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Is de hartslag van het leven 

niet de liefde van de Heer? 

Liefde draagt hen meer en meer, 
die in dienst van Hem zich 
geven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
 

 

uit Lied 903 Liedboek  - zingen en bidden in huis en kerk 
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Beste Vrienden,  
'Mijn zegen heb je' 
 

Dit voorjaar is wel heel bijzonder voor de 
gemeenschap van De Bron, want er zijn maar liefst 3 
stellen die gaan trouwen en gevraagd hebben om de 
kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk. 
Als je wil weten wie het zijn, kijk dan onder de rubriek 
'Mensen'. 
 

Trouwen is - meer nog dan vroeger - een bijzondere 
stap. Tot zo'n veertig jaar terug was het min of meer 
vanzelfsprekend voor mensen die een partner 
gevonden hadden. Nu is het eerder een uitzondering. 
En trouwen in de kerk kan je gerust  een uitzondering 
op een uitzondering noemen.  
 

Toch zijn er zijn goede redenen om op je trouwdag 
naar de kerk te gaan. Het besluit om te trouwen neem 
je heel bewust. Maar meestal roept het ook 
aarzelingen op en vragen.  
Waar beginnen we aan? Wie kan en durft zover 
vooruit te kijken? Daarom zoeken mensen die gaan 
trouwen naar steun.  

In de kerk kunnen zij die vinden. De kerk belijdt dat 
het huwelijk een door God geschonken mogelijkheid 
is. Dat is een goede reden om in de kerk te trouwen: 
je in je keuze te laten bevestigen van Gods kant. 'Mijn 
zegen heb je' wordt er tegen je gezegd.   
 

Daarbij komt dat de zegen die je in de kerk krijgt ook 
een bron van kracht is. Je mag je in je huwelijk door 
Gods zegen gedragen weten.  
 

We wensen onze bruidsparen een stralende dag. 
Voor hen en degenen die al langer getrouwd zijn dit 
gedicht: 
 

Dit is een dag van groot geluk 

 

Dit is een dag van groot geluk 

vol liefde voor elkaar. 
Denk hier met warmte aan terug 

steeds weer, van jaar tot jaar. 
 

En komt er eens een koude tijd, 
van onbegrip vervuld, 
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Over bidden 

Op de Zin+Geloofcursus spraken we een avond over 
bidden. Mede als voorbereiding hierop verzamelden 
we een aantal citaten over bidden en stelden onszelf 
de vraag: is er iets bij dat ons aanspreekt of juist niet?  
We vroegen ons ook af hoe zouden we in één zin 
zeggen wat bidden voor onszelf betekent? Ik vraag mij 
af hoe de lezers van dit blad deze vragen zouden 
beantwoorden.... 

Dirk-Jan Thijs   
 

 

Geef mij, Heer, meer onopzettelijk bidden.  
Toon Hermans 

 

Zoals geloven beminnen is, zo is beminnen bidden. 
Wie niet bidt, verliest zijn liefde voor het geloof. 
Antoine Bodar 
 

Ik kan alleen woorden ontmoeten, u niet meer. 
Maar hiermee houdt het groeten aan, zozeer, 
dat ik wel moet geloven dat gij luistert; 
zoals ik omgekeerd uw stilte in mij hoor. 
Gerrit Achterberg 

 

Echt bidden is een en al oor zijn voor God. 

Henri Nouwen 

 

Wij moeten bidden alsof alles alleen van God afhangt, 
maar werken alsof alles alleen van onszelf afhangt. 
Ignatius van Loyola 

 

Bidden is veranderen. 
R.J.Foster 
 

Het is maar goed dat God ons niet alles geeft wat wij 
Hem in ons gebed vragen. Daardoor bespaart Hij ons 
veel teleurstellingen. 
Maarten Luther 
 

Bidden is de Levende deelgenoot van ons leven 
maken. 
Brede Kristensen 

 

Een echt gebed weerspiegelt de leegte van de vrager 
en de rijkdom van Hem die luistert. 
Watchman Nee 

 

Bidden zonder dankzegging is de ergste verwording 
van het gebed die ik mij kan voorstellen. 
P.A.Elderenbosch 

raak daarin dan jezelf niet kwijt, 
want liefde heeft geduld. 
 

Vaak is het vuur net niet te klein 

en wakkert het weer aan. 
Moge jullie vuur voldoende zijn 

om het leven mee te gaan. 
 

Ineke Lautenbach  
 

uit Zingerderwijs, Rita Hoeve en Barbara Leijnse 
(red.), Kok, Kampen,2005 

 

 

 

 

Bij de diensten in Mei en Juni 
 

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 donderdag 10 mei vieren we Hemelvaartsdag in 
een gemeenschappelijke dienst in de Koningskerk. 
Aanvang 10.30. Tien dagen (20 mei) later is het 
Pinksteren, feest van de uitstorting van de heilige 
Geest.        
 

Op dinsdagavond 29 mei (19.30) is er een 
Avondgebed in de kerk in verband met de 
voorbereiding van het beroepingsproces/ toekomst 
van de gemeente. Zie elders in dit blad.  
   
Zondag 10 juni is er een dienst met viering van de 
Maaltijd van de Heer.  
     
Fijne diensten gewenst.   
   
 

hartelijke groet, ook van Tonny,  
 

Dirk-Jan Thijs  
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Huwelijken 

 

Af en toe is er in de gemeenschap van De Bron een 
kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk. 
Het zijn altijd blijde en mooie momenten als jonge 
mensen besluiten op deze manier voor elkaar te 
kiezen en Gods zegen daarover willen vragen.  
 

