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Genadebrood 

 

Heer, leer ons van genade 

te leven in de tijd. 
Weerhoud ons van het kwade, 

de tweedracht en de strijd. 
Laat ons niet hoog opgeven 

van al ons ijdel streven, 
van onze noeste vlijt. 

 

Heer, U bent onze Vader 
in alles wat U doet. 

Uw liefde komt ons nader 
in meer dan overvloed. 

Wie eerst kwam wordt verzadigd, 
wie nakomt begenadigd: 
U bent voor allen goed. 

 

 Jan Groenleer  

(uit: Schriftgedichten, Poëzie bij het kerkelijk jaar; Royal Jongbloed 2013) 

 

 

 

LET OP: WILT U MEER-ZICHT  
BLIJVEN ONTVANGEN, 

RETOURNEER DAN HET 
ANTWOORDFORMULIER OP PAG. 16 
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22 december 2017 

Beste Vrienden,  
SILA 

 

Niet zeker ben ik of ik hier eerder over geschreven 
heb. Indien ja, dan herinnert u zich wellicht dat SILA 
staat voor: Stichting Interkerkelijke Leden 
Administratie. Het bevat de burgerlijke en kerkelijke 
persoonsgegevens van leden van een zevental 
kerken, waaronder de Rooms Katholieke en de 
Protestantse Kerk.  SILA krijgt adreswijzigingen 
automatisch door van de burgerlijke gemeenten. Via 
een slim systeem ontvangen de kerkelijke gemeenten 
deze informatie, zodat ze nieuw ingekomen leden 
kunnen verwelkomen. De privacy van leden is hierbij 
gegarandeerd. 
 

Ledenadministratie lijkt wellicht een duf onderwerp, 
maar het gaat veel mensen aan het hart. Onder de 
oproep 'Verlies leden niet uit het oog' werd door velen 
geprotesteerd tegen het voorgenomen besluit van de 
overheid om de SILA-regeling op te heffen. Dat lijkt 
effect te hebben gehad. In het nieuwe regeerakkoord 
is het volgende te lezen: 
Ter bevordering van de privacy wordt de eigen regie 
op persoonsgegevens vergroot. Gebruikers van 
overheidsdiensten krijgen de mogelijkheid zelf 

maatschappelijk relevante instanties en organisaties 
aan te wijzen waaraan een beperkt aantal 
persoonsgegevens automatisch kan worden verstrekt. 
Voor kerkelijke organisaties gaat, om onoverkomelijke 
uitvoeringsproblemen te voorkomen een 
overgangsregeling gelden. Wie nu geregistreerd staat 
kan kiezen voor een opt-out. Nieuwe inschrijvingen 
vallen onder de nieuwe regels. 
 

Zoals zo vaak bij een regeerakkoord weet je niet wat 
er bedoeld wordt. Maar volgens de PKN (waarbij onze 
gemeente is aangesloten) is het goed nieuws.  
 

Persoonlijk vind ik het inderdaad prettig over deze 
gegevens te beschikken, want ik vind dat leden van 
een organisatie (en dat geldt dus ook voor de kerk) er 
recht op hebben af en toe iets van de organisatie te 
horen. Dat geldt zeker als je verhuisd bent. Daarom 
sturen we altijd een welkomstbriefje met het voorstel 
een keer af te spreken. Natuurlijk kan je ook zeggen: 
mensen die geïnteresseerd zijn kunnen toch zelf 
contact opnemen? Maar er speelt zoveel bij een 
verhuizing. Dan is dit toch een kleine dienst? En soms 
leidt het inderdaad tot mooie (en blijvende) contacten. 
Ik ben dus blij dat de SILA blijft bestaan en dat we de 
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'Wie is de belangrijkste?'  

Onze wereld zit van 'winnen' in elkaar. Dat zie je op 
alle terreinen van de samenleving. Niet alleen in de 
sport, de politiek of het bedrijfsleven, maar kijk maar 
eens naar een willekeurig ontspannend TV 
programma. Bijna altijd zijn er winnaars en verliezers. 
Door te winnen word je populair, krijg je macht, word 
je belangrijk.    
 

Wie was belangrijker: Mozes of Aaron? Was dat 
Aäron, de oudere broer van Mozes? Ik denk dat de 
meesten zouden zeggen: nee, Mozes. Want hij was 
door God uitgekozen als leider van het volk Israël. En 
nog wel als het volk als slavenvolk onderdrukt wordt in 
een vreemd land.  Wat voor leider heb je dan nodig? 
In de moderne tijd zou je denken aan mensen als 
Martin Luther King of Nelson Mandela. Mensen die vol 
charisma konden spreken tegen situaties van 
onderdrukking en onrecht. Ze bezaten het vermogen 
om zich heel overtuigend uit te drukken. Ze straalden 
met heel hun wezen uit waar ze voor stonden. Ze 
spraken bevlogen met heel hun hart. Zulk soort 
mensen heb je wel nodig om wezenlijke 
veranderingen te bereiken. Kampioenen van het 
spreken. Charismatische leiders die iets in gang 
kunnen zetten wat onmogelijk leek.  
 

Zat Mozes ook in die categorie? Bepaald niet! Eerder 
het tegenovergestelde! Als God hem opdraagt leider 
van het volk te worden, sputtert Mozes tegen. Dan 
doet God iets voor hem. Hij geeft Mozes het 
vermogen wondertekenen te kunnen doen om zijn 
woorden kracht bij te zetten. Een staf die verandert in 
een slang. Een hand die zomaar melaats wordt en 
vervolgens weer herstelt. Maar voor Mozes is het niet 

voldoende. Dan komt de aap uit de mouw: Heer, 
neemt U mij niet kwalijk, maar ik ben geen goed 
spreker.  Mozes kent zichzelf. Hij was misschien net 
als u of ik, dat je soms achteraf denkt: dàt had ik 
moeten zeggen. Maar dan is het al te laat.... 
 

Mozes heeft net die 'onmogelijke taak' gekregen. Hij 
zal het volk en belangrijker nog: de farao van Egypte 
moeten overtuigen. Hij zal hen moeten overtuigen dat 
hij door God gezonden is. Hij zal moeten overtuigen 
en onderhandelen. Tegenover hem: de leider van de 
machtigste staat van die tijd, met al zijn raadsheren. 
En Hij is zo'n slechte spreker...! Heeft God dan toch 
de verkeerde man gevraagd?    
 

Er klinkt trouwens ook nog een verwijt in door in 
Mozes' tegensputtering. 'Het is altijd mijn probleem 
geweest en daar is ook geen verandering in gekomen 
sinds U mij deze opdracht gegeven hebt. Ik kan nooit 
de juiste woorden vinden'. Ja, inderdaad, had God 
daar nou niet voor kunnen zorgen? Dat moet voor 
Hem toch niet zo moeilijk zijn?   
 

