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Wees Gegroet
Ik weet niet hoe ik bidden moetdeed ik het ooit volkomen goed?
Soms blijft het bij een korte groet:
God! zeg ik dan - geen overvloed
van woorden, honingzoet
of ruw, zoals een storm die woedt,
geen woordenstroom vol zweet en bloed
waarmee ik voor mijn zonden boet
of opbiecht: God, ik ben bankroet!
Heer Jezus, die mijn ziel behoedt,
ik bid tot U mijn 'Wees gegroet'.
Wat Gij voor mij bad, dat voldoet.

André F.Troost
(uit: Schriftgedichten - poëzie
bij het kerkelijk jaar;
Royal Jongbloed, 2013)
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Beste Vrienden,
Leidt godsdienst tot oorlog?
Deze weken lees ik een boek van Karen Armstrong,
een theoloog waarmee ik het niet altijd eens ben. Ik
kreeg het van een nichtje en boeken die ik krijg lees ik
meestal wel. Het heet: 'In naam van God - Religie en
geweld'. In dit boek van meer dan 500 pagina's laat
Armstrong op overtuigende manier zien dat de ware
redenen voor oorlog en geweld in onze historie
meestal weinig van doen hadden met religie, maar
des te meer met allerlei sociale, economische of politieke factoren. Ze corrigeert hiermee het wijdverbreide beeld dat religies schuldig zijn aan bloedvergieten in de geschiedenis.
Het is wel zo dat dictators en andere geweldzoekers
nogal eens geprobeerd hebben godsdienst achter hun
karretje te spannen. Zoals Hitlers troepen die op hun
riemen 'Gott mit uns' hadden staan. Eenzelfde verwijt
kan ook de christelijke kerk gelden; ook daar hebben
in het verleden nogal eens machtsfactoren een rol
gespeeld, terwijl de indruk werd gewekt dat het om
(verspreiding van) het evangelie ging.

Het is een gevaar dat steeds weer de kop op duikt.
Laten we - ook in het klein - steeds weer proberen de
vrede na te streven. Daartoe zijn we geroepen als volgelingen van Christus.

Bij de diensten in juli en augustus
Het is de vakantieperiode en veel bijzondere dingen
zijn niet te vermelden bij de diensten, hoewel - als je
komt met verwachting - iedere dienst vast iets bijzonders in zich heeft. Immers: 'Door te luisteren komt
men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging
van Christus'. (Romeinen 10:17).
Voor het dienstenrooster verwijs ik naar de achterpagina van deze MeerZicht.
Mooie vakantieperiode, goede diensten en hartelijke
groet, mede namens Tonny,
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De Wijsheid van de Woestijn
In de vierde eeuw van onze jaartelling leefden in de
woestijnen van Egypte, Palestina, Arabië en Perzië
mensen die een vreemde reputatie achter zich gelaten
hebben. Zij waren de eerste christelijke kluizenaars.
Zij lieten de steden van de heidense wereld voor wat
zij waren en kozen voor een leven in eenzaamheid.
Waarom deden ze dat? De redenen kunnen
samengevat worden als de zoektocht naar 'redding'.
Zij legden de nadruk op het individuele karakter van
'redding'. De steden beschouwden zij als een
scheepswrak waar je vandaan moest zwemmen om je
leven te redden. Voor hen was de enige christelijke
samenleving geestelijk en buitenwereldlijk: het Mystieke Lichaam van Christus.
Toch was hun vlucht naar de woestijn niet alleen
negatief en individueel. Ze plaatsen zichzelf ook niet
boven de wereldse samenleving. Ze voelden zich
evenmin geroepen te oordelen. Door een leven van
contemplatie probeerden zij zich op God te richten en
uit te stijgen boven aardse passies. Ze leefden afgezonderd in grotten en andere bewoonbare plaatsen in
de woestijn. Soms kwamen ze samen voor een liturgische eredienst. Ze voorzagen in hun eigen levensonderhoud door handwerk, bijvoorbeeld het vlechten
van manden en matten uit palmbladeren of riet. Deze
werden dan verkocht in een stad in de omgeving. Liefdadigheid en gastvrijheid waren top-prioriteiten en
kregen zelfs voorrang boven vasten en persoonlijke
onthoudingsgewoonten. Ze zochten niet alleen eenheid met God maar ook eenheid met mensen. Liefde
en vergeving waren leidraden voor hun leven.