De komende maanden zijn er zelfs drie huwelijken te 
vieren, op drie achtereenvolgende zaterdagen: 
- op 19 mei hopen Rob Willemsteijn en Frederike van 
Dijk elkaar het ja-woord te geven in De Bron.   

- op 26 mei is het de dag van Lennart Maris en Anjo 
Nieuwoudt. Zij trouwen in Doorn. 
- op 2 juni treden Reinder Hoogenboom en Sophie 
van der Spek met elkaar in het huwelijk in de kerk 
van Ransdorp.  
 

We wensen hen allen en familie en vrienden een zeer 
gelukkige en onvergetelijk dag en Gods zegen.   
 

 

 

Dirk-Jan Thijs 

Mensen 

Avondgebed voorbereiding beroepingsproces/ 
toekomst gemeente 

 

Eerder hebben we Tonny en ik het besluit genomen 
dat 2018 het laatste jaar voor ons bij De Bron zal zijn. 
We merken dat zo'n jaar toch weer snel verloopt en 
regelmatig realiseer ik me dat wat je nu doet en 
meemaakt hier wel voor de laatste keer zal zijn. Aan 
de ene kant voel je dan al iets van een afscheid dat 
pijn doet, aan de andere kant word ik opgebeurd door 
het vaste vertrouwen dat de gemeente dòòrgaat, ook 
al kunnen vormen en omstandigheden wijzigen. We 
kijken er vol verwachting naar uit.  We bidden om de 
Geest van Pinksteren die er altijd weer voor zal 
zorgen dat er nieuwe dingen gebeuren.  
 

Gebed van allen verbonden met de gemeenschap 
van De Bron is inderdaad belangrijk, altijd, en zeker 

ook in de fase waarin we ons nu bevinden. Maak het 
thuis een prioriteit in je voorbeden. Dat haalt echt iets 
uit, zul je tot je verrassing ontdekken. 
 

Ook is er voor de gemeente als geheel een 
Avondgebed gepland - op dinsdagavond 29 mei om 
19.30 - in de kerk. Het is een gelegenheid voor 
gezamenlijk gebed voor de hele gemeenschap, de 
kerkenraad, allen betrokken bij het nadenken over de 
toekomst van de gemeente en de voorbereidingen 
van het beroepingsproces.  De vorm zal zijn een 
liturgische viering, met naast  gebeden ook een 
Bijbellezing en het zingen van enkele liederen.  
 

Van harte nodig ik u/je - mede namens de kerkenraad 
- uit zo mogelijk aan deze bijeenkomst deel te nemen. 
 

Dirk-Jan Thijs     

Avondgebed 

Laatst ontvingen wij, via Truus, een bericht van Grace 
uit Oeganda. Jarenlang hebben wij de organisatie van 
Grace in Oeganda financieel ondersteund. Al in de 
Koningskerktijd startte Truus met dit project en later 
hebben wij dit als diaconie verder opgepakt. Dank zij 
uw giften hebben wij het project in Oeganda kunnen 
ondersteunen en er mede voor kunnen zorgen dat het 
project kon blijven bestaan. 
De laatste jaren werd het voor Grace steeds moeilijker 
om de nodige financiële middelen bij elkaar te krijgen. 
Alles werd steeds duurder en ze slaagde er niet in om 
meer sponsors warm te laten lopen voor haar project. 
Inmiddels neemt ook de regering taken op zich, zoals 

inentingen en eerstelijns gezondheidszorg. Dat is heel 
fijn natuurlijk. 
Grace heeft ons laten weten dat zij stopt met haar 
werkzaamheden. Ze voelt zich oud en moe en heeft 
besloten met pensioen te gaan. Ze kan nu het project 
sluiten omdat ze weet dat haar werkzaamheden 
zullen doorgaan vanuit de reguliere gezondheidszorg 
aldaar. 
Ze bedankt u allen voor uw jarenlange steun aan haar 
project en wenst u alle goeds. 

 

Namens de diaconie, 
Nel 

Bericht uit Oeganda 
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Het team Betondorp Bloeit heeft samen met 
honderden andere Amsterdammers meegelopen in de 
processie achter het kruis bij the Passion, dwars door 
Amsterdam Zuid Oost. Het heeft ons geraakt en 
bemoedigt om ons werk te doen, omdat het ons 
duidelijk maakte dat Jezus zelf ons, midden tussen de 
mensen in deze stad, vooruit gaat! Ook als het soms 
moeizaam is of stil lijkt te staan.  
Met een heel aantal Betondorpers en het streetteam 
van jongerengemeente Hillsong hebben we weer een 
mooie voorjaarsmaaltijd op tafel gezet in het 

Brinkhuis. We kwamen plaats tekort! Met goede moed 
gaan we dan ook sparen voor “Een prakkie en een 
praatje”, onze bezorgservice voor mensen die niet 

mobiel meer zijn en moeilijk vooruit komen. Want zij 
zijn voor ons nummer een. En we zijn er trots op dat 
de BRON ons steunt en achter ons staat! Helpen jullie 
ons met jullie wijsheid ? Hartelijk dank daarvoor. Wij 
gaan door met contacten leggen, klusjes doen, 
mensen bij elkaar brengen en naar ze luisteren. Wie 
weet kunnen we na de zomer beginnen met een 
eenvoudige viering op zondag. Dat zou prachtig zijn!  
 

 

De pioniers Jolande, Clementine, Ernest, Christina, 
Stacey, Ineke, Brigitte, Erika, Mattanja, Dikki en 

dominee Margrietha samen met een groeiende groep 
mensen uit “ het dorp” 

Betondorp Bloeit 
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Dag Joke!   

