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Neem nu, Geest,
liefdevolle Trooster van wie
bedroefd zijn,
neem nu met macht uw
intrek diep in mijn hart.
Woon in de donkere hoeken
van dat verwaarloosde huis
en verblijd het met uw
stralend licht.
toegeschreven aan Aurelius Augustinus

Afzender:
Protestantse Gemeente
Amsterdam - Watergraafsmeer
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam

1

MeerZicht

Beste Vrienden,
'Een raadsel?'
'Wat schrijf je met drie letters, soms met vier, zelden
met zes en NOOIT met vijf?'
Dit was het raadsel dat laatst tijdens het
kindermoment in de kerkdienst aan de orde kwam.
De kinderen - altijd in voor een nadenkertje - hadden
het er maar moeilijk mee. Dan maar de volwassenen
de vraag gesteld. "Dat 'drie' zal wel met God te maken
hebben" (we zijn tenslotte in de kerk) - zo werd
gedacht. Maar dan die andere letters.....?
Bij de kinderen ging het die morgen over dat verhaal
van die minister van financiën uit Ethiopië die naar
Jeruzalem reisde en daar een boekrol van Jesaja
kocht. Maar toen hij begon te lezen snapte hij er
weinig van. Gelukkig was Filippus in de buurt om hem
het uit te leggen. En dan wordt wat eerst een raadsel
leek ineens duidelijk. Als er iemand is die je de sleutel
tot de oplossing geeft.

Zo is het ook met ons raadsel hierboven. Zolang je er
een vraagteken achter blijft zetten, kom je er niet uit.
Maar zie wat er gebeurt als iemand je helpt uit te
leggen hoe je het moet lezen dan kun je het
vraagteken weglaten .... en dan is het ineens geen
raadsel meer:
'wat' schrijf je met drie letters - 'soms' schrijf je met
vier letters etc.
Met de Bijbel is het vaak niet anders: wat eerst een
raadsel voor je leek, gaat ineens overduidelijk tot je
spreken.
Bij de diensten in Juli en Augustus
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
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houden, met hopelijk de familie uit Amerika erbij.

Op 8 juli is er na de dienst een korte bijeenkomst voor
alle belangstellenden, waarbij de voorzitter van de
kerkenraad, Hans Teerds, de gemeente zal
informeren over de stand van zaken inzake de
predikantswisseling. Tevens zal de Missionaire
Commissie iets vertellen over enkele ideeën inzake
'open kerk' zijn.

Fijn dat het ook deze zomerperiode weer gelukt is
iedere zondag een predikant te 'boeken', met dank
aan onze 'preekvoorziener'/ scriba Aart Noordzij.

Op 15 juli hopen we de doopdienst voor Trinity te

Dirk-Jan Thijs

Mooie vakantie voor ieder die erop uitgaat of thuisblijft
en gezegende diensten.
Met een hartelijke groet, ook van Tonny,

Afstand nemen
'Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om
daar alleen te kunnen zijn' (Marcus 6:32)
In het leven van alledag kan het voelen alsof er altijd
wel een lijstje klaarligt met dingen die om je aandacht
vragen. Werk of school, familie, vrienden, sport,
hobby's, vrijwilligerswerk,...Er zijn weinig momenten
waarop de radertjes in je hoofd echt tot stilstand
kunnen komen. Misschien geniet je er wel van om
lekker bezig te zijn, maar soms kan alle drukte ook
aanvoelen als een last die op je schouders drukt.
Wat is het dan prettig om even afstand te nemen.
Zoals Jezus en zijn leerlingen ervoor kiezen om de
boot

(medita e overgenomen uit Vakan eBijbelgids
2018 - Ark - Mission - gra s ter beschikking bij de
ingang van de kerk)

te pakken en een rustige plek op te zoeken, weg van
de mensenmassa's, zo is het ook voor ons goed om af
en toe een stap opzij te doen en los te komen van
onze dagelijkse routine.
De ruimte die daardoor ontstaat geeft de mogelijkheid
om op adem te komen, om nieuwe plekken te
verkennen en om het dagelijks leven te bezien vanuit
een fris perspectief.