kament, dat wel 18 denari waard was. Het bevatte
zowel het volledige Oude Testament als het Nieuwe
Testament. Op een gegeven moment bracht een
broeder hem een bezoek. Toen hij het boek zag nam
hij het in het geheim mee. Toen die dag Abbot Anastasius uit het boek wilde gaan lezen, ontdekte hij dat
het verdwenen was. Hij realiseerde zich dat de broeder het ontvreemd had. Hij stuurde echter geen
mensen achter hem aan om dit te onderzoeken uit
vrees dat de broeder zich behalve aan diefstal ook
nog aan meineed zou schuldig maken.
De broeder ging naar de dichtsbijzijnde stad om het
boek te verkopen. De prijs die hij ervoor vroeg was 16
denari. De koper zei: 'geef me het boek mee zodat ik
uit kan vinden of dit boek deze hoge prijs waard is'. De
koper nam het boek mee naar de heilige Anastasius
en zei: 'Vader, bekijk dit boek eens, alstublieft, en zeg
me of u denkt dat ik het zou moeten kopen voor 16
denari. Is het zoveel waard?' Abbot Anastasius zei:
'Ja, het is een kostbaar boek, die prijs is het waard'.
De koper ging terug naar de broeder en zei: 'Hier is je
geld. Ik liet het boek zien aan Abbot Anastasius en hij
zei dat het een kostbaar boek was, tenminste 16 denari waard'. Toen vroeg de broeder: 'Was dat alles dat
hij zei? Maakte hij nog andere opmerkingen?' 'Nee',
zei de koper, 'hij zei verder niets'. 'Dan' zei de broeder
'verander ik van gedachten. Ik wil het boek niet meer
verkopen'.

Uitspraken en gebeurtenissen uit het leven van de
woestijnvaders zijn bewaard gebleven Ik las hierover
onlangs een boekje van de monnik en mysticus Thomas Merton, die leefde in de vorige eeuw. Ze getuigen
van een doorleefde en diepe wijsheid en de kracht
van vergeving. Zoals het volgende verhaal:

Toen haastte hij zich naar Abbot Anastasius en
smeekte hem onder tranen het boek terug te nemen.
Maar de Abbot wilde het niet accepteren en zei: 'Ga in
vrede, broeder, je krijgt het van mij als cadeau'. Maar
de broeder zei: 'Als u het boek niet terugneemt zal ik
nooit meer enige vrede hebben'. Vanaf dat moment
verbleef de broeder bij Abbot Anastasius voor de rest
van zijn leven.

Abbot (het woord 'abt' is ervan afgeleid) Anastasius
bezat een boek, geschreven op zeer delicaat per-

Dirk-Jan Thijs

Kerkbalans
Het jaar is nu zo’n vijf maanden oud en we gaan richting de zomer. Hopelijk met stralend mooi weer voor
iedereen, zodat er volop van genoten kan worden.
Ook de kerkrentmeesters gaan dan van hun vakantie
genieten, om in het nieuwe seizoen uitgerust volop
aan de slag te gaan. Eén van de grote projecten die
dan op stapel staat, is het onderhoud c.q. schilderwerk van de kerk. Ook het voegwerk wordt nu onderhanden genomen, zodat het gebouw weer jaren mee
kan voor de volgende generatie.
Hiervoor krijgen we gelukkig subsidie, maar dit is nooit

toereikend om het hele bedrag te dekken.
Vandaar mijn oproep: heeft U al uw kerkbalans overgemaakt, zo ja bedankt hiervoor. Heeft U dat nog niet
gedaan, wilt u dan overdenken of U dat alsnog wilt
doen.
Wij zijn U daar dankbaar voor en U weet, het geld
wordt goed besteed.
Denkt U nu, ik kan wel wat extra’s geven, dit is altijd
mogelijk. Vermeldt dan bij uw overschrijving: extra gift
onderhoud.
De kerkrentmeesters
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Mensen
In Memoriam
Op 13 juni overleed Alja (Aaltje) Schrikker - Plank in
de leeftijd van 91 jaar. Vele jaren woonde ze met haar
man en gezin aan de Zacharias Jansestraat. Na haar
verhuizing naar De Open Hof, bezocht ze daar de diensten. Ze beluisterde ook wel de diensten van De
Bron via de kerkradio en was een trouw lid van één
van onze gesprekskringen, de Middenmeergroep.
'Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen
wonen' (Openbaring 21: 3). Het waren de woorden die
centraal stonden bij haar afscheid op 20 juni in de aula
van de Nieuwe Ooster. Zolang ik Alja gekend heb
stelde ze regelmatig de vraag van haar 'woonplaats'
aan de orde. Ze had zolang in hetzelfde huis gewoond
en dat wilde ze het liefste maar zo houden. Een groot
deel van haar leven en haar geschiedenis lag dààr en
zo'n plaats wil je eigenlijk niet verlaten. Maar het kon
niet anders.

Vanaf begin dit jaar kreeg Tiny allerlei lichamelijk
klachten. Geruime tijd bracht ze door in het Boven-IJ
ziekenhuis waar ze verschillende anti-biotica kuren
onderging. Louis bezocht haar dagelijks en ook toen
ze weer naar huis mocht, nam hij ook de rol van
mantelzorger op zich. Dat was heel intensief; Louis
deed het in trouw en liefde.
De laatste dagen voor haar overlijden kwam Tiny in
het OLVG (West) terecht. Het werd toen wel duidelijk
dat het einde van haar aardse leven nabij was.
Het afscheid vond plaats in besloten familiekring. We
bidden om troost en kracht voor haar kinderen, kleinen achterkleinkinderen en verdere familie en voor
Louis.