 

Joke was vanaf januari 2009 lid van de Classicale 
Commissie pastorale zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking, binnen de Classis 
Amsterdam.  Januari j.l. vertelde zij ons ‘dat het mooi 
geweest is’ en gaat stoppen met dit werk.   En zeker: 
mooi is het geweest!   Lieve Joke, wat hebben we 
genoten van jouw enthousiasme, creativiteit en 
originaliteit. Je bouwde de website, schreef en 
verstuurde prachtig  geïllustreerde nieuwsbrieven, de 
Facebook site beheerde je en dat altijd  met jouw 
persoonlijke tintje erbij.   En niet te vergeten: je 
beheerde ook de financiën van onze commissie, je 
speelde altijd mee in het Kerstspel, als engel, 
wandelende ster of ‘vriendin die op zoek ging naar de 
verloren kerstkaart’ etc.    
We hebben begrip voor je besluit maar vinden het ook 
heel jammer dat je gaat stoppen. Wij, maar ik weet 
heel zeker,  ook alle mensen van ‘onze doelgroep’, 
gaan nog je nog veel meer missen.  
Maandagavond 16 april j.l. hebben we je ‘uitgezwaaid’ 
en bedankt,  samen met alle deelnemers aan de  
gespreksgroep ‘De Mee-Praters, op de Anfieldroad 
244.  
Nu op deze plek zeggen wij ook: 
Lieve Joke: HEEL HARTELIJK BEDANKT!  HET IS 
MOOI GEWEEST! 
Wij wensen je alle goeds en graag tot ziens.  
Marja van Gaalen  
 

 

Welkom Dick  
 

 

Wat fijn om hier te kunnen melden dat Dick Spijker de 
Classicale Commissie komt versterken.  Dick is al 

jaren actief betrokken 
bij onze kerstviering.  
Want wat is het  
kerstspel zonder zijn 
originele en  creatieve 
Power Point 
Presentatie!  Dick gaat 
onze financiën beheren 
en een deel van de PR 
voor zijn rekening 
nemen. Welkom Dick in 

onze Commissie.  We weten dat jij dit werk een warm 
hart toedraagt en zijn dus heel blij met jouw positieve 
reactie op onze vraag: wil jij mee gaan doen?  
 

 

 

 

Wie o wie…. mogen wij ook welkom  heten??? 

    

Ben je enthousiast over ons werk: pastorale zorg  voor 
en door mensen met een verstandelijk beperking?   
En heb je tijd en zin om mee te gaan doen in onze 
Commissie?  
Graag heten wij u/jou ook hartelijk welkom!  Onze 
commissie bestaat uit 4 personen en versterking is 

hard nodig. Wat doen 
wij?  
Maandelijks (m.u.v. de 
zomermaanden)  
leiden 2 leden van 
onze commissie de 
gespreksgroep De 
MEE-PRATERS  op 
Anfieldroad 244, een 
locatie van 
Philadelphia 

Amsterdam.  Hiervoor zoeken wij zeker versterking.  
Verder vraagt onze jaarlijkse kerstviering in De Bron  
altijd veel aandacht en creativiteit.   Ondergetekende 
is coördinator en voorzitter van de commissie.   Vanuit 
die functie wordt er soms een beroep gedaan om 
iemand persoonlijk pastoraal te begeleiden;  ook is er 
regelmatig contact met de HJ Smitband en het 
Philakoor.   
Wil je meer weten en ben je geïnteresseerd om mee 
te gaan doen?  Neem dan s.v.p. contact op en we 
maken een afspraak. Wie weet tot ziens!   
 

 

 

 

Hartelijke groet, 
Marja van Gaalen 

Tel. 020 8228 626 / 06 301 963 94 

Email: marjavangaalen@ziggo.nl  

Classicale Commissie 
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Een musical oefenen èn uitvoeren in één dag!  
Deelnemende kinderen gezocht uit de kerken in Oost. 
 

“Dat kan nooit,” is de eerste reactie van velen als ze 
horen dat theatergezelschap De Vliegende 

Speeldoos musicals in een dag oefent en uitvoert met 
een grote groep kinderen. En toch kan 

het! Zes professionals op het gebied van acteren, 
zang, dans, doceren en techniek, stomen in 

één dag bijna 60 kinderen van 4 t/m 12 jaar klaar voor 
een complete musical.  
 

Doe jij ook mee op zaterdag 26 mei in de Hofkerk, 
Linnaeushof 94 in Amsterdam-Oost? Het oefenen van 
de musical begint om 10.00 uur* en de uitvoering om 
16.00 uur. Neem vooral vriendjes en vriendinnetjes 
mee! Deelname is gratis.   
 

De meeste kerken in Oost zijn betrokken bij dit 
initiatief van het Diaconaal Platform Amsterdam Oost. 
 

De musical 
De musical heet ‘Esther’. Het leven van de mooie 
Joodse Esther loopt helemaal anders dan ze 

had verwacht. De ene dag woont ze bij haar 
pleegvader Mordechai. De volgende dag wordt ze 

meegenomen om als kandidaat mee te doen in een 
soort wedstrijd: wie wordt de nieuwe 

vrouw van de meest machtige koning van de wereld: 
Ahasveros? 

Tegen alle verwachting in, wordt Esther gekozen als 
de nieuwe koningin. En moet ze gaan wonen 

in het paleis van Perzië. Niet zo'n veilige plek voor een 
Joods meisje. Want Joden hebben 

vijanden in Perzië. Daarom houdt ze haar afkomst 
geheim. Ze heeft genoeg reden om bij de 

pakken neer te gaan zitten. 
Maar dat gaat niet. Want opeens is er nog een veel 
groter gevaar. Haman. 
Haman is de eerste minister en op een na machtigste 
man van het land. Hij wil Esthers familie 

en volk uitroeien en vaardigt daarvoor een wet uit van 
Meden en Perzen. Het Joodse volk is ten 

dode opgeschreven. 
Alle Joden worden doodsbang. Wie zal nu nog iets 
kunnen doen? 

