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God en Lot 
 

Is er een groot, 
onmetelijk 

verstand, 
een brein dat van tevoren 

uitwerkt 
wat gebeurt, 

is er misschien een God, 
die niet verschilt 

van dat , 
waarvoor ik geen verklaring  

weet: 
ons lot? 

 

die God  
weet ik 

die is er niet. 
 

Er is in naam van God 

een man geweest, 
een Jood, 

een man die vol 
ontferming was 

en zeer bewogen over  
ieder mens  

in nood 

 

Die is er nog.  
                                                                               

Geert Boogaard 
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Beste Vrienden,  
Water 
 

In februari zijn Tonny en ik een weekje naar Eilat 
geweest, een badplaats in het uiterste zuiden van 
Israël, gelegen aan één van de uitlopers van de Rode 
Zee, de Golf van Akkaba. Er ligt een groot stuk 
woestijn (de Negev) tussen Eilat en de rest van Israël. 
In deze woestijn liggen wel enkele plaatsen; 
bijvoorbeeld (in het noordelijk deel) Beër Sheva, in de 
Bijbel Ber-seba genoemd. Dit betekent zeven 
bronnen. En inderdaad; waar een mens ook zonder 
kan: niet zonder water. We komen deze plaats voor 
het eerst in de Bijbel tegen in Genesis 21. Als 
Abraham op verzoek van zijn vrouw Sara de slavin 
Hagar  en haar zoon  Ismaël wegstuurt, komt Hagar 
terecht in de woestijn bij Ber-seba. Isaak is hier ook 
geboren. Van hier is ook Jakob  gevlucht naar  Haran, 
naar zijn oom Laban, nadat hij Esau de zegen van de 
eerstgeborene had ontvreemd We kunnen dus de 
conclusie trekken, dat Ber-seba een plaats was waar 
alle drie aartsvaders gewoond hebben.  
 

Abraham en Isaak groeven hier beiden een put. 

Zonder water is overleven niet mogelijk. Ik vroeg aan 
een kennis die daar werkt aan landbouwkundige 
projecten of die putten nooit leeg komen te staan. Het 
regent daar immers nauwelijks. Hij vertelde mij dat 
tegenwoordig (brak) water wordt opgepompt van een 
diepte van 800-1200 (!) meter.  Maar of dit voldoende 
blijft voor de watervoorziening? Eén dadelpalm heeft 
bijvoorbeeld al zo' n 800 liter water per dag nodig om 
te overleven. Daarom wordt er nu ook gewerkt aan 
wateraanvoer via pijpleidingen vanuit de Middellandse 
Zee (Ashkelon) en de Rode Zee (Eilat). Dat water 
wordt dan eerst (deels) ontzout in ontziltinginstallaties.  
 

Nederland - waterland. Onze zorg is vooral het water 
tegenhouden, vooral bij de stijgende zeespiegel. Israël 
(en grote delen van het Midden Oosten en Afrika) 
hebben met een heel andere uitdaging te maken. De 
dreiging van oprukkende woestijn ten gevolge van 
klimaatverandering. Tegelijk zijn we allemaal in de 
eerste plaats wereldbewoners, geroepen om een 
breder perspectief te hanteren dan alleen ons eigen 
land of werelddeel - als dankbare rentmeesters van 
een prachtige aarde, die we mogen bewonen.     
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'Bidden op de middag'  

Genesis 24:62-67 

62
En Isaak kwam uit de richting van de put Lachai-Roï; 

hij woonde namelijk in het Zuiderland. 
63

Isaak ging 
tegen het vallen van de avond uit om te peinzen in het 
veld. Hij sloeg zijn ogen op, en zag daar kamelen 
aankomen. 

64
Toen Rebekka haar ogen opsloeg en 

Isaak zag, liet zij zich van de kameel glijden. 
65

En zij 
zei tot de knecht: Wie is die man daar, die ons 
tegemoet komt in het veld? En de knecht zei: Dat is 
mijn heer. Daarop nam zij de sluier en bedekte zich. 
66

En de knecht vertelde Isaak alles wat hij gedaan 
had. 