Lief en Leed
Zieken en herstellenden

Het geloof was voor Alja belangrijk. Haar ouders
waren niet kerkelijk betrokken, maar zij en haar zuster
wèl. Het geloof was belangrijk voor haar, maar daarmee nog niet vanzelfsprekend. Ze had ook volop
vragen en was altijd bescheiden over zichzelf.
Kenmerk van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarover de passage uit Openbaring 21 spreekt - is
dat God daar zelf bij de mensen zal wonen Is dat nu
dan niet zo? Kennelijk toch op een andere manier. Nu
hebben we vaak nog te maken met een God die zich
verborgen houdt. Je ziet Hem niet. Je merkt vaak niet
dat Hij er is. Hij geeft lang niet altijd antwoord op je
vragen. Om dan vol te houden in het geloof is niet zo
makkelijk. Dàn zal Hij bij de mensen wonen. Zo maar.
Niet goed voor te stellen, maar het staat er wel.

Heidi Hol kreeg een ernstig bericht: geen verdere behandeling mogelijk van de tumor in haar hoofd. Een
moeilijk bericht om allerlei redenen. Aan een zelfde
soort tumor overleed haar man geruime tijd geleden.
Moeilijk ook om hulp te moeten accepteren voor haar
die zelf altijd de 'zorgende' was. Moeilijk en verdrietig
even zeer voor haar kinderen Hans en Monica, voor
Jan en Leny van Heest en alle andere vrienden. We
bidden om kracht en vrede.
Angeline van der Graaf verblijft thans voor een observatie periode in het Jan Bongahuis (Geuzenveld).
Mw. van Duin kreeg een plaatsje in het (nieuwe) Willem Dreeshuis in de Oostpoort. Mw. Cladder is in
Berkenstede (Diemen) komen wonen.

In dat vertrouwen hebben we Alja overgegeven. Ze
werd begraven bij haar man. We bidden voor haar
zoon Arnold, zijn partner Sonja, haar kleinzonen,
nichtjes en verdere familie en vrienden.

Allen sterkte en de nabijheid van de Eeuwige gewenst.

------------------------------------------------------------------------

Tijmen Jansen (van de Jonge Bronners) slaagde
voor zijn HAVO diploma. Proficiat. Hij vervolgt zijn
studie aan de Hogeschool Amsterdam (geschiedenis).
Stephen (van Linda) haalde het diploma basiskok en
gaat zich verder in deze richting bekwamen. Ook gefeliciteerd.

In de late avond van 16 juni ging van ons heen Geertine Jannet (Tiny) de Kant - van der Heide in de
leeftijd van 83 jaar. Enkele jaren geleden zagen we
Tiny, voor het eerst bij de Open Maaltijden, naast
Louis Robert. Daarna ook als regelmatige kerkganger.
Dat laatste was ze ontwend na haar huwelijk, vanwege de andere achtergrond voor haar man. Door
haar vriendschap met Louis begonnen ook de kerk en
het geloof weer een grotere rol in haar leven te spelen.
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Geslaagd

Hartelijke groet,
Dirk-Jan Thijs
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Zondagsbrief en MeerZicht
Hoewel de website van De Bron
(www.kerkdebron.org) de laatste jaren een belangrijker rol is gaan spelen in de communicatie met de gemeente en andere belangstellenden, is ook het blad
MeerZicht een belangrijk kanaal voor informatie. Het
kerkblad is vooral van belang voor hen die niet over
een computer beschikken of daarmee kunnen werken.
Het blad verschijnt 11 keer per jaar, waarbij de
zomereditie (die u nu in handen heeft) voor twee
maanden is: juli en augustus.
Communicatie met gemeenteleden en gasten of nieuwkomers is heel belangrijk en we hebben het gevoel
dat deze nog verbeterd kan worden. Daarom zal in
aanvulling op MeerZicht en de website er vanaf september ook een Zondagsbrief zijn. Dit is maximaal één
blaadje (1 A4-tje) dat in de gebruikelijke Orde van Dienst zal worden gevouwen. De Zondagsbrief en de
Orde van Dienst zullen ook op de website van de kerk
geplaatst worden.
Welke informatie vind je in de Zondagsbrief?
- algemene informatie inzake De Bron, incl. de 4 kernwoorden van De Bron, contactgegevens predikant,
bankrekeningnummers en dergelijke
- informatie inzake de speciale diaconale collecte (de
tweede collecte van de zondag)
- informatie inzake zieken en eventuele andere punten
voor voorbede
- informatie inzake de activiteiten voor de komende
week
- overige mededelingen
De Zondagsbrief zal ik zelf samenstellen; (zoveel
mogelijk) ook als er een gastpredikant is. Relevante
informatiepunten kunnen aan mij worden doorgegeven. Houd er rekening mee dat de Zondagsbrief
vaak al op de woensdag voor de betreffende zondag
zal worden geprint.
Vanaf september zal MeerZicht een kwartaalblad
worden (4 x per jaar ipv 11 x per jaar).
Welke informatie vind je in de toekomst in MeerZicht?
Dat zal grotendeels hetzelfde zijn als nu:
- 'column' van de predikant
- toelichting bij speciale diensten
- meditatie
- achtergrondstukken
- verslagen van activiteiten
- informatie inzake (nieuwe) activiteiten
- lief en leed, incl. in memoria
- activiteitenkalender komend kwartaal
- diensten rooster komend kwartaal
- collecte overzichten
- overige / incidentele kopij

