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Misschien rest er  
nog wat tijd 
om woorden te rangschikken 
tot een gedicht.  
 
Woorden die in beweging komen 
en naar hun plaats gaan 
terwijl ik schrijf, 
of wellicht schrijf ik 
omdat er woorden 
gaan bewegen. 
 
Woorden bewogen 
Johannes 
en Johannes schreef 
het meest bewogen woord: 
'Zie, Ik maak alle dingen 
nieuw'.  
 
 
 
                                          Geert Boogaard 
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MeerZicht 
 

 

Een nieuw seizoen 

 

 
Het voelt een beetje vreemd dit hoofdstukje te schrij-
ven. Het kerkelijk jaar loopt van de Eerste Zondag van 
Advent tot de Zondag van de Voleinding (de Eeuwig-
heidszondag). Maar voor de activiteiten in de kerkelij-
ke gemeenschap hanteren we in de praktijk dezelfde 
kalender als die van de scholen en hebben we de 
Startzondag in september.  
 
Nu is er ook nog het kalenderjaar, van januari tot en 
met december. En toen Tonny en ik besloten onze 
dienst in Amsterdam af te ronden hebben we daarbij 
gezegd dat we 2018 als het laatste jaar zagen. Daar-
mee kozen we automatisch voor het kalenderjaar (en 
niet voor het schooljaar of het kerkelijk jaar). De con-
sequentie hiervan is dat we dit jaar 'halverwege de rit' 
moeten afbreken. Dat is niet ideaal; aan de andere 
kant benadrukt het ook dat het werk nooit afgerond is 
én dat het altijd dóórgaat.  
 
Vanzelf denk je dan ook aan het afscheid. Met Kerst 
hoop ik de diensten in De Bron te leiden, maar op de 
laatste zondag van het kalenderjaar (30 december) 
heb ik een gastbeurt in Scheveningen, onze nieuwe 
woonplaats. Overigens is de afspraak hiervoor al ge-
maakt in januari 2017, ver voor we hadden kunnen 
vermoeden dat we tegen deze tijd afscheid zouden 
nemen in Amsterdam. Maar het blijft een wonderlijke 
samenloop van omstandigheden. Het betekent dat 
ons afscheid in Amsterdam (Deo volente) zal plaats-
vinden op de eerste zondag van het nieuwe jaar, 6 
januari 2019. Dit is de Zondag van de Epifanie 
('Verschijning', waarbij gedacht wordt aan de wijzen 

uit het oosten die hun geschenken brengen aan de 
nieuwgeboren koning). Ik realiseer me dat deze zon-
dag dan onbedoeld ook het karakter krijgt van 
'verdwijning' als het gaat om de plaatselijke predikant 
en zijn vrouw. Een 'verdwijning' die ons overigens niet 
licht zal vallen en met grote dankbaarheid zien we op 
onze tijd in Amsterdam.  
 
Ondertussen zijn we blij dat stappen vorderen om de 
toekomst voor de gemeente nader in te vullen en bid-
den daarbij om het licht van God voor kerkenraad, 
gemeente en allen die zich verbonden voelen. 
 
Ik wilde eigenlijk iets zeggen over het nieuwe seizoen 
en daar kom ik nu toe. We wilden over de periode 
sept-dec de Joh cursus graag voortzetten en afslui-
ten. We zijn afgelopen seizoen begonnen dit bijzonde-
re evangelie te lezen en we zijn er nog niet helemaal 
mee klaar. De bijeenkomsten (zie agenda) staan ieder 
grotendeels op zich, dus als je het ook één of meer-
dere keren mee wil maken ben je welkom. Daarnaast 
zou ik ook nog graag een korte cursus organiseren 
voor mensen die na willen denken over de meest 
fundamentele vragen van het geloof. (Wie of wat is 
God? , Hoe zit het met andere godsdiensten? Hoe 
moeten we de persoon van Jezus zien? e.d.). Regel-
matig zijn er bezoekers bij kerkdiensten zonder kerke-
lijke of geloofsachtergrond, die met deze vragen rond-
lopen. Denk ook eens na of er iemand in je omgeving 
is voor wie dit iets zou zijn. 
 