67
Toen bracht Isaak haar in de tent van zijn 

moeder Sara, en hij nam Rebekka, en zij werd hem tot 
vrouw, en hij kreeg haar lief. Zo vond Isaak troost na 
de dood van zijn moeder. 
------------------------------------------------------------------------ 

We lezen van Isaak dat hij aan het eind van de 
middag, tegen het vallen van de avond, het veld in 
ging om te peinzen (aldus de vertaling van het NBG 
1951).  Zijn vader (Abraham) had zijn oudste knecht, 
(waarschijnlijk was dit Eliëzer, hoewel zijn naam hier 
niet genoemd wordt) er op uitgestuurd om een vrouw 
voor zijn zoon Isaak te vinden. Hij was daarvoor wel 
een poosje weg, want de vrouw zou gevonden 
moeten worden in Abrahams geboorteland en niet 
onder de vrouwen van Kanaän. Deze vorm van 
huwelijksbemiddeling was niet ongewoon in die tijd. 
Isaak blijft achter. Het lijkt me een wat 
ongemakkelijke , maar tegelijk ook spannende positie. 
Met wie zou Eliëzer aankomen?    
 

Wachten, geduld hebben.... Aan het eind van een 

middag loopt hij het veld in. Dat zal hij wel vaker 
gedaan hebben. Is er al iets in het zicht? Maar het 
staat er zò: hij ging het veld in om te......en dan staat 
er een woord dat maar één keer in de Hebreeuwse 
Bijbel voorkomt. En dan is het soms moeilijk te 
bepalen wat een woord precies betekent. 
Verschillende Bijbelvertalingen vertalen het woord dat 
hier gebruikt wordt dan ook steeds weer anders. De 
Statenvertaling heeft bidden: hij ging naar het veld om 
te bidden. De NBG vertaling heeft (zoals wij zagen) : 
peinzen. De NBV (de nieuwste vertaling): heeft 
treuren. Toch wel wat verschillend. Wat je dan nog 
kan doen is de Septuagint erop naslaan. Dat is een 
heel oude Griekse vertaling van het OT (al bekend in 
de tijd van Jezus). Daar wordt het vertaald met 
roddelen of kletsen (maar met wie dan?). En dan is er 
ook nog de Vulgaat, een Latijnse vertaling van de 
Bijbel uit het jaar 400. Volgens deze vertaling ging 
Isaak het veld in om te mediteren.  En dan is er ook 
nog een befaamd Hebreeuws woordenboek dat zegt 
dat het woord dat gebruikt wordt ook geparafraseerd 
zouden kunnen worden als 'een ommetje maken'.   Er 
zijn dus nogal wat verschillende opvattingen!  
 

Hoe denken de Joodse uitleggers hierover? Nu moet 
je weten dat al in de tijd van Ezra (ongeveer 450 voor 
Christus) het Hebreeuws niet langer de voertaal was 
van het Joodse volk. Het werd verdrongen door het 
Aramees. Het lezen van de Tora (en de rest van het 
OT) in de oorspronkelijke taal (het Hebreeuws), werd 
voor velen daardoor steeds lastiger. Toen is men er 
toe over gegaan een vertaling te maken van het OT in 
het Aramees. Deze vertaling heet de Targoem. Wat 

Bij de diensten in Maart en April 
 

De kerkdiensten zijn opgenomen in het rooster van De 
Bron (dikgedrukt, dus makkelijk te vinden).  
Incidenteel is er een verandering van datum of 
activiteit. Check daarom ook de website van De Bron 
(www.kerkdebron.org) of de laatste Zondagsbrief.  
 

Op zondag 4 maart vindt een gemeenschappelijk 
dienst plaats met de Methodisten Gemeente van 
Ghana, de medegebruikers van ons kerkgebouw.  
In 2013 heeft eerder zo'n dienst plaatsgevonden ivm 
het tienjarig jubileum. Inmiddels kerken onze Ghanese 
broeders en zusters al 15 jaar in De Bron; een goede 
aanleiding voor deze speciale dienst die begint om 
10.30 u. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting 
en zijn er  versnaperingen.       
 

Zondag 18 maart is er een Schooldienst met 
leerlingen van klas 1 van het Pieter Nieuwlandcollege. 
Onze oudste zoon Matthias (die onlangs werd 
toegelaten tot de predikantsopleiding bij de Engelse 

Kerk) zal de preek verzorgen. 
 