Voordelen nieuwe opzet:
- betere informatie voor nieuwkomers en gasten
(middels Zondagsbrief): met name meer informatie
over de gemeente en de verschillende activiteiten
- betere (meer actuele) informatie voor gemeenteleden (Zondagsbrief): in de huidige situatie moet de
informatie mbt zieken en ziekenhuisopnames tegelijk
met de overige kopij al 2 weken voor de nieuwe
maand ingeleverd worden. Dat is nodig vanwege de
samenstelling, productie en bezorging van MeerZicht.
Het nadeel daarvan is dat de informatie tegen de tijd
dat u het leest soms al verouderd is: de betreffende
persoon ligt meer in het ziekenhuis etc.
- minder werk tbv redactie, productie, verzending en
bezorging MeerZicht
- meer informatie toegankelijk via Website De Bron
(liturgie en Zondagsbrief)
Zijn er ook nadelen aan deze nieuwe opzet?
- Je zou kunnen wijzen op het gevaar dat de informatie uit de Zondagsbrief de lezers van MeerZicht die
niet naar de kerk (kunnen) komen niet bereikt. Dit zal
op twee manieren opgevangen worden: relevante informatie (bijvoorbeeld langdurige zieken) zal ook in
MeerZicht opgenomen worden en daarnaast geldt dat
de Zondagsbrief ook wekelijks te lezen zal zijn op de
Website De Bron. Als u zelf niet over een computer
beschikt is er wellicht een kind of kennis, die u even
kan helpen, al was het maar door het voorlezen van
de brief vanaf de i-pad of de i-phone.
- Het betekent ook een verandering voor de routine
van de vouw- plak - en bezorgploeg van MeerZicht. Zij
komen hiervoor al jaren maandelijks bijeen op de
dinsdagmorgen voorafgaand aan de nieuwe maand
en we zijn hen daar zeer erkentelijk voor. In de toekomst zal het samenstellen van MeerZicht dus op
kwartaalbasis in plaats van op maandbasis plaatsvinden.
- is het niet meer werk? Voor alle betrokkenen is het
minder werk, omdat MeerZicht minder vaak zal verschijnen. Voor mij als predikant is het wellicht iets
meer werk, want er is een wekelijkse Zondagsbrief
samen te stellen. Daar staat tegenover dat het werk
voor MeerZicht ook voor mij minder zal zijn. Het belangrijkste vind ik echter dat de communicatie met allen gemeenteleden die naar de kerk kunnen komen, gemeenteleden die dat niet (meer) kunnen, gasten en
nieuwkomers - goed, tijdig en relevant is. We hopen
dat deze veranderde opzet aan dat doel zal bijdragen.
Medio volgend jaar zal geëvalueerd worden of deze
nieuwe opzet goed functioneert.
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

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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'Zin, Zout en Zegen' (3 juli)
Dit is de titel van een radioprogramma van de EO. De
gedachte achter dit programma is dat de kerk niet kan
praten, haar kerkgangers wel. Je ontmoet daarom in
dit programma een enthousiaste kerkganger die je
meeneemt in zijn of haar liefde voor de gemeente.
Basis opzet van ‘Zin, Zout en Zegen’ is dan ook een
gesprek tussen de presentator en een kerkganger.
De uitzending van zondagavond 3 juli (19.00 op NPO
radio 5) heeft betrekking op de dienst van de Alledagkerk in de Engelse Kerk, die gehouden werd op 22
juni, waarin ik mocht voorgaan. De korte meditatie zal
te horen zijn en misschien nog een enkel andere deel
van deze Middagpauzedienst.

Vragen die aan de kerkganger gesteld zullen worden
zijn onder andere:
Wat brengt je naar de kerk? Wat is je motivatie? Maar
ook:
Wat neem je hier vandaan mee de week in? Wat is
voor jou de opbrengst van de dienst?
Ik ben benieuwd hoe dit allemaal uitpakt en wat ik er
zelf ook van kan leren.