Dirk-Jan Thijs   
 

Openbare belijdenis van het geloof 

 
In het najaar (de precieze datum is nog niet vastge-
steld) hopen we een dienst met 'openbare belijdenis 
van het geloof' te houden. Hiervoor hebben zich twee 
leden van de Jonge Bronners aangemeld en enkele 
andere gemeenteleden. In één geval zal ook de be-
diening van de heilige Doop plaatsvinden. 
 
Het 'openbare' van de belijdenis zit er hem in dat het 
gebeurt te midden van de gemeente. In een kerk-
dienst dus. Het heeft iets te maken met een persoon-
lijke keus. Je bent voldoende overtuigd geraakt van 
het christelijk geloof en meer nog dat God er is en hoe 
Hij ons de weg wil wijzen door Jezus Christus. Dat is 
dan ook de levensweg waarvoor je kiest. Het betekent 

niet dat je een 'modelgelovige' bent of wordt. Het be-
tekent wel dat je je er serieus op voorbereid hebt en 
dat je verlangt de weg van het geloof te gaan - vaak 
met vallen en opstaan - maar in de wetenschap dat je 
gedragen wordt.     
 
De gemeente wordt gevraagd de nieuwe 
'lidmaten' (zo heet dat met een oud woord) te steunen 
en voor hen te bidden.  
 
Mocht je overwegen je nog aan te sluiten of er verder 
over door te praten, laat het dan even weten. 
 

Dirk-Jan Thijs    
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Mensen 
In Memoriam 

 
Op 23 juni overleed Jan Willem Eggink in de leeftijd 
van 91 jaar. De heer Eggink kwam enkele jaren gele-
den te wonen in het toen nieuwe verzorgingstehuis 
aan de Van't Hofflaan 51.   
 
In de loop van zijn leven vervulde hij verschillende 
bestuursfuncties, o.a. vele jaren als wethouder Socia-
le Zaken in Voorburg. Hij was jurist en promoveerde 
op een studie van het Nederlandse gevangeniswezen. 
In het kerkelijk bestuur was hij actief in zijn woonplaats 
en op landelijk niveau. In zijn privéleven kreeg hij ver-
schillende slagen te verwerken. Zijn oudste dochter 
overleed plotseling op 14 jarige leeftijd aan een aan-
geboren hartkwaal. Zijn vrouw overleed een aantal 
jaren geleden.  
 
Door voortschrijdende dementie waren de contactmo-
gelijkheden met hem beperkt. Regelmatig nam hij deel 
aan de kerkdienstjes die maandelijks aan de Van't 
Hofflaan gehouden worden.  
Op 29 juni werd hij begraven op de Oosterbegraaf-
plaats in Voorburg na een afscheidsdienst in de aula 
aldaar. We wensen zijn kinderen, kleinkinderen en de 
verdere familie troost en sterkte.  
------------------------------------------------------------------------ 
Op 4 augustus overleed Silvia Bodde in de leeftijd 
van 54 jaar.  Silvia was de vriendin van Peter Weiss. 
Zij was al langere tijd ziek, waarbij het in de laatste 
weken wel duidelijk werd dat het einde nabij kwam. 
Met grote trouw heeft Peter haar de zorg gegeven die 
zij nodig had. Daarvoor ontving hij steun van God, 
zoals hij zelf aangaf.  
 
De uitvaart vond plaats op 11 augustus op de Nieuwe 
Ooster. We wensen Peter, de familie van Silvia en de 
familie Weiss sterkte in dit verlies.    
------------------------------------------------------------------------ 
Op 14 augustus overleed Bartelina Agetha (Lien) 
van der Sluijs - van der Stal in de leeftijd van 93 jaar 
en na een huwelijk van ruim 67 jaar. Tot voor enkele 
jaren kwamen meneer en mevr. van der Sluijs trouw 
zondag naar de kerk, aanvankelijk met eigen auto en 
later gehaald door de autodienst. Toen dat niet meer 
ging, werd thuis de dienst afgeluisterd met de i-Pad, 
want ze waren met de tijd meegegaan. Vele jaren was 
mevr.van der Sluijs vrijwilligster in De Open Hof. Ook 
was het echtpaar van der Sluijs jarenlang lid van een 

Bijbelstudiegroepje met mensen van verschillende 
kerken.   
De laatste jaren waren zwaar door lichamelijke achter-
uitgang, terwijl ze geestelijk nog heel goed bleef en 
contact altijd goed mogelijk was.   
 