Mordechai spoort Esther aan om haar volk te redden. 
Lukt het Esther en durft zij iets te doen 

om het lot van haar volk te keren? 

 

Wil je meer informatie over de musical van 26 mei in 
de Hofkerk, of wil je je aanmelden, neem dan contact 
op via kindertoneel.oost@gmail of via Harda van 
Wageningen. 
 

Meer informatie over De Vliegende Speeldoos vindt u 
op www.devliegendespeeldoos.nl. 
 

* De kleuters uit de groepen 1 en 2 worden om 12.30 
uur verwacht. 

Messiah, het meesterwerk van G.F. Händel, is zondag 
27 mei vanaf 19.30 te beluisteren in het Concertgebouw 
te Amsterdam. Aan dit concert werken mee: het 
Amsterdamse Concertkoor GrootNoord en het Nationaal 
Symfonisch orkest NASKA. De solisten zijn: Johannette 
Zomer (sopraan), Ruth Willemse (alt), Jean-Léon 
Klostermann (tenor) en Marijn Zwitserlood (bas). Het 
geheel staat onder leiding van dirigent Marcel den Dulk. 
 

De Messiah wordt vaak in de adventstijd uitgevoerd 
omdat de tekst de nadruk legt op de voorspelling en de 

aankondiging van de Messias. Er is echter geen 
preferente periode van uitvoeren, de verhaallijn 
van de Messiah volgt globaal het kerkelijke jaar: Advent, 
Kerstmis, Lijdenstijd, Pasen, Hemelvaart en Pinkster.  
In de Messiah zijn de teksten, die allemaal uit de bijbel 
komen, op een bijzondere manier getoonzet; het 
onovertroffen meesterwerk is een bruisende belevenis 
vol afwisselende meeslepende melodieën waarvan de 
bekendste waarschijnlijk het beroemde "Hallelujah" is. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.grootnoord.nl en via 
het Concertgebouw. 

Messiah 
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Zaterdagmiddag  14/4 was de kerkzaal 
getransformeerd tot een circuspiste. Met de kinderen 
van de kerk en kinderen uit de buurt hebben we een 
spannende en gezellige middag gehad. Je kon allerlei 
circusacts leren, zoals jongleren, op een koord of een 
bal lopen, eenwiel fietsen en we kregen les van een 
echte circusdocent, Samuel Stranders. Aan het eind 
was er een optreden, waarbij alle kinderen een act 
konden doen. Echt heel knap wat iedereen in korte tijd 

geleerd had! We kregen natuurlijk wel honger van al 
die inspanning en gelukkig waren er achteraf bergen 
pannenkoeken… 

Heel fijn dat er zoveel mensen waren die wilden 
helpen bij deze middag. 
Hartelijke groetjes van de ouders en kinderen van de 
Ark en de Guppies. 

Jacobine van der Bijl en Linda Schol 

Circus Sambal 
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Kerkelijk Bureau 

 

Sonja Parijs is verhuisd, dichter bij haar zoon en zijn gezin in de buurt. We zullen haar missen en wensen haar 
zegen van God! 
Nieuw adres:  
Mw.S.Parijs 

Woonzorgcentrum De Drie Ringen 

Kandinskystraat 158, 3544 NW Utrecht 
030-8790062  

Een of twee keer per jaar kwamen ze langs: de 
ouderlingen. Of dat alleen de Gereformeerde of ook 
de Lutherse waren, weet ik niet, maar ik denk de 
eerste, want Lutheranen zijn minder bedillerig. Soms 
kende ik ze, vanuit de kerk of de winkel die ze 
hadden, vaak ook niet. Gezien het aantal lidmaten 
destijds –de Koningskerk zat iedere zondag stampvol- 
moet er in die tijd ofwel een leger ouderlingen actief 
zijn geweest, ofwel ze waren vrijwel iedere avond op 
pad. 
 

Mijn ouders kleedden zich altijd pico bello voor zo’n 
bezoek, hoewel dat niet speciaal voor de gelegenheid 
was. Dat deden ze altijd als ze op visite gingen of 
thuis mensen ontvingen. En ook de heren –het waren 
altijd heren- hadden zich steeds strak in het pak 
gehesen. 
 

Maarten ’t Hart schreef ooit het prachtige verhaal 
Ouderlingenbezoek. Het handelt over twee 
ouderlingen die zijn vader wel eens even de oren 
zouden wassen aan de hand vaan een paar treffend 
gekozen Bijbelteksten en onder dreiging van 
uitsluiting van de Tafel des Heeren. Zo ging dat 
vroeger blijkbaar in de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt. ’t Hart sr. pareert de broeders op 
magistrale wijze: scherp, met humor –liever: 
sarcasme- en met nog toepasselijker Bijbelteksten. 
Uiteindelijk wijst hij ze de deur. 
 

Waar het bij ons thuis over ging is mij helaas nooit 
duidelijk geworden. Daar was ik natuurlijk razend 
benieuwd naar. Als ik niet al in bed lag als ze 
aanbelden, kwam ik niet verder dan een handje en 
waarschijnlijk een aai over mijn bol en de aansporing 
om toch vooral mijn best te doen op school. Tussen 
mijn bed en de plaats van handeling zaten twee 
deuren en een gang; meer dan gemurmureer op de 
achtergrond kon ik niet horen  en dus stak ik mijn 
hoofd maar onder het gordijn door, legde een boek op 
de vensterbank en las een eind weg bij het licht van 
de lantaarnpaal voor mijn raam. Net zoals iedere 
avond.  
 