Dirk-Jan Thijs

Rommelmarkt
1 oktober organiseren de Diaconieen van Oost een
spetterende rommelmarkt in "De Bron" . Het geld gaat
naar een prachtig doel namelijk een nieuwe laadtruck
voor de voedselbank.
Natuurlijk willen we daar onze steun aan geven! Daarvoor is deze rommelmarkt!
Doet u mee als vrijwilliger?Helpen kan op veel manieren: spullen uitstallen, meehelpen verkopen, de
kerk versieren en klaarzetten. Het voorplein leuk
maken, koffie verkopen, ideeën over extra activiteiten.
Alle hulp is welkom!
Geef je vóór 13 juli op bij: Harda 0620176773 of mail:
hardavanwageningen@gmail.com
Later volgt er meer info!
Dit is een activiteit van DPAO
Diaconaal Platform Amsterdam Oost ( samenwerk-

Stichting Hulp Oost Europa (Roemenië)
Zoals de meesten van u wel weten moesten wij
noodgedwongen met onze hulp aan Roemenië stoppen. De reden hiervoor was de voorgenomen sloop
van ons verenigingsgebouw.
Het was een grote teleurstelling voor ons dat we zo
abrupt, na zoveel jaren, de inzameling van kleding
e.d. moesten stoppen! De mensen in Roemenië vinden het ontzettend jammer dat wij met onze
werkzaamheden zijn gestopt, terwijl de hulp nog
steeds heel welkom is. Toch was er grote dankbaarheid dat we dit zo lang voor hen hebben kunnen doen
en voor de fijne contacten dier er hierdoor zijn ont-

staan. Ook voor de vrijwilligers is het een gemis dat
het voorbij is na zoveel jaren van samenwerken. Wij
hebben besloten onze laatste financiën te schenken
aan een verzorgingstehuis in Cluj Napoca, waar het
goed terecht komt. Dit beteken officieel het einde van
de Stichting. Voor alle steun die wij de afgelopen jaren
van u mochten ontvangen willen wij u heel hartelijk
bedanken.