Zondag 25 maart is het Palmzondag met 's avonds 
om 19.30 een vesper voor Palmzondag. Vespers zijn 
er in deze Stille of Goede week ook op Witte 
Donderdag (29 maart om 19.30) met viering heilig 
Avondmaal, op Goede Vrijdag (30 maart om 19.30) en 
op Stille Zaterdag: een Paaswake om 21.00 u.  Op 
zondag 1 april is er een feestelijke viering in verband 
met Pasen, met extra aandacht voor muziek en voor 
de kinderen.  
 

Op zondag 22 april is er een speciale dienst met en 
door kinderen.     
 

Bij alle vieringen wensen - op zondag en door de 
week - wensen wij u en jou zegen van God.   
 

 

hartelijke groet, ook van Tonny,  
 

Dirk-Jan Thijs  

(iets verkorte en aangepaste tekst van overdenking gehouden op 31 
januari j.l. in de Engelse Kerk door Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs) 
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zegt de Targoem op dit punt? De Targoem vertaalt: 
Isaac ging het veld in om te bidden. Een keuze die 
dus later ook door de Statenvertaling is gemaakt.  
 

In de Joodse traditie is deze opvatting heel belangrijk 
geworden. In de loop van de geschiedenis ontstond er 
namelijk een cyclus van dagelijkse gebeden, die ook 
nu nog van toepassing is: het morgengebed, het 
middaggebed en het avondgebed. Daarbij gaat het 
morgengebed naar Joodse opvatting terug op 
Abraham ('Abraham begaf zich vroeg in de morgen 
naar de plaats waar hij voor de HEER gestaan had' - 
Genesis 19:27). Het middaggebed gaat terug op Isaak 
en men wijst daarvoor op de tekst die wij vandaag 
lezen. Het avondgebed wordt verbonden met de derde 
aartsvader: Jacob. Want hij ging slapen met zijn hoofd 
op een steen - krijgt die droom van de engelen met die 
ladder - en concludeert: op deze plaats is de HEER 
aanwezig. 
  
Isaak ging aan het eind van de middag het veld in om 
te bidden. In de Joodse uitleg staat dit als een paal 
boven water. Als dit inderdaad de oorspronkelijke 
bedoeling van de schrijver goed weergeeft, vind ik het 
wel een heel mooie gedachte. Soms moet je dingen 
die je heel graag wil aan anderen overlaten. Misschien 
gaat dat wel net als bij Abraham om de partnerkeuze 
van je kind. Maar het kan om van alles gaan. Al die 

grote dingen in je leven en waarbij je jezelf zo vaak 
onmachtig voelt. Ga dan het veld in om te bidden. Net 
als Isaak. Bidden - daar gaat kracht vanuit. Niet je 
eigen kracht, maar Gods kracht wordt erbij gehaald. 
En blijf het maar herhalen: morgen - middag - avond. 
Daarom is de Middagpauzedienst zo mooi. 's Morgens 
of 's avonds bidden ligt meer voor de hand. Maar er is 
ook nog de middag - de brug tussen morgen en 
avond.  
 

Isaak ging ervoor het veld in. En inderdaad de natuur 
kan je helpen bewust te worden van het wonderlijke 
van God. En misschien houd je je ogen daarom wel 
open en wordt je gebed een meditatie een 
overpeinzing voor het aangezicht van God. Als Isaak 
opkijkt ziet hij kamelen aankomen. En als Rebekka 
haar ogen opslaat ziet ze Isaak en ze laat zich van 
haar kameel glijden. En hij kreeg haar lief....staat er 
dan..... 
 

Wat een mooi en wonderlijk verhaal. Eliëzer lijkt de 
hoofdpersoon met Rebekka, maar op de achtergrond 
is er een bidder. Nee, niet op de manier van 'je kunt 
natuurlijk altijd nog bidden'. Nee, op de manier van 
iemand die er de tijd voor neemt om stil te zijn voor 
God in gebed en meditatie. Dan is het geen 
achterhoedegevecht. Allerminst. Want God verleent er 
kracht aan.  