Mensen
In Memoriam
Op 5 mei ging van ons heen Gees (Geeske) Kooiman
- Numan in de leeftijd van 93 jaar. Afkomstig uit
Friesland, bracht ze verreweg het grootste deel van
haar leven in Amsterdam door. Tot op hoge leeftijd
kwam zij naar de kerk, wandelend door het
Frankendaelpark. Toen het thuis allemaal niet meer
ging, ontving ze zorg in Berkenstede en later de
Keijser.
Gees is heel lang weduwe geweest: 41 jaar. Het 25
jarig huwelijksjubileum konden ze nog vieren, kort
daarna overleed haar man Wim. Daarvoor had ze al
een ander verlies geleden: dat van haar broer Gerk,
die in de oorlog omkwam, lid van een verzetsgroep.
Ook ging haar schoondochter Ineke haar voor.
Makkelijk is het dus niet allemaal geweest in haar
leven. Het viel me op dat Gees deze dingen
manmoedig droeg. Misschien speelden haar Frieze
wortels daarbij een rol. Sterk zijn, doorgaan, de
situatie accepteren. Ook in de laatste jaren van haar
leven toen ze niet meer thuis kon wonen, kwam ik

datzelfde tegen. Een vermogen om dingen te
aanvaarden zoals ze zijn. Zelfs toen het al wat
schemerig werd in haar hoofd bleef ze wat dat betreft
dezelfde. Ze behield die houding van 'het is niet
anders, ik moet de situatie nemen zoals hij is'.
Die acceptatie en dat loslaten is verre van
gemakkelijk. Je zou ook de moed op kunnen geven.
Bij Gees was dat niet zo. Ik weet wel zeker dat haar
geloof daarbij een doorslaggevende rol heeft
gespeeld. Dat diepe vertrouwen dat waar je ook gaat,
wat je ook overkomt, God erbij is. Dat Hij je niet in de
steek laat. Ik denk dat ze daarom zoveel dingen
uiteindelijk kon overgeven. Zoals die woorden op de
rouwkaart dat uitdrukken: 'Zolang wij leven, leven we
voor de Heer en wanneer wij sterven, sterven we voor
de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd
van de Heer'.
Haar lichaam werd begraven in het graf bij haar man
op de Nieuwe Ooster op 14 mei, na een
Afscheidsdienst in De Bron. We wensen haar kinderen
en kleinkinderen sterkte.
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Op 8 mei overleed Ditty (Dirkje) Peeters - Ouwehand
in de leeftijd van 67 jaar. Ditty is heel veel jaren een
vertrouwd gezicht geweest in onze kerk. Altijd aan de
zijde van haar man Jan, die blind was. Tot ruim 1,5
jaar terug toen zij en wij allen van hem afscheid
moesten nemen. En nu, veel eerder dan gedacht,
moesten we ook Ditty loslaten.
Op de rouwkaart staan woorden die gaan over de zee.
Daarvoor hebben de kinderen gekozen vanwege
Ditty's afkomst uit Katwijk aan Zee. Het zijn woorden
uit Psalm 93. De zee kan adembenemend mooi zijn,
maar ook angstaanjagend en dreigend. De psalm
bezingt de macht van God die boven die van de zee
uitgaat. En daarom 'staat de wereld vast, zij wankelt
niet'.
Het is niet makkelijk dat altijd te geloven. Het leven
van Ditty is geen kalme zee geweest. Mooie tijden zijn
er geweest. De fietstochten op de tandem (met Jan
achter haar), de vakanties, het gezinsleven, haar inzet
voor de blindenwereld, voor de diaconie, als
hulpkoster. Maar er zijn ook enorme golven over haar
heen gekomen. Vast al toen ze op 6 jarige leeftijd
haar moeder verloor en ze met haar zus, als de twee
jongste kinderen, in een kinderhuis terecht kwam. Ze
sprak er nauwelijks over, maar zoiets draag je vast je
hele leven mee. En zeker ook de laatste twee jaar van
haar leven. Het overlijden van Jan, terwijl ze eigenlijk
niet zonder hem kon....En daarna die vreselijke ziekte
die zich bij haar openbaarde. Niet meer kunnen eten
of drinken dan door een sonde. Niet meer kunnen
praten dan met een versterkertje. Wat werd het leven
zo een lijden.
Bij het afscheid in De Bron op 16 mei zong dochter
een Mirte een lied - ook over water:

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en twijfel niet.
We vertrouwen dat Ditty daar iets van geproefd heeft,
diep in haar binnenste.
Haar kinderen en verdere familie wensen we kracht,
nu ze in korte tijd zowel vader als moeder moesten
loslaten.
-----------------------------------------------------------------------Op 9 juni overleed Jeanne (Adriana Cornelia Antonia)
Kleine - Steltman in de leeftijd van 89 jaar. Mw.
Kleine woonde vele jaren met haar gezin in
Amsteldorp. Ze verloor haar man al op jonge leeftijd.
Ook moest ze een zoon afstaan aan de dood, grote
verliezen waaronder ze gebukt ging. De laatste jaren
kampte ze met achteruitgang van haar geestelijke
vermogens en werd ze opgenomen in een
verpleeghuis in Weesp, waar ook één van haar
dochters woont. We ontvingen bericht dat ze nu is
heengegaan en we wensen haar familie sterkte en
kracht.
-----------------------------------------------------------------------Overig
We feliciteren allen die succes gehad hebben op
school. We wensen de bruidsparen van de afgelopen
weken veel liefde, voorspoed en zegen in hun leven.
We leven mee met allen die ziek zijn, onder
behandeling zijn of verblijven in verpleeghuizen.
'Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad.
God zal u behoeden, uw Toeverlaat'.
Dirk-Jan Thijs

Betondorp Bloeit
De zomer komt eraan! Bij Betondorp Bloeit merken we
dat ook : samen met Groetje Groen werkten we mee
aan de plantjesdag die de woningbouwverenigingen
Ymere en Eigen haard in Betondorp organiseerden.
Alle bewoners van Betondorp waren uitgenodigd om
een paar plantjes in hun tuintje te zetten om de buurt
op te vrolijken. En zo leerden wij ook weer nieuwe
mensen kennen. Samenwerking levert veel contacten
en vriendschap op.... en Betondorp bloeit letterlijk op
van al die toewijding.
Na onze laatste buurtmaaltijd, georganiseerd door de
huiskamerkerk, zijn we begonnen met “Prakkie en
Praatje”, de rondbreng- service van Betondorp Bloeit.
Zo krijgen minder mobiele mensen toch een lekkere
verse voedzame maaltijd waar ze wel twee dagen van
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kunnen eten...voor 5 euro. Op die manier worden er
nog meer banden gesmeed! Intussen kennen we al
meer dan 100 mensen in Betondorp.
In de zomermaanden juli en augustus liggen veel
activiteiten stil, maar we gaan dan een
ontwikkelverslag schrijven van onze pioniersplek en
nieuwe plannen maken voor het komende seizoen. U
gaat daar zeker meer van horen!
Dank voor alle trouwe aandacht , gebed en
hartelijkheid , het meedenken en de liefde voor onze
huiskamergemeente.
Margrietha, Dikki, Christina, Clementine, Brigitte,
Mattanja, Trudy, Erika, Ernest, Mees, Jolande, Ineke.