God spreekt dat niet tegen. Hij heeft de mens 
geschapen, inclusief zijn zintuigen. Maar Hij zegt nog 
iets: die zintuigen zijn er niet om je onafhankelijker op 
kunnen te stellen ten opzichte van Mij, maar juist om 
de band te versterken. God zegt dan ook niet: Ik zal je 
de gave van welsprekendheid geven. Dat was 
eigenlijk wel waarom Mozes vroeg. Nee, Hij zegt: Ik 
zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in 
de mond leggen. God belooft iets beters dan waarom 
Mozes vroeg.  
 

wijzigingen blijven ontvangen. En ik hoop natuurlijk dat 
dat is wat de regels in het regeerakkoord bedoelen.     
  
Bij de diensten in November en December 
 

De kerkdiensten zijn opgenomen in het rooster van De 
Bron (dikgedrukt, dus makkelijk te vinden). Dat is 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.   
 

Zondag 5 november vieren we Dankdag en is er een 
inzameling van levensmiddelen en toiletartikelen voor 
de Voedselbank. Zondag 26 november is de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar, de Zondag van de 
Voleinding, ook wel Eeuwigheidzondag genoemd. 
We noemen dan de namen van gemeenteleden die 
ons in dit kerkelijk jaar ontvallen zijn.  
 

Zondag 10 december - de tweede zondag in Advent - 
vindt de viering van het heilig Avondmaal plaats.  
 

Op 17 december om 14.30 is er een kerstviering voor 
mensen met een verstandelijke beperking, geleid 
door pastor M.(Marja) van Gaalen.  
 

24 december valt dit jaar op zondag. 's Morgens is er 
dan een Kerstzangdienst met een overdenking. 's 
Avonds is er een speciaal kinderkerstfeest op het 
voorplein van de kerk (bij slecht weer binnen). Dit 
belooft iets verrassends te zijn. Ook ouderen welkom!    
 

31 december valt ook op een zondag en de viering 
staat in het teken van Oudjaar en het terugzien op 
Gods trouw in het afgelopen jaar.    
 

Op 1 januari is er een Nieuwjaarsvesper om 19.30 in 
De Bron. Een moment van toewijding aan het begin 
van een nieuw jaar.  
 

Inspirerende en aansprekende vieringen gewenst en 
hartelijke groet, ook van Tonny,  
 

Dirk-Jan Thijs  

(bewerking en verkorting van preek nav Exodus 4:10-17, gehouden op 
15 oktober 2017 in De Bron, D.J.Thijs )  
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Het is wel erg, maar ook dat is voor Mozes niet 
genoeg. Het leidt er toe dat de HEER kwaad wordt op 
Mozes, maar toch geeft Hij het niet op. Er komt een 
nieuwe oplossing: zijn broer Aäron zal Mozes 
vergezellen. Hij is welbespraakt. Hij zal in jouw plaats 
het volk toespreken. Hij zal jouw mond zijn. Jij zult zijn 
god zijn. Dat eerste is goed te begrijpen, dat laatste 
klinkt een beetje vreemd. Wat wordt daarmee 
bedoeld?  Het volgende: de verhouding tussen Mozes 
en Aäron zal zijn als de verhouding tussen God en de 
profeet. De profeet spreekt woorden die God hem 
ingeeft. Zo moet ook Aäron de woorden zeggen die 
Mozes hem ingeeft. Uiteindelijk woorden van God dus. 
Mozes is de profeet en de leider, Aäron de spreker en 
de woordvoerder. God maakt gebruik van de sterke 
kanten van Mozes en van de sterke kanten van Aäron. 
Mozes is niet de kampioen in alle opzichten. 
Misschien is hij belangrijker dan Aäron, maar hij kan 
tegelijk niet zonder hem. En bovendien is Mozes de 
gezondene van God. Hij is slechts een dienaar. Hij 
wordt gevraagd een dienende leider te zijn.  
Daarmee wordt ondertussen wel een mooi beeld 
geschetst voor alle tijden. God heeft mensen 

geschapen opdat ze elkaar aanvullen. Aäron vult 
Mozes aan. Hij kan dingen die Mozes niet kan. Hij 
stelt zijn talenten in dienst van zijn broer. Geen mens 
kan alles. Superman bestaat alleen in films. God geeft 
ieder mens talenten. Geen enkel mens is goed in 
niets. Wat zijn de gaven waarover jij beschikt? Hoe zet 
je die in ten behoeve van de naaste en in dienst van 
God?  Het antwoord daarop is sterk van invloed op de 
vraag of je een zinvol en gelukkig leven leidt. Het 
houdt nog iets in: de bereidheid om een beroep te 
doen op de talenten en gaven van anderen. Mozes is 
blij met Aäron en denkt niet: straks gaat mijn broer 
met de eer strijken!  
 

Zo te leven: het klinkt misschien eenvoudiger dan het 
is. Simpelweg, omdat de wereld om ons heen zo heel 
anders in elkaar zit. Het is een wereld van winnen en 
kampioenen.  Losers worden uitgelachen en 
betekenen niets. En toch is niemand er voor niets. 
Wat is je roeping? Voor wie kan je iets betekenen?   
Heer, help ons iedere dag weer, niet de eerste te 
willen zijn, maar te dienen op de plaats waar U ons 
roept.  

In Memoriam 

Op 2 oktober overleed Angeline van der Graaf in de 
leeftijd van 89 jaar. Angeline woonde haar hele, lange 
leven in Amsterdam, en dan met name in de 
Watergraafsmeer. Ze was ook haar leven lang met de 
kerk verbonden. Ze was erbij toen de Emmakerk werd 
ingewijd op 19 februari 1939. Ze heeft er belijdenis 
gedaan op 23 maart 1947. Tot op hoge leeftijd bleef 
ze naar de kerk komen (ook toen haar zicht al een 
stuk minder werd), vaak met haar poedel Dribbel, 
soms ook met haar neef Nico.  
 

Hoe moeilijk als ze het vaak had met het geloof; de 
kerk bleef voor haar belangrijk. Ook toen het begon te 
schemeren in haar hoofd zei ze nog vaak: kan ik nog 
niet een keer naar De Bron?  Maar het ging niet meer; 
misschien dat ze dat ergens van binnen ook wel 
besefte. De laatste jaren van haar leven waren zwaar. 
Wie zal kunnen zeggen wat er allemaal door haar 
heen gegaan is?   
 