Het echtpaar van der Sluijs vond steun in Psalm 13, 
een gebed over het 'hoe lang?' ( het gaat over moeilij-
ke tijden waarin God mensen soms laat wachten) 
waarin de dichter tenslotte zijn houvast (her)vindt in de 
trouw van God. Deze psalm stond centraal bij de 
dienst van Woord en gebed in De Bron op 21 augus-
tus.  
 
We wensen de familie - en in het bijzonder meneer 
van der Sluijs - troost en kracht van de hemelse Va-
der.      
------------------------------------------------------------------------ 
 

Geboren 
 
Op 8 augustus zag Rosa het levenslicht, dochter van 
Marsha en Jan van Dooren - Bos. We feliciteren haar 
ouders van harte en wensen hen veel zegen en liefde 
in hun gezinnetje. 
 
Op 15 augustus werd Benjamin geboren, zoon van 
Jose en Silvane Vargas -  Schwanz en broertje van 
Suzanne en Johannes. Onze felicitaties voor dit gezin 
met de zegen van God.   
------------------------------------------------------------------------ 

 
Zieken 
 
Verschillende gemeenteleden ondergingen behande-
lingen of verbleven in het ziekenhuis. Zonder volledig 
te zijn noemen we de namen van Mw. Ditte Visscher, 
de heer Jan van Heest, de heer Anne Duizendstra, 
Mw. Steineke Rebel, Frederike van Dijk.  
 
Ook denken we aan degenen die in een Verzorgings-
huis wonen of werken of thuis verblijven met hulp van 
de thuiszorg.  

 
'Want God, de HEER,  is een zon en een 
schild' (Psalm 84:12a) 
 
 

Dirk-Jan Thijs 
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Zie: kerkelijk bureau 

Kopij nummer 6 
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Beste Vrienden,  

 
Het middelste hoofdstuk van de Bij-
bel..... 
 
Wat is het middelste hoofdstuk van de Bijbel? Ik geef 
je een tip: het komt nà het kortste hoofdstuk en vòòr 
het langste hoofdstuk. Bijbelkenners weten dan het 
antwoord: Psalm 118.  
 
Er zijn 594 hoofdstukken voor en 594 erna. Tel op = 
1188 
1188; je kan ook zeggen: Psalm 118: 8. Wat lees ik 
daar?  
Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op 
mensen.   
 
Gelukkig kun je veel mensen vertrouwen, maar soms 
word je teleurgesteld. Of stel je anderen teleur.  
 

Bij de HEER is dat risico er niet. Dat betekent niet: 
een antwoord op al je vragen. Maar wel een adres om 
bij te schuilen, bij onweer, bij hitte, in zomer en winter.      
 

 
Bij de diensten in September en Oktober 
 
De kerkdiensten zijn opgenomen in het rooster van De 
Bron (dikgedrukt, dus makkelijk te vinden).  
Incidenteel is er een verandering van datum of activi-
teit. Check daarom ook de website van De Bron 
(www.kerkdebron.org) of de laatste Zondagsbrief.  
 