Juli / Augustus 2018
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Bezoek Uganda

In juni was Margrietha Reinders op bezoek in Uganda voor het Tear Fund. Dit fonds rust de lokale kerk toe om
samen met hun dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede. Het richt zich hierbij op de allerarmsten.
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OPROEP VRIJWILLIGERS
Autodienst - koffieteam
Beste gemeenteleden,
Dit is een dringende oproep om het team autorijders
te versterken.
John Claassen heeft aangegeven dat met ingang van
augustus zijn rijbewijs niet meer verlengd wordt
aangezien zijn ogen achteruit gaan en het niet meer
verantwoord is mensen op te halen met de auto.
Daarom zoeken wij een autorijder die 1x in de vier
weken 2 mensen ophaalt, mevrouw Vrijburg uit

Diemen en Max Steinbach uit Betondorp. Als er geen
nieuwe autorijder bijkomt dan betekent het dat zij 1x in
de vier weken niet opgehaald kunnen worden.
Ook bij het koffieteam hebben we binnenkort nieuwe
vrijwilligers nodig.
Het zou fijn zijn als u zich geroepen voelt mee te
draaien in de roosters. Ook al kunt u niet altijd dan is
er altijd een oplossing te vinden.
U kunt zich aanmelden bij Ans van Raalte-Deschan
Tel. 020 7717711 of ans.deschan@live.nl
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Diaconale collectes juli / augustus 2018
1 juli

DPAO – Amsterdam Oost

8 juli

Drugspastoraat Amsterdam

15 juli

Pioniersplek -Betondorp

22 juli

Eigen Ouderenwerk – De Bron

29 juli

Sociale kruidenier

5 augustus

Wereldhuis – Protestantse Diaconie Amsterdam

12 augustus

Kerk in Actie – gehandicapten in Kameroen

19 augustus

Stichting Vrienden Oude Zijds 100

26 augustus

Stichting Jemima Israel

2 september

Eigen jeugdwerk – De Bron

OPEN MAALTIJDEN
In ontmoetingsruimte De Bron
Ontmoet elkaar vanaf 17.15 uur met een
drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd

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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Verantwoording Diaconale collectes
Datum collecte:

Diaconaal doel

Bedrag in Euro’s

22 april

CliniClowns

87,00

27 april

Koningsdag – opbrengst CliniClowns

203,05

29 april

Jeanette Noëlhuis

99,95

6 mei

Stap Verder – Amsterdam Z.O.

71,70

13 mei

Joods Hospice – Immanuel

72,70

20 mei

KIA-Pinksterzendingsweek – Bangladesh

133,45

27 mei

Stichting Burennetwerk Amsterdam

67,05

Persoonlijk bericht
Lieve mensen,
Hier een berichtje van mij.
Tot op heden gaat het redelijk goed. Er wachten nog
wel spannende tijden, want over een paar weken ga ik
weer onder de scans om te zien hoe het er inwendig
voor staat.

Ik wil jullie bedanken voor de bloemen en de mooie
kaart.
Dit meeleven doet ons erg goed.
Groetend,
Wim en Anneke Klanke

Allerlei
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.
In juli en augustus is er geen koffieochtend.
Op 11 september gaan we met veel plezier het
nieuwe seizoen openen.
POSTZEGELS
Beste allemaal,
Het is weer zo ver om u te vragen de zegels en
kaarten van uw post te doneren aan de “Kerk in
Actie” . Ik hoop al uw vakantiepost te krijgen. Verder is

de procedure hetzelfde als altijd, niet in staat te
brengen bel 0651701842 en ik kom ze ( na afspraak)
bij u halen.
Fijne vakantie en hartelijke groet,
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
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Vanuit de Kerkenraad
Al sinds halverwege vorig jaar weten we dat onze
huidige predikant en zijn vrouw einde van dit jaar
afscheid van ons zullen nemen. Als kerkenraad
hebben we de tijd genomen om hierop te anticiperen.
We hebben met elkaar op verschillende momenten in
dankbaarheid kunnen terugblikken en verwachtingsvol
kunnen vooruitblikken. Het is voor iedereen wel
duidelijk wat Dirk-Jan en Tonny voor onze gemeente
hebben betekend. Met energie en enthousiasme,
warmte en bewogenheid, hebben zij zich jaren ingezet
voor de gemeente, en daar zijn we enorm dankbaar
voor.
Met name de afgelopen maanden hebben we als
kerkenraad ook wat vooruit gedacht. Onder leiding
van Tim Vreugdenhil, een van de kerkelijke pioniers in
dienst van de Protestantse Kerk Amsterdam, hebben
we een avond stevig gediscussieerd over onze
verwachting voor de gemeente. Immers, wat voor
soort predikant we zouden willen aantrekken, heeft te
maken met de richting die we op willen. Sterker nog:
of het één predikant zal zijn, of een team van
medewerkers, hangt daar vanaf. Een predikant is
immers geen schaap met vijf poten, en het zou beter
kunnen zijn om te denken aan de invulling van de
predikantsplaats door bijvoorbeeld een missionair
predikant en een pastoraal medewerker, of een
jongerenwerker en een predikant. Uit de sessies die
we met de kerkenraad hebben gehad kwam eigenlijk