Dat het in het geval van mijn ouders om ernstige 
reprimandes en dreigende uitsluiting ging, kan ik mij 

niet voorstellen. Zij stonden vast niet in het grote rode 
boek van de kerkenraad. Overigens zou het ook lastig 
zijn geweest om ze op te matje te roepen, want of de 
heren nou Luthers of Gereformeerd waren, er viel 
immers altijd maar één van mijn ouders onder hun 
gezag.  
 

Aan deze bezoekjes kwam in de loop der jaren een 
eind en bij ons zijn nooit ouderlingen in functie over de 
vloer geweest. Predikanten trouwens ook niet heel 
vaak. Ds. Van der Klis en Ds. Alblas kwamen langs 
om de doopdiensten van de kinderen voor te 
bereiden. De laatste maakte een onuitwisbare indruk 
door zich languit liggend op de grond met de dopeling 
te onderhouden. Hoewel dat in de jaren tachtig was, 
zijn over die actie nog wel wat wenkbrauwen gefronst. 
Maar hij begreep in ieder geval dat je een goed, 
gelijkwaardig gesprek alleen kunt voeren als de ogen 
op gelijke hoogte zijn. Ds. Van den Berg kwam 
jarenlang een keer per maand langs om een floppy 
met de kopij voor De Levende Gemeente te brengen. 
Steevast op zaterdag om vijf uur. Een jaar of drie 
geleden stond er een predikant in opleiding op de 
stoep, die zich moest bekwamen in het voeren van 
pastorale gesprekken, en vlak voor Kerst ds Thijs. Hij 
bracht een attentie voor het beheren van onze 
website. Natuurlijk praat je dan ook over andere 
zaken dan het cadeautje of internet.  
 

Nee, het formele huisbezoek is er niet meer bij, de 
pastorale bezoeken daargelaten. Tegenwoordig is er 
email of schiet je predikant of ouderling na de dienst 
gewoon even aan, want de hiërarchie en de geur van 
heiligheid zijn er gelukkig af. Ouderlingen tref je nog 
het vaakst in de supermarkt. Ik ben er niet rouwig om, 
wars als ik ben van iedere vorm van betutteling, 
bevoogding en bemoeizucht.  
 

Natuurlijk zijn predikanten en ouderlingen van harte 
welkom bij ons thuis. Maar laten we voor de zekerheid 
dan toch maar languit op de grond gaan liggen.  
 

Dick Spijker 
 

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

Huisbezoek 

De Blik van Dick 
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Diaconale collectes mei / juni 2018 

6 mei Stap Verder - Z.O. 

13 mei Joods Hospice - Immanuël 

20 mei Kerk in Actie – Zendingscollecte voor Bangladesh 

27 mei Protestantse Diaconie - Burennetwerk 

3 juni Kinderhospice het Lindenhofje - Jordaan 

10 juni Kerk in Actie – Werelddiaconaat Guatemala 

17 juni De Regenboogstichting Amsterdam 

24 juni Nederlands Bijbelgenootschap 

1 juli DPAO – Amsterdam Oost 

OPEN MAALTIJDEN 

In ontmoetingsruimte De Bron 

 

Ontmoet elkaar vanaf 17.15 uur met een 

drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd  

 

23 mei 
Juni, juli, augustus geen Open Maaltijd 

 19 september, 17 oktober, 21 november, 
19 december  

 

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 niet op 15 mei, 
maar 22 mei. 
De laatste koffie ochtend van dit geweldige seizoen is: 
12 juni  
Op 11 september gaan we dan met veel plezier het 
nieuwe seizoen openen.   
 

POSTZEGELS 

Beste mensen van de Bron en daarbuiten. De twee 
maanden zijn al weer voorbij dat U de ”Meerzicht” 
ontving. Ook nu vraag ik u weer om te zoeken of u 

nog postzegels-antsichten – cartridges - in kastjes-

dozen  of waar ook ze u mag stoppen heb liggen die u 
kwijt wil ik ontvang ze gaarne voor de “Kerk in Aktie”. 
U weet als u ze kunt brengen Mijn tel. Nummer is 
0651701842. Bij voorbaat dank.  

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 

Datum collecte: Diaconaal doel Bedrag in Euro’s 

25 februari KIA – binnenlands diaconaat 197,90 

4 maart KIA – buitenlands diaconaat - Ghnana 568,20 

11 maart Sociale Kruidenier 120,70 

18 maart KIA – Kinderen in de knel 140,25 

25 maart KIA – Oeganda 135,60 

1 april PKN – Pasen – JOP Jeugdwerk 144,95 

8 april Exodus –hulp aan ex gedetineerden 86,15 

15 april ZOA -  noodhulp Afghanistan - drinkwater 243,95 

Verantwoording Diaconale collectes 

Inzamelingsactie 2017 (overgenomen uit de 
nieuwsbrief – maart 2018).  
Ook in 2017 zijn er in plaatselijke gemeenten weer 
dozen vol postzegels, ansicht- en geboortekaarten 
ingezameld. Vrijwilligers hebben alles vervoerd, 
uitgezocht en gesorteerd om het materiaal uiteindelijk 
te kunnen verkopen op beurzen voor verzamelaars en 
aan handelaren. 
 

