20.00
Gebed voor buurt en kerk
Waar:
De Bron
Wanneer: 3 mei van 19.30 – 20.00
Open Kerk
Waar:
De Bron
Wanneer: 25 mei 11.00 (12.00 Middaggebed)

Sing-in groep
Bijdrage aan de volgende viering(en): 8 mei

Jonge Bronners (jongeren)
Waar:
de Pastorie
Wanneer: 29 mei 19.30

Amstelgroep
Waar:
de Pastorie
Wanneer: 3 mei om 14.30

Rouwverwerkingsgroep
Waar:
de Pastorie
Wanneer: 23 mei 16.00-19.30 (incl.maaltijd)

Middenmeergroep
Waar: de Pastorie
Wanneer: nog te bepalen om 14.30

Bijbelleescursus
Waar:
de Pastorie
Wanneer: 10 en 24 mei 19.30

Engelse Kerk - Begijnhof
Af en toe mag ik een dienst leiden in de Engelse Kerk
op het Begijnhof.
Voor Tonny en mij blijft dat een geliefd kerkgebouw,
omdat we er getrouwd zijn.

Middagpauzedienst van de Alledagkerk leiden.
Ik vermeld het in MeerZicht, omdat ik het altijd fijn vind
ook een aantal bekenden bij deze diensten te ontmoeten.

Deze maand, op zondag 1 mei, hoop ik voor te gaan
in de Dienst met Belangstellenden, om 19.00 u.
Volgende maand, op woensdag 22 juni mag ik de

Dirk-Jan Thijs

Bericht van Kerk in Actie
Opbrengst postzegel- en kaartenactie in 2015 - €
23.996,-Ook in 2015 zijn er weer dozen vol postzegels en ansichtkaarten ingezameld in de plaatselijke gemeenten.
Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en
gesorteerd om het materiaal uiteindelijk te kunnen

verkopen op beurzen voor verzamelaars en aan handelaren.
De opbrengst is het meest waardevol en zichtbaar in
levens van mensen die wereldwijd en dichtbij ondersteund worden door het werk van Kerk in Actie.
Namens hen hartelijk dank!
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Diaconale Collectes april 2016
Zondag 1 mei – The LEARN Project – Durban,
Zuid-Afrika

onder meer bestemd voor studiemateriaal en jongerenactiviteiten voor ruim 600 jongeren.

Zondag 8 mei – Wezenzondag – Collecte bestemd
voor eigen Jeugdwerk

Zondag 22 mei - Stichting KURIA - palliatieve
(terminale) zorg
Stichting Kuria biedt, met heel veel vrijwilligers, palliatieve zorg in het hospice, vanuit Buddyzorg en met
advies en informatie van deskundige verpleegkundigen thuis.
In de palliatieve zorg zijn behandelingsmogelijkheden niet meer alleen gericht op herstel. In deze fase
ligt de nadruk op de palliatieve behandeling van de
ziekte en begeleiding en ondersteuning van de zieke
en zijn naaste.
Palliatieve zorg is gericht op het bereiken van een
zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Zondag 15 mei – KIA Zending: Meer jongeren in
Rwandese Kerk
In Rwanda verlaten steeds meer jongeren de kerk als
zij naar de hoofdstad trekken voor studie of werk, of
omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. De
Presbyteriaanse Kerk wil jongeren bij de kerk betrokken houden. Daarom biedt de kerk jongeren volop de
gelegenheid zelf actief te zijn in de kerk, bijvoorbeeld
door leiding te geven aan kerkelijke activiteiten of een
bijbelstudiegroep te vormen. Zo neemt de betrokkenheid van jongeren bij de kerk toe. Daarnaast helpt de
kerk jongeren met een beroepsopleiding of bij het
starten van een eigen onderneming, zodat migratie
naar de stad niet nodig is. De collecteopbrengst is

Zondag 29 mei - Pioniersplek Betondorp
– Margrietha Reinders

Lenteconcert zaterdag 4 juni 2016
Op zaterdag 4 juni 2016 is er een lenteconcert in
kerkelijk centrum De Bron.
Het Christelijk Gemengd Koor Rehobôth uit Amsterdam organiseert samen met het Laurenskoor uit
Weesp en het Chr. Gemengd Streekkoor Sursum
Corda uit Vreeland een concert. De drie koren zullen
gezamenlijk een aantal liederen zingen en ook zal elk
koor een aantal liederen uit haar eigen repertoire zingen. Medewerking verlenen: Mieke Pijnaker sopraan,
Wolter Willemsen piano en Frits Heil orgel. Algehele
leiding Frits Heil.
Kaarten voor dit concert kosten € 8,-- en zijn te koop
bij alle koorleden, aan de zaal, maar kunnen ook telefonisch besteld worden bij mw. Joke van der Knokke,
telefoon (0299) 435067.
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Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is open om
19.30 uur.
Na afloop van dit concert wordt u een gratis kopje koffie of thee aangeboden.

CHR. GEMENGD KOOR
Opgericht 30 januari 1924
Secretariaat:

J.A. van der Knokke - van de Merwe
Scholeksterhof 12
1444 AR Purmerend
Tel. 0299 43 50 67
e-mail cgk-rehoboth@live.nl

Mei 2016

Noteer alvast zaterdag 3 september in uw agenda!
De Diaconie heeft deze zaterdag voor het ‘dagje uit’ gepland.
Verdere details volgen later.

Ingezonden door DirkJan Thijs
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Vieringen
Zondag 1 mei
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.M. (Margrietha) Reinders
Collecte: The LEARN project, - Burban, Zuid-Afrika
Donderdag 5 mei
Hemelvaart
Koningskerk, 10.30
Gezamenlijke voorgangers
Zondag 8 mei
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Wezenzondag - eigen jeugdwerk
Donderdag 12 mei
De Open Hof, 15.00
Voorganger: Pastor Nico Essen
Zondag 15 mei
Pinksteren
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
Collecte: KIA Zending: meer jongeren in Rwandese
kerk
Zondag 22 mei
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.R.J. (Robert-Jan) van Amstel
Collecte: Stichting KURIA
Zondag 29 mei
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Pioniersplek Betondorp
Zondag 5 juni
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. J. (Jantine) Veenhof
Donderdag 9 juni
De Open Hof, 15.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
Zondag 12 juni
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
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Verantwoording giften
Verantwoording van de collectes in de maand
maart 2016
6 maart
KIA- 40dagentijdcollecte KIA
€ 190,06
(Noodhulp): Bed, bad en brood voor
Syrische vluchtelingen
13 maart
KIA- 40dagentijdcollecte
€ 129,05
(Binnenlands diaconaat):
Stap Verder-Amsterdam Z.O.
20 maart
KIA-Palmzondag:
€ 148,70
Een beter inkomen voor Ghanese boer
innen
27 maart
Pasen - Collecte Jeugdwerk: € 181,43
Jeugdwerk – JOP
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