naar voren dat we behoefte hadden om de vraag naar
de toekomst van de gemeente intensief met de
gemeente zelf te bespreken. Wij denken er daarom nu
aan een interim predikant te beroepen, die een half
jaar met ons zal optrekken en de gemeente leert
kennen door gesprekken te voeren met alle
betrokkenen bij de gemeente. Op basis van deze
gesprekken, het in kaart brengen van de gemeente en
de buurt (onze geografische wijk), zal deze een
advies uit brengen aan de kerkenraad met betrekking
tot de invulling van de predikantsplaats. We zijn op dit
moment in gesprek met het mobiliteitsbureau van de
PKN (de landelijke organisatie van onze kerk) en met
Tim Vreugdenhil over de mogelijke invulling van de
interim-predikantsplaats. Onze verwachting is dat een
interim-predikant in het najaar kan beginnen met de
invulling van zijn of haar taak.
Op zondag 8 juli is er na de dienst gelegenheid over
bovenstaande door te spreken met de kerkenraad. Op
dat moment zal ook de missionaire commissie zichzelf
en haar plannen aan de gemeente presenteren.
Ieder goede en gezegende zomermaanden gewenst!
Namens de kerkenraad,

Pinksterbrunch

De Pinksterbrunch in Park Frankendael met de missionaire commissie
10
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Leven door geloof: Habakuk 2:1-4
Ik ging op mijn wachtpost staan,
Nam mijn plaats in op de vestingwal,
en keek uit om te zien wat Hij in mij spreken zou
en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht.
Toen antwoordde de HEERE mij en zei:
Schrijf het visioen op,
Grif het duidelijk in tafelen,
zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is.
Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde
tijd,
Aan het einde zal Hij het werkelijkheid maken. Hij liegt
niet.
Als Hij uitblijft, verwacht Hem,
want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven.
Zie, zijn ziel is hoogmoedig,
Niet oprecht in hem,
Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.
(Habakuk 2:1-4)
De profeet Habakuk leefde in de zevende eeuw voor
Christus. De regering van de goddeloze koningen van
Juda Manasse en Amon had plaatsgevonden, toen er
afgoden werden vereerd en zelfs mensenoffers
gebracht. Daarna kwam Josia die een grote reformatie
begon en het land deed terugkeren naar de Heer,
maar onder zijn nakomelingen Joachaz en jojakim

kwam er een terugval in de afgoderij en wetteloosheid
van Manasse.
In die tijd leefde de profeet Habakuk. Habakuk
klaagde bij God over hoe de rechtvaardigen door de
goddelozen werden onderdrukt.
Gods antwoord is verrassend: Hij zal de Babyloniërs
sturen om Juda te straffen. Daarom beklaagt de
profeet zich dat hij oordeel brengt door mensen te
sturen die nog goddelozer zijn dan de goddelozen in
Juda.
In ons bijbelgedeelte hebben we Gods antwoord
gelezen: Het oordeel zal komen. Het volk zal worden
weggevoerd in ballingschap. Toch is er een uitweg: de
rechtvaardige zal leven door geloof. Dwars door het
oordeel heen, in een moeilijke situatie, wanneer alles
hopeloos is en vol zonde, laat God zien dat er een
uitweg is: geloof.
Daarmee zien we een voorafschaduwing van het
geloof onder het Nieuwe Verbond, als Christus is
gekomen. Wij zijn ook in ballingschap door onze
zonden, en we hebben geen hoop om eruit te komen
als het aan onze eigen daden ligt.
Toch is er een uitweg: vertrouwen op Gods genade,
op zijn trouw, op zijn goedheid. Ook onze situatie kan
hopeloos of zwak lijken. En dan zijn we afhankelijk
van God.
Rick Slotboom