Enkele toelichtingen bij diensten met een bijzonder 
karakter:  
Op 9 september is de Startzondag voor het nieuwe 
seizoen, met informatie over (nieuwe en doorlopende) 
activiteiten.   Een week later (16 september) is de 
Oecumenische Dienst ivm Vredeszondag in de 
kerk van de Martelaren van Gorcum op het Linnaeus-
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Gedachten bij de Vredesweek (15 tm 23 september) 

 
Het is dit jaar 50 jaar geleden dat Martin Luther King 
werd vermoord. Voor mij was het aanleiding de 
'auto'biografie die over hem is samengesteld te lezen. 
In de 39 jaar dat hij geleefd heeft is hij van enorme 
betekenis, misschien moet je zeggen van doorslagge-
vende betekenis geweest voor het afschaffen van de 
rassenscheiding in Amerika. Hij was predikant, net als 
zijn vader en grootvader. Zijn methode om dingen te 
veranderen was het geweldloze verzet. Dat is niet het-
zelfde als passief verzet. Het is wel degelijk heel ac-
tief; heel veel mensen komen er ook voor op de been 
en spreken zich uit, maar zonder wapens. Daarin werd 
hij geïnspireerd door de Indiase leider Mahatma 
Ghandi, maar veel meer nog door Jezus Christus en 
het evangelie.  
 
Eén van de eerste acties waarbij hij betrokken raakte 
was de busboycot in zijn woonplaats Montgomery in 
de zuidelijke staat Alabama. In de bus gold de regel 
dat blanken voorin zaten en zwarten achterin. Ook als 
het achterdeel al vol was, maar er nog vrije plaatsen 
voorin waren was het wettelijk verboden dat zwarten 
daar gingen zitten. Omgekeerd was het zo dat blan-
ken eventueel wèl achterin in de bus mochten zitten. 
Sterker nog: als er een blanke in het achterste deel 
van de bus kwam, was de zwarte verplicht zijn plaats 
aan hem af te staan. Dan was er nog iets. De zwarten 
moesten hun kaartje voorin bij de chauffeur kopen en 
dan buitenom  naar het achterste deel gaan. Regel-
matig kwam het voor dat de bus ondertussen gauw 
doorreed. Nadat een zwarte vrouw geweigerd had op 
te staan voor een blanke en daarom gearresteerd 
werd, ontstond het plan voor de busboycot. Afgespro-
ken werd dat de zwarte bevolking geen gebruik meer 
zou maken van de bus. Men ging liever lopen dan ver-
nederd te worden. Tegelijk werd vervoer gecombi-
neerd en geprobeerd met eigen auto's ieder (vele dui-
zenden) zoveel mogelijk op tijd op de juiste plaats te 
krijgen. Ook daar probeerden de autoriteiten een stok-
je voor te steken door een wet uit te vaardigen dat het 
minimumbedrag van een taxirit gerekend moest wor-
den,wat de zwarte bevolking meestal niet kon betalen. 
Uiteindelijk duurde deze busboycot 374 dagen (langer 
dan een jaar) voor het busbedrijf door de knieën ging.  
 

In de autobiografie lees je hoe King steeds weer de 
mensen aanvuurde om dóór te gaan, het lijden te dra-
gen en vooral geen geweld te gebruiken. Dààr was hij 
op gefocust. Hij vocht voor zijn overtuiging. Voor het-
geen waarvan hij diep van binnen wist dat God hem 
geroepen had. Zo werd hij een soldaat in het leger 
van Christus. Veel lijden was ermee gemoeid. Regel-
matig werd hij gearresteerd. Er werden aanslagen op 
zijn huis gepleegd en ook op hemzelf, waarvan de 
laatste met dodelijke afloop.       
 
'Deel in het lijden als een goed soldaat van Jezus 
Christus'. Dat lees ik in de Bijbel (2 Timoteüs 2:3). 
Martin Luther King was zo'n vredessoldaat en zo zijn 
er meer geweest in de geschiedenis van de mens-
heid. We danken God dat er soms mensen opstaan 
met moed en overtuiging waardoor ontwikkelingen ten 
goede bewerkt worden.  
 
Ik eindig dit stukje met een citaat uit de wereldberoem-
de toespraak van King in Washington (28 augustus 
1963) ten overstaan van 200.000 mensen. Een rede 
waarvan de boodschap vandaag net zo actueel is als 
50 jaar geleden.  
 