Bij het afscheid op 10 oktober in de aula van de 
Nieuwe Ooster stonden volgens haar wens woorden 
uit Psalm 139 centraal  'HERE, U doorgrondt en kent 
mij'. Een mens echt kennen. Dat vraagt heel wat. Om 
nog maar te zwijgen van dat andere woord in Psalm 
139: doorgronden. Dat gaat nog veel verder dan 
kennen. Het is zoiets als doordringen tot de diepste 
gronden, volledig begrijpen.  
 

Het geloof was voor Angeline helemaal geen 
uitgemaakte zaak.  Vaak stak twijfel de kop op. Er 
waren ook zoveel struikelblokken op haar levensweg. 
Ik denk dan aan de depressieve klachten waaronder 
ze gebukt ging - een groot deel van haar leven.  Dat 
ze ook nog getroffen werd door toenemende blindheid 
in de laatste jaren, maakte het voor haar soms 

ondragelijk. Dat vond ze ook moeilijk te rijmen met 
God.  Waarom moest dat haar allemaal overkomen? 
Het stelde haar geloof werkelijk op de proef.  
 

God die mij doorgrondt en kent. Dieper dan ik mijzelf 
ooit ken...   
We bidden dat de woorden op de rouwkaart voor haar 
werkelijkheid geworden zijn: 
'k Zal dan gedurig bij U zijn, 
in al mijn noden, angst en pijn... 
 

Bij het ter perse gaan van deze MeerZicht ontvingen 
we berichten van het overlijden van Mw.Van der 
Woude en van de heer Kwak. De In Memoria 
verschijnen in de volgende editie.   
 

Zieken en herstellenden 

In oktober onderging Klaas Verhoog een 
blaasoperatie. Mw.I.(Iet) Roest en Mw. W.(Wil) Faber 
hebben ook te maken met verschillende 
gezondheidsproblemen.   
 

We denken aan allen die te maken hebben met 
tegenslag en verlies en wensen hen moed en kracht.   
 

Felicitaties  
De felicitaties van de gemeente gaan uit naar de 
voorzitter van de kerkenraad van De Bron, Hans 
Teerds die op 13 december zijn proefschrift hoopt 
te verdedigen aan de Technische Universiteit te Delft.  
Hans is architect en docent aan de TU en zijn 
proefschrift heeft te maken met de openbare ruimte en 
inzichten van de filosoof Hannah Arendt. Een hele 
prestatie, een inspanning van jaren, komt tot een 
afronding. Zeer gefeliciteerd!  
 

 Dirk-Jan Thijs 

Mensen 
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Overledenen in het kerkelijk jaar  
november 2016 - november 2017 

 

 

6 december  2016  Pieternella Bakker - Fioole               101 jaar 
 

 

4 januari        2017  Lena Jacoba van Heest - Benjamin  85 jaar   
                                 
 

23 februari                Aaltje Rietbergen                               88 jaar    
 

 

4 april                        Menda Onwijn - Vreeken                 96 jaar     
 

 

1 mei                         Mary van Leeuwen                        81 jaar   
                               (moeder van Frederike van Dijk) 
 

 

9 juli                          Hendrika Henriëtta Baas -Krop          82 jaar   
 

 

10 augustus             Jacob Egbertus Zijp                         71 jaar   
 

 

2 oktober                 Angeline van der Graaf                   89 jaar       
 

 

25 oktober              Menke van der Woude - Meinsma         84 jaar 
 

 

26 oktober              Johannes Franciscus A. Kwak              96 jaar     
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Op 11 november gaat het team van "Betondorp Bloeit 
"een Sint Maarten maaltijd koken in de keuken van het 
Brinkhuis in Betondorp. We doen dat samen met 
jonge mensen van de Hillsong gemeente die elke 
zondag samenkomt in het Tropenmuseum. 
Alle lieve bewoners van Betondorp die we tot nu toe 
hebben ontmoet worden uitgenodigd!! Ook de 
kinderen uit de buurt mogen meedoen. Voor hen is er 
een verrassing..... en we vertellen natuurlijk het 
prachtige verhaal van Sint Maarten, de heilige die ooit 
soldaat was in het Romeinse leger.  Er is live muziek 

en zang! Natuurlijk krijgt iedereen een Sint Maarten 
lichtje mee..... zo bouwen we aan nieuwe contacten, 
gemeenschap en liefde in ons bijzondere dorp. 
Iedereen hoort erbij.  Komen jullie ook? 

 

 

Sint Maarten maaltijd 

11 november om 5 uur 
Brinkhuis, Brinkplein 

Vrijwillige bijdrage 

Opgeven bij Margrietha: 06-10421819 

Betondorp Bloeit viert Sint Maarten 
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Zoals wij al vele jaren doen zamelen twee keer per 
jaar voedsel in voor de Voedselbank. 
Dat doen we op Bid- en Dankdag.  
Wij vragen u verpakte / houdbare artekelen mee te 
nemen naar de kerk. 

Ditty Peters coördineert de inzameling. U kunt haar 
ook geld geven zodat zij zelf artikelen kan kopen voor 
de Voedselbank.  
 

Diaconie 

ZONDAG 5 NOVEMBER – 
INZAMELING VOEDSELBANK 

Het Wereldhuis centrum voor informatie, scholing 
en cultuur voor migranten zonder papieren 

 

In Amsterdam leven naar schatting ongeveer 15.000 
migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen 
zijn arbeidsmigranten, maar ook mensen die asiel 
zochten, via huwelijksmigratie of mensen die 
slachteroffer zijn geworden van vrouwenhandel.  
 

Ongedocumenteerde migranten kunnen elkaar 
ontmoeten in het Wereldhuis, een plek voor 
ontmoeting, informatie, scholing en cultuur. In het 
wereldhuis gaan we uit van de kracht van mensen. 
Hier zijn mensen zelf actief, veel van de organisatie of 
activiteiten worden gedaan door vrijwilligers uit de 
doelgroep zelf. Wij willen mensen ondersteunen in wat 
zij tegenkomen in hun leven en ruimte bieden om 
weer verder te gaan kijken naar de toekomst.  
 

Wij zijn hiervoor op dit moment op zoek naar:  
 

Buddy’s voor mensen zonder papieren 

 

We willen hierbij uitgaan van de 
leefwereldbenadering: er voor mensen zijn door er 
met hen te zijn en dus zoveel mogelijk in hun 
leefwereld. Dat is de insteek.  
 

Taakomschrijving  
Je gaat aan de slag, afhankelijk van wat er op dat 
moment speelt bij de ander. In de eerste fase probeer 
je te begrijpen wie je voor je hebt, wat er voor 

perspectief is, hoe iemand eigenlijk leeft. 
Kijkend vanuit die wereld kun je onderzoeken wat er 
voor hen op het spel staat en hoe je daar vervolgens 
als buddy op kunt aansluiten. We willen mensen 
helpen terug te keren naar een waardig, 
gerespecteerd bestaan: je blijft meetellen en je hoort 
erbij. 
 