De berg op voor de strijd tegen kanker
Op zaterdag 1 september ga ik met een groep
collega's uit het Spaarne Gasthuis de Stelvio
bedwingen voor het goede doel!
Dit evenement steunt de stichting "Stelvio for Life"; zij
doen onderzoek naar kankerbehandeling op maat
voor iedereen. Onder andere mijn collega’s (en
verschillende andere ziekenhuizen) werken aan dit
belangrijke onderzoek.

https://www.stelvioforlife.nl/deelnemers/908/
Ook is op deze site meer informatie beschikbaar over
de stichting en het belangrijke onderzoek dat zij doen.
Alvast bedankt!
Marc Pels
020 6172649
pelsmarc@gmail.com

De sportieve uitdaging is de beklimming van de
zuidzijde van de Passo dello Stelvio, een bekende en
beruchte bergpas in Italië. De top wordt bereikt na het
overwinnen van 1.533 hoogtemeters gedurende 21
kilometer. We gaan deze uitdaging fietsend en (hard)
lopend tegemoet. Voor elke meter omhoog is het voor
iedere deelnemer de bedoeling om een euro
sponsorgeld op te halen, 1.533 euro dus.
Wilt u mij ook sponsoren? Iedere euro is meer dan
welkom en zal voor 100% besteed worden aan het
onderzoek. Als u mij wilt sponsoren kan dit via deze
link:
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Visigotisch
De Blik van Dick
De eigenaars van Quinta do Pinheiro Manso, waar we
in midden Portugal twee weken verblijven, hebben
rond hun boerderij een aantal tochtjes uitgezet. Niet al
te lang – je zit dus niet de hele dag in de auto – maar
zeer boeiend, want ze brengen je naar plekjes in de
omgeving die in geen enkele reisgids zijn opgenomen.
We hebben ze allemaal ‘gedaan’.
Vandaag maken we de rit langs de Rio Alva. Die voert
je onder andere naar Vila Pouca waar Gerrit Komrij
heeft gewoond en nu begraven ligt. Kostelijk zijn de
verhaaltjes die hij schreef over dit gebied en zijn
bewoners: vlijmscherp, soms vilein, doorspekt met zijn
gortdroge humor en zeer herkenbaar, zelfs voor
iemand die hier nog maar net is. Buiten de
wetenschap dat onze vroegere dichter des vaderlands
hier verbleef, heeft het dorp de toerist weinig te
bieden; de omgeving des te meer, vooral de
indrukwekkende Serra da Estrela.
Aan het eind van dit tochtje doen we Lourosa aan om
de San Pedro kerk te bezoeken. Is deze niet open, zo
staat in de routebeschrijving, dan moet je de klok in
de losstaande kerktoren luiden en een kwartiertje
wachten, want de oude dame die het beheer voert is
niet meer zo snel ter been. Is ze na de procedure te
hebben herhaald, nog niet verschenen, dan wordt de
reiziger aangeraden naar het sportveld van het dorpje
te gaan, waar ze dan zeer waarschijnlijk vertoeft.