Overgenomen uit ‘ De Stienser’. Ingezonden door
Truus Mentink
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Diaconale Collectes zomer 2016
Zondag 3 juli – JOP, Jeugdorganisatie Protestantse
Kerk.
Als jonge vader besloot Hans een bijeenkomst over
geloofsopvoeding te volgen. Groot was zijn verbazing
toen hij de enige man bleek te zijn. Vaders en
moeders blijken vaak op andere manieren met de
geloofsopvoeding van hun kinderen bezig te zijn. Om
vaders met elkaar in gesprek te brengen stimuleert
JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, bijeenkomsten of hikes in het bos waar vaders samen
nadenken over hun rol in de geloofsopvoeding en het
voorleven van het geloof in hun eigen gezin. Met de
collecteopbrengst wil JOP het aantal vaderinitiatieven
uitbreiden in het hele land.
Zondag 10 juli – Rudolphstichting – Pleegzorg en
gezinshuizen zijn nodig!
De Rudolphstichting zet zich al sinds 1911 met passie
in voor kinderen voor wie een hoopvolle toekomst niet
vanzelfsprekend is. Daarom starten en ondersteunen
zij projecten voor de jeugdzorg in Nederland! Ook onderhouden zij gezinshuizen en zorgwoningen in
Jeugddorp De Glind. Niet voor niets onderschrijft het
VN-verdrag over de Rechten van het kind dat: “een
kind dient op te groeien in een gezin, in een sfeer van
geluk, liefde en begrip’.
Sommige kinderen worden al op jonge leeftijd geconfronteerd met grote problemen. Bijvoorbeeld verwaarlozing, ouders die verslaafd zijn of moeite hebben met
opvoeden. Ook het gedrag van de kinderen zelf leidt
soms tot onhoudbare situaties. In Nederland zijn maar
liefst 45.000 kinderen en jongeren uithuisgeplaatst.
Zondag 17 juli - Stichting O.O.G.
Wat is de Open Oecumenische Gemeenschap?
De Open Oecumenische Gemeenschap is een Gemeenschap ofwel Themagroep binnen de Oogvereniging Nederland. De O.O.G. is voor mensen met
een visuele beperking van heel Nederland die een
gelovige en/of spirituele levensbeschouwing hebben.
De O.O.G. organiseert 4 activiteiten per jaar, een
weekend met jaarvergadering, een midweek in bv een
klooster en 2 dagactiviteiten bv in september een
Kerkenpad in Amsterdam. Extra begeleiders, gidsen
en informatie wordt geboden om toch deel te nemen
aan onze activiteiten. Verder gespreksgroepen en de
werkgroep “Oog voor elkaar” leden die ondersteuning/
hulp nodig hebben om in hun kerkelijke gemeente te
integreren te ondersteunen. 6 x per jaar brengen wij
ons informatieblad ons O.O.G.-appèl uit, met een
meditatie, verslagen en interessante artikelen. Meer
informatie vindt u op www.oogvereniging.nl dan naar
ledengroepen, de O.O.G. vindt u onder themagroepen.
Voor onze activiteiten krijgen wij een kleine tegemoet-
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koming van de Oogvereniging, dit is niet voldoende,
veel van onze leden moeten rond komen van een minima en wij willen de eigenbijdrage niet te hoog maken.
We zijn dus steeds meer afhankelijk van fondsen. Wij
vinden het heel fijn dat u in uw dienst voor ons wilt
collecteren, heel veel dank hiervoor.
Zondag 24 juli – Eigen jeugdwerk
Zondag 31 juli - Geestelijke verzorging De Open
Hof
Op de geestelijke verzorging in De Open Hof is de
laatste jaren sterk bezuinigd. Monica Randt moet in
twee verzorgingshuizen geestelijke verzorging aan de
mensen geven wat onmogelijk is – De Open Hof en
het Flevohuis. Om haar werk iets lichter te maken zodat ze wat meer financiële ruimte heeft om iets te organiseren houden wij deze collecte.
Zondag 7 augustus – Albert Schweitzerfonds
Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) verstrekt microgiften aan kleinschalige, lokale gezondheidszorgprojecten in Afrika. Zij doen dit op basis van
de levensvisie van Nobelprijswinnaar Albert
Schweitzer: Eerbied voor het Leven, waarin respect
voor alles wat leeft centraal staat.
Met uw donatie kunnen zij projecten in Afrika steunen
met een microgift. Directe steun dus aan een concreet
project.
Zondag 14 augustus - In de meeste gemeenten
van de Protestantse Kerk wordt op deze zondag
gecollecteerd voor de ondersteuning Kerk in Actie
Zending: Onderwijs voor lekenpredikanten op Indonesisch eiland Nias.
Op het Indonesische eiland Nias leven veel mensen
onder de armoedegrens. De helft van de bevolking
heeft alleen basisonderwijs gevolgd. Wie wil studeren,
vertrekt naar een ander eiland en keert meestal niet
terug. Kerken kampen hierdoor met een tekort aan
predikanten.
De Lutherse Kerk rust predikanten en leken op Nias
toe om boeiend en relevant te preken, maar ook om
hun gemeenten voor te gaan in diaconale taken. De
kerk helpt gemeenten bovendien bij het opzetten van
kleinschalige kredietprogramma’s. De collecteopbrengst wordt gebruikt voor trainingen en toerustingsmaterialen. Kerk in Actie hoopt in 2016 de training
van 50 predikanten en 70 lekenpredikanten mogelijk
te maken.
Zondag 21 augustus – Drugspastoraat Amsterdam
Wat men er ook van mag vinden, het gebruik van
drugs is een feit. Het kent vele achtergronden, vaak
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ongelukkige, zelfs tragische. De risico's van het gebruik, met name van harddrugs, zijn bekend. De weg
terug is moeilijk. Drugs, vaak gezocht als bevrijding,
vragen de vrijheid als prijs. Toch blijven ze lokken.
Ook blijven problemen ontstaan, voor de gebruikers,
voor hun omgeving.
De meningen verschillen: over wat goed is voor de
drugsgebruiker, over maatregelen tegen overlast, over
het aanpakken van de drugshandel. Maar over één
ding zijn we het eens:
wie in nood is geraakt, moet hulp krijgen.
God houdt van iedere mens, wie of wat die ook is.
Zo luidt ook onze grondhouding. We accepteren onze
mensen zoals ze zijn en bewaken hun menselijke
waardigheid, onvoorwaardelijk. We zoeken samen
met hen naar zingeving in het bestaan. Met wie dit wil
vieren wij samen onze band met God en medemens.
We gaan belangeloos met hen mee op hun weg door
het leven. We staan hen bij in hun dagelijkse zorgen,
voor zover zij dat willen of nodig hebben.
We bieden niet zozeer directe hulp maar wijzen eerder
de weg naar de hulpverlening. We kennen de
mogelijkheden in Amsterdam en wij bemiddelen waar
mogelijk bij instanties en overheidsinstellingen.
Het Drugspastoraat is geheel afhankelijk van giften.
Het werk van het Drugspastoraat wordt materieel
mogelijk gemaakt door bijdragen van kerken, diaconieën, fondsen met kerkelijke of anderszins
maatschappelijke achtergrond, bijdragen van particulieren, bedrijven en instellingen.
Zondag 28 augustus – Collecte overhead Voedselbank
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen
onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen
de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te
kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven,
instellingen, overheden en particulieren. We streven
naar het distribueren van een gevarieerd en gezond
voedselpakket. Zo zorgen we er samen voor dat ar-