In Memoriam 

Op 14 januari overleed Elisabeth (Lies) Reuvekamp - 
Barf in de leeftijd van 78 jaar. Bij een enkeling in 
de gemeente was zij nog wel bekend. Enkele malen 
hadden we contact, onder andere kort na het 
overlijden van haar man enkele jaren geleden. Ze las 
met belangstelling het kerkblad. Ze was een muzikale 
vrouw met een grote voorliefde voor het werk van 
J.S.Bach. Ze leidde ook een mannenensemble dat 
regelmatig zangstukken van haar geliefde componist 
opvoerde.  
 

In de afgelopen maanden openbaarde zich bij haar 
een ernstige ziekte. Veel was er niet meer aan te 
doen. In haar huis aan de Joh. vd Waalsstraat wachtte 
ze in vertrouwen op het einde. Moge zij rusten in 
vrede.  
------------------------------------------------------------------------

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

Op 23 januari overleed Dirkje (Dit) van der Moolen - 
de Haas in de leeftijd van 98 jaar. Een groot deel 
van haar leven woonde ze met haar gezin aan de 
haar geliefde Hogeweg. De Elthetokerk aan de 
Insulindeweg nam een grote plaats in haar leven in, 
omdat haar man daar vele tientallen jaren organist 
was. Toen haar man overleed was dat een groot 
verlies. Bijna 7 jaar geleden kwam ik voor het eerst 
met Mw. van der Moolen in contact. Ze raakte zo 
betrokken bij de PG van de WGM en werd een trouw 
luisteraar van de kerkradio. Regelmatig konden we 
elkaar ontmoeten, eerst nog aan de Hogeweg, later in 

Tabitha en tenslotte ook in verpleeghuis Nellestein.  
 

De kerk en het geloof waren belangrijk voor moeder, 
oma en 'Oma Dit'. Bij het afscheid op 29 januari in De 
Bron stonden we stil bij een Bijbelvers dat tot haar 
sprak: 'Want bij U is de bron van het leven; door úw 
licht zien wij licht'.  (Psalm 36: 10). Ze was er diep van 
overtuigd dat God aan de oorsprong van haar leven 
stond. En dat Hij op heel haar lange levensweg er 
steeds weer voor zorgde dat haar pad verlicht werd. 
Daarom voelde ze zich een bevoorrecht en een 
dankbaar mens. Zelfs bij moeilijkheden en verlies. 
 

Haar lichaam werd ter aarde besteld op de Nieuwe 
Ooster, in het familiegraf bij haar man.  We wensen  
dochter Annelies, schoonzoon Jaap en de klein - en 
achterkleinkinderen sterkte en troost.  
------------------------------------------------------------------------

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

Op 16 februari overleed Neeltje (Nel) van der Velden - 
Ottevanger in de leeftijd van 96 jaar. Geboren in 
Bleskensgraaf  verhuisde ze naar Rotterdam, waar ze 
haar man leerde kennen. Het gezin bleef daar een 
aantal jaren wonen alvorens ze ivm het werk van haar 
man naar Amsterdam kwamen. Kerkelijk waren Nel en 
haar gezin betrokken bij de toen nog Emmakerk, later 
De Bron. Zo'n jaar of zes geleden leerde ik haar 
kennen en bracht ik haar regelmatig een bezoekje. 
Daarbij kwam al gauw haar breiwerk ter sprake, 
zichtbaar aanwezig op bank en tafel. Tientallen jaren 
zette zij zich in voor de arme medemens, o.a in 

Mensen 
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Roemenië door het breien van mutsen en sjaals en de 
laatste jaren vooral ook kruikenhoesen,waarbij ze de 
kruiken er voor het gemak bij doneerde. Zo blijven er 
souvenirs van haar in verschillende landen, lang nadat 
zij overleden is, gebruiksvoorwerpen waarvan mensen 
dagelijks plezier hebben.  
 

De laatste jaren zag je haar lichamelijk achteruitgaan, 
maar geestelijk bleef ze nog behoorlijk bij de tijd. 
Vrijwel tot het laatste moment lukte het haar 
zelfstandig te wonen aan de Graham Bellstraat, mede 
dankzij de zorg van de kinderen.  
 