De opbrengst in 2017 is totaal € 31.533,--. Een heel 
mooi bedrag! 
Heel hartelijk dank aan alle vrijwilligers, die met veel 

inzet en enthousiasme voor een mooie opbrengst 
hebben gezorgd voor Kerk in Actie en de 
Gereformeerde Zendings Bond (GZB). Hiermee 
kunnen beide organisaties mensen ondersteunen hun 
leven waardevol te leven.  
In onze gemeente is Louis Robert de sleutelfiguur 
voor deze actie. 
 

Dank aan u dat u zo trouw postzegels en kaarten aan 

hem geeft voor dit goede doel.   

Ans van Raalte-Deschan 

Kerk in Actie 

Allerlei 
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Meer informatie? www.saverubyslife.nl 
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De bijbel leert ons dat we worden gered door in Jezus 
Christus te geloven. Johannes 3:16 zegt bijvoorbeeld: 
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in 
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft.” (HSV) Dit geloof betekent niet alleen dat wij in 
de hemel komen, maar ook de overwinning over het 
kwaad in ons leven. 1 Johannes 5:4 zegt: “Want al 
wat uit God geboren is overwint de wereld; en dit is de 
overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons 
geloof.” (Herziene Statenvertaling, HSV) 
 

Toch kan het zijn dat je denkt dat je niet genoeg 
geloof hebt. Dat je misschien niet gered bent of dat 
het in ieder geval met die overwinning over het kwaad 
in je leven niet zal lukken, omdat je geloof te zwak is. 
Misschien denk je dat dat voor mensen is met een 
groot, heroïsch geloof dat zo sterk is dat het wonderen 
kan ontvangen van de Heer en bergen kan verzetten. 
Ikzelf heb een tijd geleden in ieder geval in een 
situatie gezeten dat ik het gevoel had dat ik niet 
geloofde, dat het allemaal niet zou lukken.  
In zo’n geval worden wij eigenlijk verleid om te 
geloven dat geloof een soort werk is waarmee we 
onszelf moeten redden, een prestatie die moeten 
verrichten. De prestatie is niet goed genoeg, denken 
we, en dus vallen we onder het oordeel: niet goed 
genoeg.  
 

Het is een enorme troost om te ontdekken dat het bij 
God zo niet werkt. “[…] de mens [wordt] door het 
geloof gerechtvaardigd […] zonder werken van de 
wet.”(Romeinen 3:28) Onze redding en ook het 
bereiken van Gods bedoeling voor ons leven hangen 
niet van onszelf af. “[…] HIJ leidt mij in het spoor van 
de gerechtigheid omwille van zijn Naam.” (Psalm 
23:3) HIJ bewerkt mijn heil, niet ikzelf. Uiteindelijk 
draait het niet om mijn geloof, maar om GODS geloof.  
Romeinen 3:3-4: “Want wat is het geval? Als 
sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de 
trouw van God toch niet tenietdoen? Volstrekt niet! Zo 
echter moet het zijn: God is waarachtig maar ieder 
mens een leugenaar, zoals geschreven staat: Opdat u 
gerechtvaardigd wordt wanneer u rechtspreekt, en 
overwint wanneer uw oordeelt.” Vers 5 spreekt dan 
nog uit dat onze ongerechtigheid de gerechtigheid van 
God bevestigt. Het woord dat hier met ‘trouw’ wordt 
vertaald is in het Grieks ‘pistis’. Dat kan ook worden 

vertaald met ‘geloof’. (Ook in het Oude Testament 
geldt dat het woord voor geloof, ‘emunah’ ook ‘trouw’ 
betekent.) De oude Statenvertaling vertaalt dan ook 
dat ons ongeloof Gods geloof niet teniet zal doen. 2 
Timotheus 2:13 zegt “Als wij ontrouw zijn, blijft hij 
getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.” (HSV) Je 
kunt hier ook vertalen: “Als wij ongelovig zijn, blijft hij 
getrouw.” Dit is een enorme troost. Als wij gewoon 
doorgaan met God, dan zal hij ons heil bewerken en 
ervoor zorgen dat wij zijn bestemming voor ons leven 
bereiken.  
 

Hierbij kunnen we aansluiting zoeken bij een Joodse 
manier van denken. Als je niet voelt dat je gelooft, dan 
handel je alsof je gelooft en dat telt dan als geloof. Als 
je niet het gevoel hebt dat je gelooft dan maakt dat 
niet uit. Ons heil hangt ten diepste niet af van ons 
geloof, maar van Gods genade, van zijn trouw, van 
zijn geloof. God zal niet ophouden om ons te zoeken 
en om ons heil te bewerken. Dat mag ons 
bemoedigen om vol te houden, wat wij ook voelen of 
niet voelen. 
 

Zo zegt Romeinen 1:16-17: “Want ik schaam mij niet 
voor het Evangelie van Christus, want het is een 
kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, 

eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de 
gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit 
geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de 
rechtvaardige zal uit het geloof leven.”(HSV) Dit zijn 
de themaverzen uit wat volgens velen het 
belangrijkste bijbelboek is. Het kernbegrip is de 
gerechtigheid van God. Dat is een rijk begrip met veel 
verschillende aspecten. Een daarvan is dat het Gods 
trouw aan zijn verbond is. God is trouw aan zijn 
verbond met Israël om te redden. Zoals Paulus in 
Romeinen 9-11 uitlegt delen de niet-joden in die 
verlossing doordat ze als wilde olijftakken op de edele 
olijfboom Israël zijn geënt. De kern is Gods trouw. Die 
trouw zoekt onze verlossing, en die verlossing hangt 
niet van ons af, maar van hem, van zijn trouw, zijn 
genade, zijn vaderlijke liefde. Geloof dat en je bent 
gered. En ook als je denkt dat je niet genoeg geloof 
hebt, ga door. Je heil is toch zeker, omdat het ten 
diepste van hem afhangt en niet van de volmaaktheid 
van jouw geloof.  
 