moede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, verwijzen we naar lokale organisaties die onze
klanten helpen om weer op eigen benen te staan.
Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
De Voedselbank Amsterdam (VBA) is in 2005 opgericht en heeft als doel direct voedselhulp te bieden
aan mensen in armoede. Er is een aanzienlijke groep
mensen die om diverse redenen niet of onvoldoende
bereikt wordt door de reguliere hulp en aanklopt bij
één van onze uitgiftepunten. Tijdelijkheid is altijd een
sleutelwoord geweest voor de VBA.
Mensen moeten het liefst op eigen kracht met enige
ondersteuning uit hun problemen komen en weer grip
krijgen op hun leven. Dat kan alleen door samen te
werken met de reguliere hulp, de gemeente, stadsdelen en instanties die maatschappelijke diensten verlenen. De VBA draagt zelf een steentje bij met het
'Meer Dan Voedsel Alleen'-programma.
De stichting Voedselbank Amsterdam functioneert
zo als schakel tussen overschotten enerzijds
en armoede anderzijds.
De Voedselbank Amsterdam verhindert dat goed
voedsel verloren gaat door de partijen die voor verkoop zijn afgekeurd te verdelen onder families die
onder het bestaansminimum leven.
Inmiddels bestaat de organisatie uit 270 vrijwilligers,
13 uitgiftepunten, circa 1100 voedselpakketten per
week voor Amsterdam en de bevoorrading van de
provincie Noord-Holland voor 1400 pakketten die elders worden samengesteld. Het voedsel wordt verzameld en overgeslagen in een distributiecentrum van
1200 m2 (= de loods).
De Voedselbank Amsterdam is aangesloten bij de
Stichting Voedselbanken Nederland. In dat kader
functioneert Amsterdam als distributiecentrum voor
heel Noord-Holland.

Ans van Raalte-Deschan

Steeds volgroeider
Zó ouder worden, dat je steeds magnifieker tot je recht komt,
Zienderogen toeneemt in kwaliteit.
Steeds volgroeider wordt, steeds vollediger.
Zó ouder worden, dat je steeds meer huisvesting verleent.
Steeds meer mensen laat nestelen in je aandacht.
Zó ouder worden dat je steeds minder eenzaam wordt.
Steeds meer mensen, die je herbergt, die zich aan jou verwarmen.
Mensen, die jou voltooien!
(ingebracht door Mw.Ditte Visscher)
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MeerZicht
Hoe gaat het bij de Ark:

Deze Rubriek is nu nieuw en wil ik gaan uittesten
Als het aanslaat hopen we na de zomervakantie elke week een stukje te plaatsen.
Hieronder alvast het eerste verslag:
Hoe was het dit schoolseizoen in kerk de bron.
En Wensen iedereen een fijne zomer en zomervakantie
Woensdag 11 mei 2016
Aanvang: 16:00 uur Artiesten:
Elly & Rikkert Locatie: Landelijk Dienstencentrum Utrecht

→→→

Zaterdag 11 Juni

Datum 12 Juni
Thema beloofde land en een verrekijker gemaakt als we op pad gaan.
En we zongen liedjes, de kinderen vonden het erg leuk :)
Kinderkerk liedjes van YouTube via de telefoon ,
Hadden een kleurplaat mee naar huis, zoals vaker word uitgedeeld.
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Iedereen Bedankt voor het seizoen en we hebben gewoon zomeropvang!
Contact en info
jeugddebron@gmail.com
http://www.kerkdebron.org/kinderwerk.html
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MeerZicht

Wie zichzelf overwint
overwinnaar van jezelf
Groter dan de stad [ Willem van Oranje]

Tekst van overdenking die ik met u wil delen:
Voetstappen van de overwinnaar
‘Wie overwint, zal Ik naast Mij plaatsen op mijn troon, zoals Ik zelf heb overwonnen en met mijn Vader op zijn
troon zit’ (Openbaring 3:21).
* Brengt de strijd tot een goed einde.
Er zijn mensen die het voldoende vinden, dat Jezus gestreden en overwonnen heeft. Maar als we de tekst uit
Openbaring lezen, zien we dat we ook zelf moeten overwinnen. . Jezus geeft eenvoudigweg te kennen dat wij
zonder strijd niet zullen overwinnen. En als wij Zijn voorbeeld volgen, betekent dat dat wij Zijn manier van strijden
overnemen. Jezus streed door de kracht van Gods Geest en door inzicht in de geestelijke wereld. wij bidden:
‘Heer, geef ons kracht om te overwinnen.
Maar het allerbelangrijkste is dat je inzicht hebt in eigen leven.
We willen in het Licht leven, dan ervaren we bevrijding. De vrucht van het Licht is het leven, dat ons bewust doet
zijn waarmee we zijn verbonden. We moeten ons toetsen aan wat God welbehaaglijk is en de machten van de
duisternis loslaten. De aardsgezindheid leggen we af omdat we hemelburgers zijn. Onze wandel is in de hemel,
waaruit we Jezus Christus als Verlosser en Redder verwachten; in die sfeer willen we leven.
(samenvatting afkomstig van)
https://www.woordenvaneeuwigleven.info/strijd-in-de-hemel/wie-overwint/

in zijn liefde jou bewaren,
in de dood je leven sparen.
Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een
laaiende vlam. Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg. Zou een man met al zijn rijkdom
liefde willen kopen, dan werd hij smadelijk veracht. -- Hooglied 8:6-7
Hoe mooi dit is
Als jou een schat is gegeven
Ik denk: probeer altijd het goede te denken en te doen.
En het zal je leven ten goede komen. Gebeurt het niet? Wat het ook is niks kan gedoofd worden. Geef het een
vorm en een plek. Dan leef je het leven ten volle.