Op 23 februari legden wij haar lichaam in het 
familiegraf op de Nieuwe Ooster na een 
afscheidsdienst in de aula. We wensen haar kinderen 
en kleinkinderen kracht bij dit verlies.    
 

 

Zieken en herstellenden 

 

Jetty Verhoog kreeg een (wellicht tijdelijk) plaatsje 
in verpleeghuis Beth Shalom (Buitenveldert), omdat de 
zorg thuis te zwaar werd. Henk Franssen bracht na 
een val enkele weken door in het OLVG en heeft nu 
een plaatsje gekregen in het Flevohuis (2 e verd.; 
k.10). Bij Ditty Peeters en Wim Klanke werden 
verschillende vormen van kanker geconstateerd, 
schokkende berichten. Thans ondergaat Ditty een 
tiental bestralingen met als doel de tumor in haar keel 
te verkleinen zodat ze weer normaal zal kunnen eten. 
Ook Wim ondergaat een bestralingskuur. De heer 
Prins verbleef ivm longontsteking een week in het 
ZH (voor het eerst in zijn leven..). Hij werd ook verblijd 
met de geboorte van zijn eerste achterkleinkind.   
 

We wensen alle zieken en degenen die het moeilijk 
hebben de nabijheid van God, de HEER.  
 

 

Dirk-Jan Thijs 

" Betondorp Bloeit" is met goede moed het nieuwe 
jaar begonnen.. Een paar mensen van ons team 
waren door de griep geveld, maar toch lukte het weer 
om bij elkaar te komen en rond Valentijnsdag een 
maaltijd van de buurtkerk op tafel te zetten. Theo en 
Marion van het Repaircafe in Betondorp hebben 
geholpen om het tot een succes te maken samen met 
het streetteam van de Hillsong gemeente. Als het lukt, 
gaan we elke maand een maaltijd maken met een 
geloofsthema: Rond 1 april bijvoorbeeld een 
Paasmaal! We merken dat er veel behoefte is aan dit 

soort ontmoetingsmomenten. Tegelijkertijd breiden 
onze contacten zich uit. Wat zou het mooi zijn als de 
huiskamergemeente zo ging groeien  en een plek 
werd voor mensen die verlangen naar een plek waar 
zij helemaal bij horen . Als nieuwe loot van de BRON! 
Wij danken jullie allemaal voor jullie meeleven en 
gebed.  
 

Een hartelijke pioniersgroet van Margrietha, Ernest, 
Erika, Mattanja, Dikki, Robin, Farlyn, Christina, 

Clementine en Jolande. 

Betondorp Bloeit 

Valentijns-

maaltijd 
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Bezoek van Duitse studenten aan cafe De Avonden 

 

Als je het na 27 jaar verbanning op Robbeneiland 
schopt tot de eerste zwarte president van Zuid-Afrika 
en daarna tot een van de meest gerespecteerde 
staatslieden ter wereld, dan bén je iemand. 
 

In de Wereldwinkel van de Emmakerk (waar Joke en 
ik elkaar hebben leren kennen) heb ik me lang 
beziggehouden met zuidelijk Afrika, veel contacten 
gehad met het Comité Zuidelijk Afrika en natuurlijk 
ook die afgrijselijke poster ‘Pers geen Zuid-Afrikaan’ 
voor het raam gehangen. Met de geschiedenis van 
Nelson Mandela was ik dan ook zeer vertrouwd. En 
het was echt een feestdag voor mij, nee voor de 
wereld, toen hij op 11 februari 1990 door president De 
Klerk werd vrijgelaten. Nog zie ik hem lopen met zijn, 
toenmalige, vrouw Winnie. Wat een man! 
 

Het was in maart 1999 toen hij naar Amsterdam kwam 
en in het paleis op de Dam werd ontvangen. O zo 
graag had ik toen naar de Dam willen gaan. Al was 
het maar om deze held één keer in levende lijve te 
zien, één keer voor hem te applaudisseren. Maar ja, 
er was een ‘belangrijke’ vergadering op kantoor en 
dus ben ik niet in lijn 13 gestapt. Jarenlang heb ik daar 
spijt van gehad, want wat er op die vergadering aan 
de orde was, dat was natuurlijk al rap vergeten.  