bezoekers –je vraagt je af hoe het mogelijk is dat in
deze uithoek meer dan één geïnteresseerde tegelijk
aanwezig is- kent de kosteres blijkbaar, want ze
stevenen tenminste recht op een zeer oude dame af
die op een bankje zit te wachten. Uiterst langzaam
gaat ze ons voor (eigenlijk: achter) naar de kerkdeur.
Ze zou een kleindochter van Methusalem kunnen zijn.
Zo niet, dan is ze volgens ons in ieder geval 1100 jaar
geleden bij de opening van het kerkje aanwezig
geweest. Wat ze op het sportveld doet, vermeldt de
historie niet.
Maar haar geest is nog jong. ‘No portugues’, zegt ze
terwijl ze ons een Engelstalig foldertje aanreikt,
waarna ze wel in rap Portugees tegen ons aan blijft
praten. Met het verstaan van die taal hebben we grote
moeite, zodat we van haar, ongetwijfeld zeer
boeiende, betoog niets oppikken. Om haar te
onderbreken houd ik mijn camera omhoog en maak
een vragend gebaar. Ze knikt van ‘ja’ en ik smoor het
volgende verhaal in de kiem door ‘obrigado’ (dank u
wel) te zeggen en aanstalten te maken een foto van
het middenscheepje te maken. Soms moet een mens
helaas een beetje bot zijn.

Dit alles blijft ons bespaard. Een paar andere

Het kerkje is heel klein en heel bijzonder. De poort is
Visigotisch, binnen vind je tien Romeinse bogen en
twee Moorse vensters. Ze geven aan wie er in de loop
der eeuwen zoal de baas zijn geweest in Portugal.
Het geheel ademt een plechtige sfeer, zonder de
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opsmuk die je meestal in Mediterrane Godshuizen
aantreft.
De kosteres staat nog steeds bij de ingang als we
afscheid willen nemen. Maar zo gemakkelijk komen
we niet weg. Op haar tafeltje liggen diverse boekjes
en pamfletten die ze ons uitgebreid aanprijst. Maar
omdat ze natuurlijk ook weet dat we die niet kunnen
lezen, houdt ze ons een button voor met een
afbeelding van het gebouw. Erop zit een plakkertje
met de tekst € 2. Ter ondersteuning van het
onderhoud, nemen we aan. Je hebt er niets aan, maar
we kopen er eentje van haar.
Buiten lopen we nog een rondje om de kerk. In tien

minuten heb je het hele dorp gezien, maar toch is het
bijzonder. Net als de ontmoeting met die oude dame
en het verhaal hoe je haar kunt optrommelen.
Waarom ontberen Nederlandse kerken dit soort
dingen toch en zijn die behalve op zondag altijd
hermetisch gesloten? Misschien omdat ze geen
Visigotische poorten hebben?

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

Busreisje 1 september
Beste gemeenteleden,
U kunt zich nog opgeven voor het uitstapje
op zaterdag 1 september.
Tot nu toe hebben we 20 gemeenteleden die
graag mee willen.
Nel Westra en Ans van Raalte zijn druk bezig
om een gezellig uitje te organiseren. Op dit
moment zeggen wij hier nog niets over.

ons door te geven of u mee gaat middels
onderstaand strookje in te vullen en af te
geven bij de kerk. U mag ook 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.
Graag inleveren voor 15 juli !

Het is voor ons wel belangrijk te weten of er
genoeg interesse is. Daarom vragen wij u

Verdere details volgen later.

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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MeerZicht

Groeien bij De Bron - kalender juli / augustus 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

Juli 2018
zo.1 juli 10.00 Dienst; Voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
di.3 juli 19.30 Gebed voor Buurt & Kerk
do.5 juli 15.00 Dienst in De Open Hof; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.8 juli 10.00 Dienst/ gemeentezondag; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.15 juli 10.00 Doopdienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.22 juli 10.00 Dienst; voorganger W.(Willem) Nijsse, PiO
zo.29 juli 10.00 Dienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs

Augustus 2018
wo.2 augustus 15.00 Dienst De Open Hof; voorganger Pastor N.(Nico) Essen
zo.5 augustus 10.00; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
di.7 augustus 19.30 Gebed voor Buurt & Kerk
zo.12 augustus 10.00 Dienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.19 augustus 10.00 Dienst; voorganger pastor M.(Marja) van Gaalen
zo.26 augustus 10.00 Dienst; voorganger Ds.M. (Margrietha) Reinders
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