Soms worden professionals ingeschakeld om het te 
doen, als buddy blijf je volgen of zij voldoende gevoed 
zijn en ben je beschikbaar voor om hierin te 
ondersteunen.  
 

Wij vragen  
Een open houding naar de ander (lerend 
onderzoeken)  
Het creëren van veiligheid voor de ander, een relatie 
aangaan en de vraag vooropstellen wie de ander is.  
De tijd nemen voor de ander en diegene volgen in wat 
er nodig is  
Minimaal twee keer per maand beschikbaar, 
afhankelijk van wat nodig is soms vaker  
 

Wij bieden  
Een bijzondere en gastvrije plek, goede 
werkbegeleiding in een leuk team van professionals 
en vrijwilligers, WA- en Ongevallenverzekering en 
trainingen. 
 

Aanmelden  
Stuur een e-mail naar info@wereldhuis.org of neem 
contact op via 06 13966445.  

Vacature: Buddy bij het WERELDHUIS 

Senioren Café   
Pastorie HOFKERK 

Elke donderdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur 
Gewoon gezellig, samen iets leuks doen. 
Gratis toegang! 

 

 

Hofkerk – pastorie, Linnaeushof 94 

 

www,senioren-cafe.nl 
www.facebook.com/seniorencafe 

voor informatie: 06 2343 1744 / 06 5420 4151 

Voor de Sinterklaas / Kerst zal Truus Mentink spullen van de Wereldwinkel verkopen, na de zondagdienst.  
De juiste datum zult u in de Nieuwsbrief lezen. 
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Diaconale collectes nov / dec. 2017 

 

5 november Stichting Vrienden van het groepswoningen Flovohuis – Freek 
Degen is bestuurslid 

12 november Kerk in Actie – binnenlands diaconaat 
Op de bres voor vluchtelingkinderen in Nederland 

19 november Rudolphstichting 

26 november Burennetwerk – Diaconie Amsterdam 

3 december PKN – Missionair Werk en Kerkgroei 

10 december PKN – Collecte Pastoraat 

17 december Ouderenwerk De Bron 

24 december – 10.00 uur KIA – Kinderen in de Knel 

24 december- avond KIA – Kinderen in de Knel 

25 december kerstochtend KIA – Kinderen in de Knel 

31 december Diaconaal Platform Amsterdam Oost 

OPEN MAALTIJDEN 

In ontmoetingsruimte De Bron 

 

Ontmoet elkaar vanaf 17.15 uur met een 

drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd  

 

15 november, 13 december 
Januari geen Open Maaltijd 

21 februari, 21 maart,  
25 april, 23 mei 

 

Iedereen is van harte welkom!  
Maar geef je wel even van tevoren op bij  

Ans tel.nr. 7717711 (tussen 18.00 – 20.00 uur) 
of e-mail ans.deschan@live.nl  

 

 De eigen bijdrage voor de maaltijd bedraagt € 5,--. 
Aanmelden vanaf 2 weken voor de maaltijd  
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Zaterdag 21 oktober was er voor het eerst een 
gemeente zaterdag. Normaal wordt dit eens per jaar 
na de zondagsdienst gedaan, maar nu als experiment 
op de zaterdagmiddag. Een redelijk aantal 
gemeenteleden was gekomen om samen met de 
kerkrentmeesters van gedachten te wisselen over de 
financiën, kerk in de buurt en over de openheid van de 
kerk. 
Nadat  Hans Teerds, voorzitter van de kerkenraad,  de 
middag had geopend met gebed volgde er de 
presentatie van de jaarcijfers van het college. Ook 
werden de kosten zichtbaar gemaakt, die gemaakt  
zijn voor de restauratie/groot onderhoud aan ons 
kerkgebouw en de restauratie van het orgel. Al met al 
forse bedragen, die vooral uit de reserves van het 
kapitaal werden gehaald.  
Subsidies zijn  aangevraagd en toegekend, zowel 
voor het gebouw als voor het orgel. Voor ons gebouw, 
dat als Rijksmonument geboekt staat, hebben we van 
het Brim (het nationaal restauratiefonds) en van het 
Prins Bernard fonds  subsidies ontvangen.   
De actie ‘adopteer een orgelpijp’ heeft  € 6990,-- 
opgebracht waar we heel blij mee zijn.  
De kerkrentmeesters hebben in de presentatie laten 
zien dat we langzaam interen op ons kapitaal maar 
gezien het kapitaal dat onze kerk beschikt nog niet 
heel zorgelijk is. In de toekomst zullen daarom keuzes 
moeten worden gemaakt. Met het vertrek van onze 
dominee Dirk-Jan Thijs zullen nu de discussies 
gevoerd gaan worden welke richting we op willen.  
Ook de diaconie heeft zijn cijfers over 2016 toegelicht. 
Ook hier een lichte daling van de inkomsten. 
Nadat Hans zijn visie gaf over het thema: Open Kerk, 
gingen de aanwezigen in groepjes in discussie over 

zowel Financiën, als over thema Open Kerk. 
Zo rond half zes was er gelegenheid voor een drankje 
en daarna stond er een heerlijke maaltijd klaar. Deze 
was bereid door Nel Westra en Joke Spijker. 
Complimenten hiervoor . 
En om 19.30 uur was daar het orgelconcert om de 
feestelijke ingebruikname van het orgel te vieren. 
De orgelbouwer Joost de Wit heeft uitgelegd wat er 
aan het orgel is gerestaureerd en gaf uitleg wat de 
ruim 1250 pijpen die in ons orgel zitten voor functies 
hebben. 
Daarna volgde het concert gegeven door organist Dirk 
Out. Het programma was als volgt: 
Watermusic ‘Hornpine’ van George Friedrich Händel, 
Toccata en Fuga in d, BWV 565, Aria uit Orkestsuite 
II, BWV 1068 en Wohl mir, dass ich Jesum habe BWV 
147 van Johann Sebastian Bach, Uit het Fluitconcert 
in F, Rondo van Christian Heinrich Rinck, Fantasie 
over het Lutherlied – Een Vaste Burg is onze God – 
van Jan Zwart, Aria over ‘Verlosser, Vriend, Gij hoop 
en lust’ van Feike Asma en uit de Symphonie V, 
Toccata van Charles Marie Widor. 
Al deze werken gaven het scala aan mogelijkheden 
van het orgel weer. Alle registers werden gebruikt, dit 
was een fantastisch gehoor. De organist liet het orgel 
horen en beleven, waarvoor een orgel bedoeld is. 
Compliment hiervoor.  
 