 

Tot Nelson Mandela op 8 juni 2002 de Four Freedoms 
Award kreeg. Daags voor de uitreiking in Middelburg 
werd er een feestelijk avond verzorgd in Carré aan de 
Amstel. Dat laatste wist ik niet, tot ik thuis kwam van 
een rondje golf; juist op tijd om zijn toespraak op tv te 
zien, juist op tijd om te zien hoe hij door een van zijn 
voormalige bewakers van Robbeneiland het podium 
werd op- en afgeholpen. Een indrukwekkend moment. 
 

Hier lag dé kans om mijn  fout van vroeger goed te 
maken. Ik heb de fiets van Tom geleend, ben naar 
Carré gesjeesd en heb me daar bij de ingang 
opgesteld tussen en stuk of twintig andere 
belangstellenden. Net op tijd om de koninklijke familie 
en premier Kok naar buiten te zien komen. Gevolgd 
door Nelson Mandela zelf. Wat een moment! Wat een 
gevoel om deze man van zo dichtbij te zien! Ik heb 
hem toegeklapt, naar hem gezwaaid, niet in staat een 
woord uit te brengen. 
 

En toen schudde hij mij de hand! 
 

Dick Spijker 
 

www.deblikvandick.nl 
www.facebook.com/deblikvandick 

Nelson Mandela 

De Blik van Dick 
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Kerkelijk Bureau 

 

Kerkelijk Bureau 

Gedoopt in De Bron 

op 4 februari 2018 Monique Susan Prinse 

op 25 februari 2018 Lucas Ronald Marinus Groenendaal 
 

Onze felicitaties! 
 

Het echtpaar van der Sluijs verhuist per 8 maart 2018 naar Teslastraat 28; 1098 VE Amsterdam. 

In de afgelopen Diaconie vergadering van 
maandag 12 februari heeft de Diaconie besloten 
om verder te gaan met de Sociale Kruidenier in 
plaats van de Voedselbank. In onderstaand 
schrijven kunt u lezen hoe de Sociale Kruidenier 
werkt. Na de Paasdagen willen wij starten met dit 
project en is het mogelijk elke zondag wat mee te 
nemen voor dit project. Wij zorgen ervoor dat uw 
waren naar de Sociale Kruidenier komt wat 
gevestigd is op de Herengracht en ondersteund 
wordt door de Diaconie Amsterdam. 
 

In maart 2016 is de Sociale Kruidenier geopend aan 
de Nieuwe Herengracht in Amsterdam. Via een 
winkelformule en activiteiten wil de Sociale Kruidenier 
mensen in armoede een kans bieden om zelf hun 
bestaan weer op orde te krijgen, in aanvulling op de 
noodvoedselhulp van de Voedselbank. Het project 
gaat uit van een visie op armoede als een probleem 
dat alleen met een integrale aanpak en met 
medewerking van de persoon in armoede zélf 
aangepakt kan worden. 
 

De Sociale Kruidenier is een concept dat in België, het 
land waar ook ons voedselbankmodel vandaan komt, 
is ontwikkeld. In Nederland bestaan er op een aantal 
plaatsen soortgelijke initiatieven, zoals in Helmond en 
Almere. Ook in Utrecht worden plannen uitgewerkt. 
In Amsterdam is de Sociale Kruidenier een initiatief 
van de Protestantse Diaconie. De Sociale Kruidenier 
staat voor het aanbieden van voeding en 
basisproducten voor wie het financieel moeilijk heeft. 
Wie onvoldoende inkomen heeft om in zijn 
basisbehoeften te voorzien, is in onze maatschappij 
aangewezen op de Voedselbank. Daar krijgen ze 
noodhulp in de vorm van een wekelijks voedselpakket. 
De Sociale Kruidenier wil een essentiële aanvulling 
bieden op deze vorm van noodhulp: een buurtwinkel 
met basisproducten én activiteiten gericht op 
zelfredzaamheid. 
 