Rick Slotboom 

Het geloof van God 
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Zondagmiddag 25 februari werden wij verrast. Mevr. 
Ans van Raalte stond voor de deur met in haar hand 
een mooie bos bloemen. ‘Namens De Bron’.  
 

Op het kaartje had Ds. Dirk Jan Thijs geschreven: 
Beste Nico en Ina en Aafke, een hartelijke groet van 
ons allen. In onze gedachten, in onze gebeden. 
Namens De Bron. 
Wij waarderen dit zeer. De kerkgemeenschap van De 
Bron is mij dierbaar. Een rijke periode in mijn 
pastoraat waren de jaren, dat De Emmakerk 
gerenoveerd moest worden tot De Bron. 
 

Katholieken en protestanten kerkten tezamen in De 
Martelaren. Ieder kerkte op zijn eigen tijd, maar reden 
we elkaar op hoogtijdagen in de wielen, dan zochten 
we niet, hoe kunnen we elkaar toch ontwijken, neen 
dan kerkten we samen. Ieder vond het prachtig. Een 
volle kerk en een mis met drie heren. 
Als er nu nog eens gerefereerd wordt naar ‘Het Goede 
Vrijdag – akkoord’, dan denk ik onmiddellijk aan die 
Goede Vrijdagplechtigheid, waarin Ds. Ab Venemans 
sprak over het vredesverdrag in Noord Ierland, hoe 
indringend klonk dat in een viering van katholieken en 
protestanten samen. 
 

Op 31 januari 1999 was er een oecumenische viering 
in De Bron. Wij zagen hoe mooi de kerk was 
geworden. Als cadeau van de Martelaren brachten wij 
een paaskaars mee, die vanaf toen een vaste plek 
kreeg op het liturgisch centrum. 
Maar ook wij hebben iets overgehouden aan die 
mooie periode samen. 
 

7 april (beloken Pasen) 2002 hadden we wat te 
vieren. Jan Hilhorst had voor de 25

ste
 keer de 

paasversiering verzorgd. Hij wilde wel aandacht voor 
dit jubileum, maar niet voor zichzelf. Hij had bij de 
Protestantse Gemeente, die bijna drie jaar bij ons had 
gekerkt, gezien, dat er na iedere viering een bos 
bloemen werd meegegeven voor een gemeentelid. Zo 
laat de kerkgemeenschap zien dat de mensen thuis 
niet vergeten zijn, maar nog altijd behoren tot de grote 
geloofsgemeenschap. Dit was wat hij wilde: een 
bloemenfonds. En dat kwam er. 
 

Vanaf 7 april 2002 gaat er iedere zondag een boeket 
naar een zieke of naar iemand, die het even nodig 
heeft. Een klein gebaar, dat zeer gewaardeerd wordt. 
‘Ik hoor erbij. Er wordt aan mij gedacht.’ 
 

En nu kregen wij de bloemen uit De Bron. Veel dank. 
Het gaat me naar omstandigheden goed. Wat ik nog 
wil? Een ‘meet and pray’.  Een laatste viering, in De 
Martelaren, op onze tijd en zoals wij dat graag zouden 
willen. Wij willen familie en vrienden uitnodigen en 
allen, die met ons meeleven.  U mag het weten, we 
krijgen zoveel mails, kaarten met verzoeken om langs 
te mogen komen, helaas lukt dat niet. Maar in de 
koffiebeuk is er tijd voor een innige hug. Wanneer dat 
zal zijn, hangt af van hoe het met mijn gezondheid 
gaat. Niets is zeker in het leven, maar hopend op 
Gods zegen, hebben we  een datum gekozen:  
 

Zondagmiddag 17 juni, aanvang 15.00 uur in De 
Martelaren. Een goed uur met gebed, muziek, zang 
en enkele toespraken, daarna tijd voor ontmoeting. 
Ook u vanuit De Bron bent van harte welkom. 
 

 

Ook namens Ina en Aafke, 
Nico Essen 

Dank voor die bloemen…. 

U heeft nog een jaarverslag van de Diaconie tegoed. 
 

De Diaconie bestond in 2017  uit de volgende 
diakenen: Nel Westra, Harda van Wageningen, Ans 
van Raalte, Truus Mentink en Ditty Peeters.   
 

Dit jaar hebben we een actie gehouden voor Stichting 
Save Ruby´s Live. Met deze actie hebben we mee 
mogen helpen dat Ruby een behandeling in Duitsland 
kon ondergaan waardoor het nu een stuk beter met 
haar gaat. Onze Gemeente heeft in totaal € 3.535,75 
opgehaald. Een mooi resultaat. 
De financiën van het Diaconaal Platform ligt bij onze 
Diaconie. Dit komt omdat de andere aangesloten 
kerken geen zelfstandige Diaconieën kennen zoals in 
de Protestantse Kerk in Nederland. Coen van Loon, 
verbonden aan de H.H. Martelaren van Gorcum,  is 
voorzitter van het DPAO. Jaarlijks zijn er 
vergaderingen en worden er plannen gemaakt waar er 

geholpen kan worden. Op 6 mei hebben we een 
gezellige middag georganiseerd voor moeders en 
kinderen van het AZC in de Corvershof. 
Dit jaar hebben we zaterdag 2 september een 
bustocht gehouden en hebben we de Alblasserwaard 
bezocht. Gelukkig hadden we mooi weer. Ook in 2018 
hopen we op zaterdag 2 september gezamenlijk erop 
uit te trekken. 
Op 4 oktober is er een rommelmarkt georganiseerd in 
de Muiderkerk door het DPAO. De opbrengst is 
gedoneerd aan de Sinterklaasbank.  
De Open Maaltijden worden 8x per jaar gehouden en  
lopen, al voor het 7

e
 jaar,  nog steeds goed. 40 

Mensen maken gebruik van de maaltijd. De sfeer, het 
dekken van de tafels en de vers bereide maaltijd 
zorgen ervoor dat het geslaagde avonden  zijn. Prijs. 
Mede door de inzet van de vele vrijwilligers blijft het 
een succes.  
Het bloemenfonds en de kerstattenties worden op 