Een zeer geslaagde avond die afgesloten werd met 

een drankje en het verzoek om dit soort concerten 

meer te gaan organiseren. 

 

Ben van Raalte 

Gemeente zaterdag / Orgelconcert 
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KOFFIE OCHTEND 

Heeft u zin in 'n kopje koffie en 'n praatje? 

Dan bent u van harte welkom 1x in de maand op de 
dinsdagochtend in de pastorie. Linnaeushof 94 van 
10.00 - 12.00 uur. 
De eerstvolgende koffie ochtend is: dinsdag 21 
november, de Sinterklaas koffie ochtend en 19 
december is de Kerst koffie ochtend. 
 

U bent van harte welkom! 

POSTZEGELS  

Beste Bronners en andere goede gevers. 
Wat was ik blij verrast om zoveel kaarten- postzegels 

en cartridges te mogen ontvangen in de afgelopen 2 

maanden. En nu uw nieuwe “Meerzicht” ontvangt blijf 

ik hopen ook deze maanden al het goede voor “De 

kerk in Aktie” te mogen blijven ontvangen, alles is 

welkom dus schroom niet bel 0651701842 en u krijgt 

gehoor. Vr. gr.                                        Louis Robert. 

Allerlei 

Lieve en zusters in Amsterdam, 

Ik stuur u een oproepje omdat ik samen met mijn 
partner op zoek ben naar een huurwoning in 
Amsterdam e.o. Wij wonen op dit moment in Den 
Haag, maar moeten helaas spoedig onze woning 
verlaten. (We wonen nu in een huis met werkenden 
en studerenden) Ik ben op dit moment 11 weken 
zwanger en mijn partner werkt in al in Amsterdam. U 
begrijpt denk ik wel dat dat geen pretje is om elke 
dag op en neer te reizen en te moeten verblijven in 

een te kleine ruimte. Omdat het vinden van een 
woning in Amsterdam niet makkelijk is willen wij 
vragen of er iemand bij u in de gemeente misschien 
wel een huurhuis of appartementje leeg heeft staan? 
Als dat zo is zouden wij erg graag met deze mensen 
in contact komen zodat wij misschien tijdelijk 
ademruimte hebben om iets anders te vinden.  
broeders  
 

Met warme groetjes,  
Annemiek Evenblij en Hanif Delkhoshnavaz 

Oproep woonruimte 

De ‘Petite Messe solennelle’ van G. Rossini staat 
zaterdagmiddag 25 november op het programma van 
het concert door het Gaasperdams Gemengd Koor 
met dirigent Frank Hameleers. 
Deze mis van Rossini uit 1863 is sprankelend van 
begin tot eind. De solisten Aleksandra Anisimowicz 
sopraan, Marieke Koster alt, Gerben Houba tenor en 
Bas Kuijlenburg bas, nemen de prachtige belcanto 
aria’s voor hun rekening. Pianist Rolf Wolfensberger 
en Erik Jan Eradus op harmonium hebben een 
belangrijke inbreng bij de begeleiding van koor en 
solisten. 
Op het programma staan ook het motet Ave Maria 

van Verdi en een Requiem-motet van Puccini met 
een bijzondere begeleidende partij voor violiste 
Thieng-Uun Hiu op altviool. 
 

Het concert begint om 14:30 uur in de Waalse Kerk, 
Walenpleintje 159 – 1012 JZ Amsterdam. 
Toegang volwassenen €18 – kinderen tot 14 jaar €9. 
Kaarten zijn vanaf 14:00 uur verkrijgbaar bij de 
ingang van de kerk. 
U kunt ook telefonisch of per email  kaarten bestellen 
bij Joke Klaver - Secretaris van het GGK - Telefoon 
06-15547472 / E-mail jokeklaver@outlook.com 

 

Gaasperdams Gemengd Koor 

Lois 

Beste broeders en zusters,  
 

wat ik hoorde In de wandelgang! 
Zoals jullie weten neem ik vaak Lois mee “onze hond” 
naar de kerk. Hij is vaak nu alleen thuis want ik werk 
en doe aan mantelzorg bij een buurvrouw samen met 
andere buren. De ene kookt de andere houdt zich 
bezig met de instanties en ik help met de was en doe 
boodschappen met haar in de rolstoel (mij wel 
bekend) wat ze heerlijk vindt. Afgelopen zondag 15 
oktober had ik Lois ook weer bij me en ik  had 

kostersdienst( dan let ik niet zo goed op hem) en er 
was iemand die riep “ he, een hond in de kerk”?  Dit 
hoorde ik achteraf hoor van Tonny Thijs, waarop 
Yuleidis reageerde “God heeft na de natuur eerst de 
dieren geschapen en pas daarna de mensen”, een 
geweldig antwoord toch? De kinderen vinden het nog 
steeds prachtig als Lois bij me is, maar als er mensen 
zijn die zich aan ‘onze hond’ storen laat mij dat dan 
even weten? 

 

Ditty Peeters 
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Op zondag 24 september j.l. heb ik - mede namens 
Tonny - meegedeeld dat we het jaar 2018 als het 
laatste zien van onze bediening in Amsterdam. Dit 
was niet een eenvoudige beslissing en er zijn enkele 
maanden van reflectie en gebed aan vooraf gegaan. 
Op een bepaalde momenten in deze periode is er ook 
met (vertegenwoordigers van) de Kerkenraad van De 
Bron over gesproken, hetgeen ons gesteund heeft.  
 

Van begin af aan hebben we ons bevoorrecht gevoeld 
het werk als predikant in de Watergraafsmeer te 
mogen doen en we hebben ons er in bevestigd 
gevoeld en dat is nog steeds zo. Toch is de 
pensioengerechtigde leeftijd (voor mij nog zo'n 5 jaar) 
wat te ver weg om ons afscheid tot die datum uit te 
stellen. Dat zou - denken wij - ook niet optimaal zijn 
voor de gemeente. Vandaar het voorstel (Deo 
volente,want het zijn allemaal toekomstplannen!) nog 
één jaar aan De Bron verbonden te blijven, zodat er 
ook voldoende tijd is voor Kerkenraad en gemeente 
om zich op de toekomst te bezinnen. Over één jaar 
hopen we de gemeente 7 jaar gediend te hebben, een 
(Bijbels) getal van volheid en compleetheid.  
 

Ons plan is aan het eind van 2018 naar Den Haag 

(terug) te verhuizen,waar inmiddels ook twee van 
onze kinderen met hun partners wonen. Tegen die tijd 
hoop ik ook inzicht te hebben ontvangen op welke 
wijze ik de kerk eventueel nog zou kunnen dienen.  
 