IK HEB U LIEF
Help mij, Heer
U liefde te verstaan
Zo vertrouwd zo dichtbij
U bent zo met mij begaan
Heer ondanks wie ik ben
En ondanks wat ik deed.
U omringt mij met Uw zorg.
Linda Schol
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Zaterdag 3 september – dagje uit
Waar gaan we naar toe?
We hebben een dagtrip geboekt naar Texel.
We vertrekken om 08.30 uur. Onderweg gaan we lekker koffie drinken met gebak en
zullen om 11.30 uur de overtocht maken van Den Helder naar Texel.
Op Texel zal een gids ons vergezellen tijdens de prachtige tocht over het eiland.
In de Koog zullen we een warme lunch krijgen.
Er zal tijd vrij komen om te winkelen in een van de toeristische plaatsjes op Texel.
Om 17.00 uur vertrekt de boot en zullen we rond 18.30 uur thuiskomen. Voor een
broodje in de bus wordt gezorgd!
Wie kunnen ermee; alle gemeenteleden, jong en oud, die dit leuk vinden en eventueel
een kennis, vriend, vriendin of familielid. Een voorwaarde is dat u moet kunnen lopen,
mag natuurlijk achter de rollator maar we hebben geen verpleging mee, dus u moet zich
zelf kunnen redden.
De kosten van de dagtrip bedraagt € 35,00 bedraagt. U kunt dit bedrag over maken op
de rekening van de Diac. Prot. Gem Watergraafsmeer.
Rekeningnummer NL10 INGB 0004 6220 84 onder vermelding van dagtocht 3 september.
Daarom vragen wij u onderstaand inschrijfformulier in de brievenbus te gooien van De
Bron, of af te geven, t.a.v. de Diaconie voor 20 juli a.s.
U mag u ook per e-mail aanmelden: ans.deschan@live.nl onder vermelding van dagtocht 3 september.
Alleen bij voldoende deelname kunnen we een dagreisje boeken.
We hopen dat u het een goed plan vindt.

Inschrijfformulier
Ja ik wil graag mee met de dagtrip.
Naam:
Adres:
Tel.nr.:
Wie kunnen we bereiken bij calamiteiten:
Naam:
Tel.nr.
13

MeerZicht

Vieringen
Zondag 3 juli
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
Collecte: JOP, Jeugdorganisatie Protestantse Kerk

Zondag 4 september
Startzondag
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs

Donderdag 7 juli
De Open Hof, 15.00
Voorganger: Ds. Rhoinde Mijnals

Zondag 11 september
Viering Heilig Avondmaal
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs

Zondag 10 juli
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.J.L.. (Jan) van der Wolf
Collecte: Rudolphstichting – Pleegzorg
Zondag 17 juli
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Stichting O.O.G.
Zondag 24 juli
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Eigen jeugdwerk
Zondag 31 juli
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. M. (Margrietha) Reinders
Collecte: Geestelijke verzorging De Open Hof
Donderdag 4 augustus
De Open Hof, 15.00
Voorganger: Majoor Riny de Ruiter
Zondag 7 augustus
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
Collecte: Albert Schweitzerfonds
Zondag 14 augustus
De Bron, 10.00
Voorganger: gastpredikant
Collecte: Kerk in Actie Zending
Zondag 21 augustus
De Bron, 10.00
Voorganger: Pastor M. (Marja) van Gaalen
Collecte: Drugspastoraat Amsterdam
Zondag 28 augustus
De Bron, 10.00
Voorganger: Ds. J.L. (Jan) van der Wolf
Collecte: Collecte overhead Voedselbank
Donderdag 1 september
De Open Hof, 15.00
Voorganger: Ds. Rhoinde Mijnals
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Verantwoording giften
-

-

via Ds.D.J.Thijs van mw. NN 20 euro voor de
kerk
via Wil van Veeren van Mw. NN 40 euro voor
het Bloemenfonds.”Hier is 40 euro voor de
bloemenpot. Hartelijk bedankt voor het vele
werk dat jullie doen voor de kerk”

Verantwoording van de collectes in de maand mei
2016
1 mei
The Learn Project – Durban
€ 103,15
8 mei
Eigen jeugdwerk
€ 142,20
15 mei
KIA: Rwandese Kerk
€ 169,15
22 mei
Stichting KURIA palliatieve zorg € 116,90
29 mei
ivm vakantie zal deze in september ver
meld worden
Kerkelijk Bureau
Mw.L. van der Pol - Vennink verhuisde medio juni
naar een zorgcentrum in Purmerend, waar ook een
aantal van haar kinderen woont. Na vele jaren Betondorp is dit een grote overgang waarbij wij haar sterkte
wensen en Gods zegen.
Nieuw adres: Rietgorsplein 822
1444 TX Purmerend
0299-771936
Agenda
Maandag 12 september
Kerkenraad
Maandag 26 september
Moderamen
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