Verslag vanuit de Diaconie over 2017 !  
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prijs gesteld. Dank aan de vrijwilligers die de mensen 
bezoeken.  
Dit jaar hebben we onze diaconale collectes gehouden 
voor: 
• Stichting Friendenstimme, Exodus, Barthimeus 

Sonneheerdt,  De Glind, Kinderhospice het 
Lindenhofje, Stichting Kuria, Joods Hospice 
Immanuël, Nederlands Bijbelgenootschap, 
Voedselbank, Stichting Dovenpastoraat, 
Stichting O.Z. 100, Stichting Vrienden 
Groepswoningen Flevohuis,  Jeanette Noëlhuis 
in Z.O., De Diaconie Amsterdam voor het 
Wereldhuis, Sociale Kruidenier, Burennetwerk 
Drugspastoraat, KIA voor binnenlands- en 
buitenlands diaconaat en de PKN voor 

missionair werk.  
 

De Diaconie ondersteunt de projecten van het 
Protestants Diaconaal Krediet in Nederland met de 
volgende projecten: De wijde Mantel, Stichting 
Molenwijk en Het Passion II. Op de website van het 
PDKN kunt u de projecten lezen.  
Op de website van onze kerk, www.kerkdebron.org  
kunt u de jaarrekening in van de Diaconie in beknopte 
vorm vinden. Als u interesse heeft in het uitgebreide 
verslag dan kunt u dit opvragen bij Ans van Raalte.  
Namens de Diaconie Protestantse Gemeente 
Watergraafsmeer 
 

Ans van Raalte-Deschan 

Beste gemeenteleden,  
 

Ook dit jaar heeft de Diaconie het plan een 
uitstapje te organiseren op zaterdag 1 
september.  
 

We realiseren ons dat steeds meer mensen 
ons ontvallen en dat het moeilijker wordt om 
een bus vol te krijgen zodat het betaalbaar 
blijft. 
Toch vinden we met elkaar dat zo’n dagje 
uitgaan heel gezellig  en een leuke 
afwisseling van de zondagse kerkdiensten 
zodat men elkaar op een andere manier leert 
kennen. 

 

Op dit moment weten we nog niet waar we 
naar toe gaan. Het is voor ons wel belangrijk 
te weten of er genoeg interesse is.  Daarom 
vragen wij u ons door te geven of u mee gaat 
middels onderstaand strookje in te vullen en 
af te geven bij de kerk. U mag u mailen naar 
ans.deschan@live.nl 
 

De prijs die wij aan u vragen is € 35,-- p.p. 
Het verschil met de werkelijke kosten wordt 
bijgelegd door de Diaconie en de 
Kerkrentmeesters.  
 

Verdere details volgen later.  

Busreisje 1 september 

 

 

 

 

Dit formulier is bestemd voor de Diaconie – Ans van Raalte  
 

 

Ja ik ga mee op zaterdag  1 september 2018: 
 

 

Naam: 
 

 

Adres: 
 

 

Tel.no: 
 

 

Bellen bij calamiteiten:  
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Groeien bij De Bron - kalender mei / juni 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 

 

Mei 2018 

di.1 mei 14.30 Amstelgroep (pastorie) 

di.1 mei 19.30 Gebed voor Buurt & Kerk  

do.3 mei 15.00 Dienst in De Open Hof; voorganger Majoor R.(Rieny) de Ruiter 

zo.6 mei 10.00 Dienst;  Voorganger Ds.M.(Margrietha) Reinders 

wo.9 mei 20.00 Kerkenraad 

do.10 mei 10.30 Oec.Dienst ivm Hemelvaartsdag in de Koningskerk 

zo.13 mei 10.00 Dienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

wo.16 mei 13.30 Dienst van 't Hoff 51 ; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

zo.20 mei 10.00 Pinksteren; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

wo.23 mei 17.15 Open Maaltijd 

zo.27 mei 10.00 Dienst; voorganger Pastor J.(Jan) van der Wolf  

zo.27 mei 18.30 Jonge Bronners 

di.29 mei 19.30 Avondgebed in De Bron ivm beroepingsproces en de toekomst van de gemeente 

 

Juni 2018 

zo.3 juni 10.00; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

di.5 juni 14.30 Amstelgroep (pastorie) 

di.5 juni 19.30 Gebed voor Buurt & Kerk  

wo.6 juni 20.00 Kerkenraad 

do.7 juni 15.00 Dienst De Open Hof; voorganger Ds.R.(Rhoinde) Mijnals 

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

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

wo.20 juni 13.30 Dienst van 't Hoff 51; voorganger pastor N.(Nico) Essen  

zo.24 juni 10.00 Dienst; voorganger Ds.C.(Chris) van Andel 

 

Juli 2018 

zo.1 juli 10.00 Dienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

do.5 juli 15.00 Dienst De Open Hof; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

zo.8 juli 10.00 Dienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 
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