Tegelijk biedt het voor De Bron nieuwe 
mogelijkheden. De laatste jaren zijn er veel 
veranderingen geweest en is de gemeente zelf ook 
veranderd. De tijd nadert dat weer nieuwe stappen 
gedaan worden, ook met een nieuwe predikant met 
een nieuwe benadering en nieuwe ideeën. We bidden 
dat God deze weg zal bevestigen. We bidden ook om 
wijsheid voor de Kerkenraad.  
 

Ik vind het nog steeds moeilijk me te realiseren dat 
ons werk in Amsterdam tot een einde gaat komen, 
want ik heb het gevoel dat het nog niet af is. Tegelijk 
ben ik ervan overtuigd dat dat een heel verkeerd 
gevoel zou zijn, want voorgangers zijn slechts 
voorbijgangers en de gemeente is van de Heer van de 
kerk. In dat vertrouwen zien we optimistisch de 
toekomst tegemoet.  
 

 

Tonny en Dirk-Jan Thijs 

Een A-Dieu op termijn 

(door omstandigheden staat dit In Memoriam nu pas 
in Meer-Zicht)  
 

Na maanden van ernstige ziekte en een steeds meer 
afnemende gezondheid overleed Jaap  
Zijp op 10 augustus j.l. op de leeftijd van 71 jaar.   
Hij kwam graag naar de diensten voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Ook vanuit mijn werk in 
De Open Hof, kenden wij elkaar, en zo kwam bij mij 
de vraag van zijn familie om de uitvaartdienst te 
leiden.  Op 17 augustus, in de Koningskerk,  was een 
grote kring van familie en vrienden bij zijn afscheid  
aanwezig.  Jaap was een bekende persoonlijkheid in 
Amsteldorp, wie kende hem niet….  
Hieronder een verkorte versie van de overdenking:  
Jaap: Hij was betrokken bij Amsteldorp-actief, het 
Hoeckhuys, voetbalclub de Geuzen. 40 jaar postbode 
geweest, kortom hij was een bekende verschijning. 
Als je hem tegen kwam ging zijn hand omhoog, stapte 
hij af van zijn fiets om een praatje te maken.   Jaren 
lang zong hij samen met zijn vrouw Loes bij The 
Chariots, op zondag ‘ergens’ zingen in een kerkdienst.  
Hij deed niet liever! Daar maakten zij vrienden! En 
daar lag ook de basis van zijn geloof.  
Kortom: Jaap Zijp: hij was ‘ een mensen-mens’. Zo zal 
hij ook herinnerd worden en natuurlijk nog veel meer 
gemist door zijn vrouw Loes en hun kinderen.    
Het geloof speelde in zijn leven geen hoofdrol, maar 
was er zeker wel:  als een soort bodem/bedding onder 

zijn leven.  Hoe droeg het uit door te doen wat hij 
deed: mens en medemens zijn, uitdelen van zijn 
gaven en talenten! Aandacht voor de ander.  
Zijn lievelingslied was “swing low, sweet chariot”.  
Een Amerikaanse negro spiritual, lied van de slaven 
over Hoop, over vertrouwen in de liefde van God,  
over thuiskomen.  Een grote schare engelen zal mij 
dragen naar de overkant. Naar huis: Het eeuwige 
huis….      
We lazen in de bijbel over de liefde uit 1 Corinthiërs 
13. Hierin gaat het ten diepste over de liefde van God 
voor ons. God, de Eeuwige  die zijn naam waar 
maakt: Ik zal er zijn: Mijn liefde draagt je,  Mijn liefde 
zoekt zichzelf niet….mijn liefde duurt tot in 
eeuwigheid!  
De liefde van God die voor elk mens, die  een ‘welkom 
thuis’ bordje heeft hangen. Voor Jaap, voor jullie, u en 
mij…..   
 

Aansluitend aan de afscheidsdienst is Jaap Zijp 
begraven op De Nieuwe Ooster. Wij hebben zijn 
lichaam aan de aarde toevertrouwd in het geloof dat 
hij mag rusten in vrede bij God, bij wie de bron van 
Leven is en de gedachtenis van namen. 
Wij bidden om kracht en nabijheid voor zijn vrouw en 
kinderen in het dragen van dit grote verlies.  
 

 

Marja van Gaalen-van Veen  

In Memoriam Jaap Zijp 
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De Zendingserfgoedkalender 2018 is sinds de 
eerste editie van 2015 een groot succes. In veel 
gemeenten wordt deze verspreid en ook particulieren 
weten de weg te vinden om er een of meerdere te 
bestellen, voor eigen gebruik of om cadeau te doen. 
Hiermee wordt de traditie van de vertrouwde Missie 
Zendingskalender (MZK), die in 2013 voor het laatst 
werd uitgegeven, voortgezet. In deze traditie staat de 
verbeelding van het Evangelie door Christenen in 
Azië, Afrika en Latijns Amerika centraal.  
De Zendingserfgoedkalender 2018 wordt gesierd door 
iconen en miniaturen uit Oriëntaals-Orhdoxe kerken in 
Nederland. Het betreft vijf kerken die in Nederland 
vertegenwoordigd zijn en die onder oorlogsgeweld of 
verdrukking in het land van herkomst de laatste jaren 

sterk groeien: De Syrisch-Orthodoxe Kerk, de 
Koptisch-Orthodoxe Kerk, De Ethiopisch- Orthodoxe 
Tewahedo Kerk, de Eritrees-Orthodoxe Tewahedo 
Kerk en de Armeens-Apostolische Kerk. De kalender 
geeft een beeld van de iconografie en miniaturen die 
in deze Nederlandse kerken te vinden zijn. De 
kalender geeft informatie over de kerken en hun 
geschiedenissen, die vaak met vervolging en vluchten 
naar andere landen zijn doortrokken. Verder gaat de 
kalender in op de kerken in de Nederlandse situatie, 
wordt nader op de iconografie ingegaan en wordt het 
werk van het Zendingserfgoedhuis voorgesteld. 
Wij hebben 10 kalenders besteld. Als u er een wil 
kopen tegen € 9,-- dan kunt u dit opgeven bij Ditty 
Peeters of Ans van Raalte. 