Visie 

Het project gaat uit van een visie op armoede als een 
probleem dat op het niveau van het individu én de 
samenleving moet opgelost worden. De pijlers van 
deze visie zijn: 

• respect voor de menselijke waardigheid, door 

mensen in armoede te behandelen als klanten, en hen 
kwaliteit en keuzevrijheid aan te bieden in de winkel; 

• emancipatie en sociale insluiting door hen in de 
winkel een ontmoetingsplaats en vrijwilligerswerk of 
arbeidsreïntegratiemogelijkheden aan te bieden; 
bijdragen aan het armoedebestrijdingsbeleid door dit 
project als pilot in te zetten voor de ontwikkeling van 
een netwerk van winkels, bedrijven en door 
samenwerking met andere stakeholders en partners. 
 

Hoe werkt het? 

Klanten van de Voedselbank kunnen bij de Sociale 
Kruidenier kosteloos een pas met tegoed aanvragen. 
Met deze pas kunnen zij lang houdbare en non-food 
producten kopen in de winkel, waarbij zij zelf 30% 
bijdragen en het overige bedrag van het tegoed wordt 
afgetrokken. Iedere maand komt er opnieuw tegoed 
op de pas. In de Sociale Kruidenier is ook ruimte voor 
klanten om te blijven hangen voor een kop koffie en 
een praatje. Iedere woensdagmiddag is er een team 
van Grip op je Geld aanwezig, die een laagdrempelig 
financieel spreekuur verzorgen in de winkel. De 
Sociale Kruidenier wil klanten daarnaast stimuleren en 
motiveren hun leven weer op orde te krijgen door hen 
extra winkeltegoed aan te bieden in ruil voor het 
volgen van een cursus, training of het doen van 
vrijwilligerswerk. 
 

Ontmoeting en flankerende activiteiten 

De Sociale kruidenier wil niet alleen een goede 
aanvulling bieden voor noodhulp, ze wil eveneens een 
ontmoetingsplaats zijn in het kader van 
armoedebestrijding. Door financieel zwakkeren te 
motiveren om uit hun isolement te raken en 
flankerende activiteiten aan te bieden vervult de 
Sociale Kruidenier een maatschappelijke rol. Zo wil de 
Sociale Kruidenier, in het verlengde wat al gebeurt bij 
de diaconie, ook arbeidsreïntegratietrajecten aan gaan 
bieden in de vorm van dagbesteding, vrijwilligerswerk, 
werkervaringsprojecten en initiatieven in het kader van 
de armoedebestrijding, die een meer volledige sociale 
integratie op termijn mogelijk maken. Voor deze 
flankerende activiteiten wordt samengewerkt met 
onder andere Centram, MEE, de Regenboog Groep 
en Cordaan Werkleerschool.  

De Sociale Kruidenier Amsterdam 
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Diaconale collectes maart / april 2018 

4 maart Kerk in Actie – Werelddiaconaat - Ghana 

11 maart Diaconie Amsterdam - Sociale Kruidenier 

18 maart 40 dagentijd collecte-KIA-kinderen in de knel - ouders kiezen voor 
onderwijs 

25 maart KIA-steun voor kwetsbare gezinnen in Noord Oeganda 

1 april PKN collecte - JOP jeugdwerk 

8 april Exodus - ex gedetineerden 

15 april Pioniersplek - Betondorp 

22 april Clini Clowns 

29 april Jeanette Noëlhuis - Z.O. 

6 mei Stap Verder - Z.O. 

OPEN MAALTIJDEN 

In ontmoetingsruimte De Bron 

 

Ontmoet elkaar vanaf 17.15 uur met een 

drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd  

 

21 maart,  
25 april, 23 mei 

 

Maaltijd wordt om 18.00 uur geserveerd. 
Iedereen is van harte welkom!  

Maar geef u 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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KOFFIE OCHTEND 

Heeft u zin in 'n kopje koffie of thee 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 20 maart en 17 april. U bent van harte 
welkom! 
 

POSTZEGELS 

Beste allemaal, 
Hier is de postzegel- kaarten en cartridges 
verzamelaar voor  de “Kerk in Aktie” weer, om u mee 
te delen dat zij nog steeds grote aantallen van 
bovenstaande zaken kunnen gebruiken voor de 
diverse goede doelen die door deze instelling worden 

verkocht. Ook bij mij kunt u ze nog steeds aanleveren 
in de kerk of bij u thuis. Eén belletje is genoeg op 06 
51701842 en ik kom ze halen. 
U allen hartelijk gegroet.  

Louis Robert. 
 