'Laten wij niet talmen in het dal der wanhoop. Ik zeg u 
vandaag, vrienden, dat hoewel wij oog in oog staan 
met de moeilijkheden van vandaag en morgen, ik nog 
altijd een droom heb. Een droom die diep geworteld is 
in de Amerikaanse droom. 
Ik heb een droom dat op een dag deze natie zal op-
staan en de ware betekenis van haar credo zal vervul-
len: voor ons is het vanzelfsprekend dat alle mensen 
als gelijken zijn geschapen. 
Ik heb een droom dat op een dag op de rode heuvels 
van Georgia de zonen van voormalige slaven en de 
zonen van voormalige slavenhouders tezamen zullen 
aanzitten aan de tafel der broederschap.  
Ik heb een droom dat zelfs de staat Mississippi, een 
staat die wordt verstikt door onrecht en onderdrukking, 
zal veranderen in een oase van vrijheid en gerechtig-
heid.  
Ik heb een droom dat mijn vier kinderen op een dag 
zullen leven in een natie waarin zij niet worden beoor-
deeld naar de kleur van hun huid, maar naar de in-
houd van hun karakter. 
Ik heb vandaag een droom! 

hof. Deze dienst begint om 10.30 en staat in het te-
ken van de diaconie: diverse initiatieven op diaco-
naal gebied van samenwerkende kerken in Amster-
dam - Oost zullen gepresenteerd worden, veelal door 
de betrokkenen zelf.  Deze zondag is er geen dienst 
in De Bron. 
Op 7 oktober is er een dienst met en door kin-
deren.  De kinderen staan centraal, maar de dienst is 
geschikt voor alle leeftijden en ieder is welkom.  
Op 28 oktober vindt de jaarlijkse dienst met doven 
plaats. Dovenpastor Wieger Pantjes zal zijn mede-
werking verlenen.   
 
 

We zijn dankbaar met iedereen die steeds weer een 
rol vervult bij de diensten, van de autodienst tot het 
kosterschap, van de koffiedienst tot de welkomst-
dienst, van de muziek tot de lezingen, van het collec-
teren tot het leiden van Ark en Guppies, van de ou-
derling tot het verspreiding van Orde van Dienst en 
preek in grote letter, van de deelname aan het ge-
bedsteam tot de Wereldwinkel, van het 'er zijn' tot de 
ontmoeting met anderen, en met God. 
 
 

Hartelijke groet, ook van Tonny,  
Dirk-Jan Thijs  
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Eten bij dominee Dirk– Jan en zijn lieve vrouw Tonnie 

Ik heb een droom dat op een dag elk dal zal worden 
opgeheven en elke heuvel en berg zal worden geëf-
fend, dat de ruwe plaatsen vlak zullen worden en de 
kromme recht, en dat de glorie van de Heer zal wor-
den geopenbaard en de hele mensheid dit gezamen-
lijk zal aanschouwen.   
............................. 
En wanneer dit geschiedt, wanneer wij de vrijheid la-
ten weerklinken, wanneer wij haar laten weerklinken 

uit elk dorp en elk gehucht, uit elke staat en elke stad, 
dan zullen wij snel de dag kunnen laten komen waar-
op al Gods kinderen, blanken en zwarten, joden en 
niet-joden, protestanten en katholieken, de handen 
ineen kunnen slaan om de oude spiritual aan te hef-
fen: Free at last, free at last. Thank God Almighty, we 
are free at last'. 
 

Dirk-Jan Thijs 

Even voorstellen 

Vanaf deze editie neem ik de redactie van Meerzicht 
over. Ik dank Henk den Hoedt voor de vele jaren ge-
durende welke hij de redactie heeft verzorgd. Ik bn 35 
jaar oud en afgestudeerd HBO-theoloog en vader van 
Amanda van 7 jaar. Ik heb veel zin om de redactie van 

Meerzicht te verzorgen. Kopij kunt u vanaf nu sturen 
naar: filosofaster@msn.com 
 
 

Rick Slotboom 
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Diaconale collectes september/ november 2018 
 

 

 

2 september Eigen jeugdwerk – De Bron 

9 september Amnesty International 
16 september Oecumenische dienst in de Hofkerk 