Zendingserfgoedkalender 

Datum collecte: Diaconaal doel Bedrag in Euro’s 

20 augustus Drugspastoraat Amsterdam 84,70 

27 augustus Voedselbank – bijdrage in de overhead 148,15 

3 september Pioniersplek Betondorp 179,50 

10 september PKN – Jeugdwerk JOP 137,00 

17 september Hulpactie Sint Maarten 1118,75 

24 september KIA – Wereldvoedseldag – Zuid Soedan 100,35 

1 oktober PKN – Israëlzondag 77,60 

8 oktober Eigen jeugdwerk 121,10 

15 oktober Dovenpastoraat 131,35 

Verantwoording Diaconale collectes 

De Rommelmarkt die de gezamenlijke diaconieën 
(DPAO) zaterdag 14 oktober heeft gehouden in de 
Muiderkerk heeft totaal € 575,-- opgebracht ten 
gunste van de Sinterklaasbank! 
Als u de Sinteklaasbank nog een gift zou willen geven 
dan kunt u dit overmaken op NL40 RABO 0106 7550 
13 t.n.v. Stichting De Sinterklaasbank 

 

Verantwoording giften 

- via Ds D.J.Thijs €100 voor de kerk tgv uitvaart NN 

- Ontvangen via WvV en MH van  NN  voor   
bloemenfonds € 50,-- en € 10,--.  
 

 

Ons gemeentelid Ineke Adolf organiseert in de 
winterdagen een handwerkkring op de woensdag en 
wil beginnen op 3 januari 2018.  
U bent van harte welkom samen een handwerkproject 
te beginnen of een oud handwerkproject, dat nog in 
uw kast of lade ligt, af te maken. 

Deze samenkomst vindt plaats in een gezellig 
appartement in de Watergraafsmeer vlakbij Albert 
Heijn. 
 

Voor meer informatie kunt u haar bellen. 
Ineke Adolf, telefoon nummer 06 29562099 

Handwerkkring Watergraafsmeer  
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“Zeg, ben je nou gek?” Zei je zoiets tegen mijn 
moeder, dan kreeg je steevast als antwoord: “Nee, 
Luthers!” En daarom gingen we om de zondag naar 
de Lutherse kerk, meestal de Rogatekapel in de 
Toministraat (bij het Muiderpoortstation), een enkele 
keer naar de Maarten Lutherkerk in de Dintelstraat of 
de Spuikerk op het …. u raadt het al. Waarom om de 
week? Dat is heel eenvoudig: mijn  vader was 
Gereformeerd –uit een van oorsprong Doopsgezinde 
familie- en dus togen we de andere zondagen naar de 
Koningskerk. 
 

Als kind al zag, eigenlijk voelde je meteen de 
verschillen tussen deze twee kerken. Nee, ik heb 
absoluut geen trauma’s overgehouden aan mijn deels 
gereformeerde opvoeding zoals Siebelink, ’t Hart of 
Wolkers. Integendeel. In gereformeerd 
Watergraafsmeer ging het er niet zo streng aan toe, 
behalve dat we op zondag niet veel buiten de deur 
deden, op een wandelingetje of een bezoek aan oude 
ooms en tantes na. Het was wel een kerk van 
‘mannenbroeders’, misschien moet ik zeggen 
‘mannenbroeders nieuwe stijl’: recht in de leer, hard 
werkend, eerlijk, loyaal, altijd bereid om in tijd of geld 
iets bij te dragen aan hun kerk. Recht in de leer, maar 
dan wel met gezond verstand, dus ontdaan van alle 
zwarte humbug die Siebelink en consorten zo in de 
weg hebben gestaan. Van de die hele generatie 
(namen noem ik niet uit angst er een aantal te 
vergeten) zijn er nu helaas niet zo heel veel meer 
over. In die traditie werkten ook de predikanten die 
destijds in de Koningskerk hebben gestaan, zoals 
Rijper, Ferwerda, Baumfalk en Van der Klis.  
 

Bij de Lutheranen was het allemaal net een beetje 
anders. Liturgisch zitten de diensten anders in elkaar, 
hier en daar met elementen die nog sterk aan de 
Roomse traditie doen denken. Zo wordt een deel van 
de liturgie afwisselend door voorganger en gemeente 
gezongen. Maar meer dan die met oog en oor 
waarneembare elementen, zat het verschil voor mij 
vooral in het gevoel. Het ging -en gaat- er daar 
allemaal wat gemoedelijker aan toe, meer gericht op 
het dagelijks leven, meer op wat je naar buiten toe zou 
moeten en kunnen doen. Professor Boendermaker zei 
ooit dat ‘lutheranen lichtvoetig door het leven gaan, op 
het ritme van de liturgie. Open en vertrouwend. 
Meebewegen en je niet afsluiten van de ander als het 
tegen zit.’ Daarbij hoorde ook een wat ander type 

voorganger en theoloog: Solinger, Boendermaker, het 
echtpaar Lindeijer, Donga, Happé. Van dominee 
Solinger was ik een groot fan, zei mijn moeder altijd. 
Rond 1970 verdween hij uit beeld. Het was mooi en 
verrassend om hem in de Lutherse kerk aan de 
Waterkant in Paramaribo terug te vinden: zijn naam 
stond op het bord met predikanten die daar 
voorganger zijn geweest. 
 

Misschien zou je kunnen zeggen dat de 
Gereformeerden toch net een beetje meer over de 
uitleg van de Schrift gingen, de Lutheranen wat meer 
over wat je ermee kunt. Onder andere daarom –zie 
ook mijn verhaaltjes in de vorige twee afleveringen 
van Meerzicht- heb ik mij in de Lutherse kerk altijd 
heel erg thuis gevoeld. Nog steeds, de enkele keer dat 
we naar de Spuikerk gaan, of vorig jaar in Paramaribo. 
Misschien ook daarom was ik actief in de Nederlands 
Lutherse Jeugdbond, met name in de redactie en als 
columnist van het blad Sola Fide en tijdens de NLJB-

kampen in kasteel Hoekelum. Ook de meer vrijzinnige 
houding heeft mij altijd zeer aangesproken. Eigen 
denken en doen gaan voor dogma’s en encyclieken. 
Zo is de discussie over homosexualiteit binnen de 
kerk, nog steeds (nu pas?) een hot item binnen 
sommige geledingen van protestants Nederland, 
binnen de Lutherse kerk al decennia geleden 
beslecht.  
 

Om Luther –ondanks alles wat je ook ten nadele over 
hem kan zeggen- en de tradities van de Lutherse kerk 
binnen de PKN niet te laten ondersneeuwen  zou het 
goed zijn om tenminste eenmaal per jaar het 
Lutherlied op het programma te zetten. 31 oktober is 
daarvoor een mooie gelegenheid. Op die dag in 1517, 
nu vijfhonderd jaar geleden, spijkerde Luther immers 
zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg en 
begon de reformatie. Zonder dat hadden de 
protestantse kerken in hun huidige vorm misschien 
niet eens bestaan.  
 