 

 

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 

Allerlei 

Datum collecte: Diaconaal doel Bedrag in Euro’s 

24 en 25 december KIA – Kinderen in de Knel 417,25 

31 december Diaconaal Platform Amsterdam Oost – DPAO 147,80 

7 januari Bartimeus Sonneheerdt 98,45 

14 januari Stichting Krupulaya – Nepal 106,60 

21 januari Wereld Lepradag 117,15 

28 januari Oecumenische dienst in de Hofkerk   

4 februari KIA – Werelddiaconaat – Papoea Nieuw Guinea 102,80 

11 februari Betondorp Bloeit 92,95 

18 februari KIA – Werelddiaconaat – noodhulp - Libanon 119,65 

Verantwoording Diaconale collectes 

Beste mensen, 
  

Zondag 11 februari werden wij verrast, toen Dolly en 
John ons de bloemen uit de dienst kwamen brengen. 
Vriendelijk bedankt hiervoor. 

Wij vinden het fijn om te weten, dat men met ons 
meeleeft. 
  

Hartelijke groeten van 

 Rob en Marina Neijssel . 

Dank 

Wij nodigen u van harte uit op: vrijdag 2 maart a.s. 

om 19.30 uur, Koningskerk. Adres: Van ’t Hofflaan 

20 te Amsterdam. In samenwerking met de EGB, 

de Hofkerk en de Bron. 

Vrijdag 2 maart 2018 Wereldgebedsdag: 
kernland Suriname  
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Groeien bij De Bron - kalender maart / april 2018 

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

Let daarom altijd op de laatste Zondagsbrief en/of raadpleeg de website www.kerkdebron.org 

 

Maart 2018 

do.1 maart 15.00 Dienst in De Open Hof; voorganger Ds.M.(Monica) Randt 

vr. 2 maart 19.30 Viering ivm Wereldgebedsdag; Koningskerk 

zo.4 maart 10.30 Dienst;  gemeenschappelijke dienst met Method.Gemeente van Ghana 

ma.5 maart 20.00 Zin en Geloof cursus (Pastorie) 

di.6 maart 14.30 Amstelgroep (pastorie) 

di.6 maart 19.30 Gebed voor Buurt & Kerk  

zo.11 maart 10.00 Dienst; voorganger Ds.M.(Margrietha) Reinders 

di.13 maart 20.00 Joh cursus (Ontmoetingsruimte De Bron) 

wo.14 maart 20.00 Kerkenraad 

wo.21 maart 14.00 Dienst van 't Hoff 51 ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

zo.18 maart 10.00 SchoolDienst; voorgangers Matthias Thijs en  Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

ma.19 maart 20.00 Zin en Geloof cursus (Pastorie) 

wo.21 maart 17.15 Open Maaltijd 

zo.25 maart 10.00 Palmzondag; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs  

zo.25 maart 18.30 Jonge Bronners 

zo.25 maart 19.30 Palmzondagvesper (incl.JB-ers) 

do.29 maart 15.00 Dienst Open Hof met viering HA ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

do.29 maart 19.30 Witte Donderdagvesper met viering HA ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

vr.30 maart 19.30 Goede Vrijdagvesper ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

za.31 maart 21.00 Paaswake ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

 

April 2018 

zo.1 april 10.00 Pasen; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

di.3 april14.30 Amstelgroep (pastorie) 

di.3 april 19.30 Gebed voor Buurt & Kerk  

do.5 april 15.00 Dienst ivm Pasen in De Open Hof; voorganger Ds.M.(Monica) Randt 

zo.8 april 10.00 Dienst; voorganger pastor J.(Jan) van der Wolf 

di.10 april 20.00 Joh cursus (Ontmoetingsruimte De Bron) 

wo.11 april 20.00 Kerkenraad 

zo.15 april 10.00 Dienst;  voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

wo.18 april 14.00 Dienst van 't Hoff 51;voorganger pastor N.(Nico) Essen  

zo.22 april 10.00 Dienst met/door kinderen; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

di.24 april 20.00 Joh cursus (Ontmoetingsruimte De Bron) 

wo.25 april 17.15 Open Maaltijd 

zo 29 april 10.00 Dienst;  voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

zo.29 april 18.30 Jonge Bronners 
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