Maar dan wel in de oude, vertrouwde versie. Niet wat 
het nieuwe liedboek van Een vaste burcht heeft 
gemaakt. Zo dogmatisch ben ik dan weer wel. 
 

 

Dick Spijker 
www.deblikvandick.nl 
www.facebook.com/deblikvandick 

Een vaste burcht 
De Blik van Dick 
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Beste lezer van MeerZicht, 
 

MeerZicht is het maandblad van onze gemeente 
waarin mooie artikelen staan en waarin u ook wordt 
geïnformeerd over de gemeente. Dit kan zijn: het wel 
en wee van gemeenteleden, de zondagsdiensten en 
nog vele andere items. 
Het blad verschijnt 6x per jaar en wordt door 
vrijwilligers bij u in de bus gedaan. Ook zijn er die het 
blad per post toegestuurd krijgen.  Per twee maanden 
worden er zo’n 225 bladen gemaakt en verspreid.  
 

De productie en verzending van MeerZicht brengt 
uiteraard kosten met zich mee: papier, kosten 
kopieermachine en porto. Daarom stelt de 
Kerkenraad de mogelijkheid van een digitaal 
abonnement voor. Dit betekent dat u het blad 
tweemaandelijks per e-mail toegezonden krijgt. 
Hieraan zijn geen kosten verbonden en dit 
abonnement is dus gratis. Bent u geïnteresseerd in 
deze optie dan kunt u dat op onderstaande 
antwoordstrook aangeven.     
 

Voor degenen die niet over een computer beschikken 
of er de voorkeur aan geven een papieren versie van 
MeerZicht te blijven ontvangen, bestaat de 
mogelijkheid een abonnement tegen kostprijs te 
nemen. De kosten hiervoor zijn:  
* 5,00 Euro per jaar voor wijkbewoners die het blad 
thuis bezorgd krijgen door vrijwilligers. (Deze service 
kan uiteraard slechts aangeboden blijven worden 

zolang er voldoende bezorgers zijn. Tegelijk wordt 
onderzocht of het voordelen biedt -  geadresseerde - 
bladen na de zondagsdienst te overhandigen aan 
aanwezige kerkgangers zodat deze bladen niet meer  
bezorgd hoeven te worden). 
* 25,00 Euro per jaar voor hen die MeerZicht per post 
toegezonden krijgen. 
 

Voor gasten zullen uiteraard gratis exemplaren van 
MeerZicht in de kerk beschikbaar blijven.  
 

De Kerkenraad is zich ervan bewust dat dit een breuk 
met het verleden betekent, waarin MeerZicht 
gedurende vele jaren gratis werd verstrekt, maar 
vertrouwt op uw bereidheid de verantwoordelijkheid 
voor de beheersing van de kosten gezamenlijk te 
dragen.     
 

Hieronder vindt u een antwoordstrook, waarin u uw 
keuze kenbaar kunt maken. Indien u geen reactie 
geeft, gaan wij ervan uit, dat u MeerZicht niet meer 
wilt ontvangen.  
 

U kunt uw antwoord mailen naar kerkdebron@live.nl 
of per post zenden naar PG - Amsterdam 
Watergraafsmeer; Hugo de Vrieslaan 2; 1097 ED 
Amsterdam. U kunt de antwoordstrook ook in de 
brievenbus van de kerk doen.   
 

 

Vriendelijke groet, De Kerkenraad 

MeerZicht 

Antwoordstrook 

 

Naam:_______________________________________ 

 

 

Adres:_______________________________________ 

 

Wenst zich wel / niet* te abonneren op MeerZicht en maakt het abonnementsgeld van 5,00 
Euro / resp. 25,00 Euro (bij verzending per post) over op rekeningnummer: 
NL78INGB0000461209  t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer met 
vermelding Meerzicht 2018. 
 

Ik wil MeerZicht via e-mail ontvangen:  
 

Mail adres:________________________________________ 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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MeerZicht 
 

 

Groeien bij De Bron - kalender november / december 2017 

NB een enkele keer is er een wijziging in het programma.    

Let daarom al�jd op de laatste Zondagsbrief en/of raadpleeg de website www.kerkdebron.org 

 

November 2017 

do. 2 nov. 15.00 Dienst De Open Hof; voorganger Pastor N.(Nico) Essen 

zo.5 nov. 10.00 Dienst ivm Dankdag; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

di.7 nov.14.30 Amstelgroep (pastorie) 

di.7 nov.19.30 Gebed voor Buurt & Kerk  

wo.8 nov.20.00 Kerkenraad 

zo.12 nov.10.00 Dienst; voorganger Ds.M.(Marleen) Blootens 

zo.12 nov.20.00 Muziek als dank ; zanguitvoering interkerkelijk koor Watergraafsmeer (De Bron) 

di.14 nov.20.00 Joh cursus (Ontmoetingsruimte De Bron) 

wo.15 nov.11.00 Dienst van 't Hoff 51 ; voorganger Pastor N.(Nico) Essen 

wo.15 nov.17.15 Open Maaltijd 

zo.19 nov.10.00 Dienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

di.21 nov.10.30 Gespreksgroep De Open Hof 

zo.26 nov.10.00 Dienst ivm Zondag van de Voleinding; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

zo.26 nov.18.30 Jonge Bronners 

di.28 nov.20.00 Joh cursus (Ontmoetingsruimte De Bron) 

 

 

December 2017 

zo.3 dec.10.00 Dienst - Eerste Advent; voorganger Ds.M.(Margrietha) Reinders 

ma.4 dec.19.30 Gebed voor Buurt & Kerk (pastorie) 

di.5 dec.14.30 Amstelgroep (pastorie) 

do.7 dec.15.00 Dienst De Open Hof;  voorganger pastor C.(Corry) Zunneberg 

zo.10 dec.10.00 Dienst - Tweede Advent - met viering HA; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

ma.11 dec.20.00 Kerkenraad 

wo.13 dec.17.15 Open Maaltijd 

zo.17 dec.10.00 Dienst - Derde Advent; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

zo.17 dec. 14.30 Kerstviering verstandelijk beperkten ; voorganger Pastor M.(Marja) van Gaalen 

wo.20 dec.11.00 Kerstviering van 't Hoff 51 ; voorgangers Pastor N.(Nico) Essen en Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

do.21 dec.15.00 Kerstviering De Open Hof ; voorgangers Ds.M.(Monica) Randt 

zo.24 dec.10.00 Dienst - Vierde Advent ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan)Thijs  

zo.24 dec.17.00 Kerstviering kinderen op het voorplein van De Bron en in de kerk  

ma.25 dec.10.00 Dienst op de Kerstmorgen; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

zo.31 dec.10.00 Dienst op Oudjaarsmorgen; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 
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