23 september Missionhouse – Diaconie Amsterdam 

30 september Verjaardagsfonds De Bron 

7 oktober PKN - Israëlzondag 

14 oktober Kerk in Actie – Wereldvoedseldag - Nepal 
21 oktober Dovenpastoraat - Amsterdam 

28 oktober Kerk in Actie – Hervormingsdag - Oekraïne 

2 november Eigen Ouderenwerk – De Bron 

OPEN MAALTIJDEN 
In ontmoetingsruimte De Bron 

 
Ontmoet elkaar vanaf 17.15 uur met een 

drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd  

 
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  

mailto:ans.deschan@live.nl


8 

MeerZicht 
 

 

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. 
 
Op 11 september gaan we met veel plezier het nieu-
we seizoen openen.   
 
POSTZEGELS 
Beste allemaal, 
Het is weer zo ver om u te vragen de zegels en kaar-
ten van uw post te doneren aan de “Kerk in Actie” . Ik 
hoop al uw vakantiepost te krijgen. Verder is de proce-

dure 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 
voor informatie: 06 2343 1744 / 06 5420 4151 

Verantwoording Diaconale collectes 

Allerlei 

 

Datum collecte: Diaconaal doel Bedrag in Euro’s 

3 juni Kinderhospice het Lindenhofje- Asd- Jordaan 117,50 

10 juni KIA-Werelddiaconaat Guatemala 86,70 

17 juni Regenboogstichting Amsterdam 125,75 

24 juni Nederlands Bijbelgenootschap 70,85 

1 juli DPAO – Amsterdam Oost 136,80 

8 juli Drugspastoraat Amsterdam 128,05 

15 juli Pioniersplek Betondorp 104,05 

22 juli Eigen Ouderenwerk De Bron 60,50 

29 juli Sociale Kruidenier 151,70 

5 augustus Diaconie Amsterdam – Wereldhuis 106,90 

12 augustus Kerk in Actie – Kameroen 115,05 

19 augustus Oude Zijds 100 84,50 

OPROEP VRIJWILLIGERS  

koffieteam – ontvangsteam - verjaardagsteam 
 
Beste gemeenteleden, 
Dit is een dringende oproep om alle teams in 2019 te verster-
ken.  
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 oplos-
sing te vinden.  
 

U kunt zich aanmelden bij Ans van Raalte-Deschan 
Tel. 020 7717711 of ans.deschan@live.nl 

http://www.facebook.com/seniorencafe
mailto:ans.deschan@live.nl
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In memoriam 
Op 14 augustus jl. is mevrouw Bartelina Agetha van 
der Sluijs-van der Stal van ons heengegaan,  voor 
velen Lien van der Sluijs.  
 
Zondag 19 augustus heeft pastor Marja van Gaalen 
het bericht van overlijden afgekondigd en haar her-
dacht voor het vele vrijwilligerswerk wat zij heeft ge-
daan in de Open Hof. Marja heeft 10 jaar met Lien 
samengewerkt.  
Lien heeft heel veel voetsporen in de Open Hof liggen 
als vrijwilligster. Zij was één van de eersten die de 
bibliotheek beheerde. Verder was ze actief in de zon-
dagdiensten en werkten ze mee met de knutselclub. 
Vrijwilligsters zijn goud waard en dat geldt zeker ook 
voor al haar werk in de Open Hof.  
 
Nadat meneer Van der Sluijs zijn auto had wegge-

daan hebben we hen op de zondagmorgen ingedeeld 
in de autodienst en haalde ook ik hen op bij toerbeurt.  
Ze zijn altijd trouwe gemeenteleden geweest totdat 
het niet meer ging.  
 
Ik ben blij dat ik Lien heb leren kennen in mijn leven 
en dat ik haar tot voor kort nog heb bezocht in Ver-
pleeghuis De Bogt. Ze was een realistische vrouw met 
een luisterend oor.  
Wij wensen haar man Jaap, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe in de komende tijd. 
 
We mogen erop vertrouwen dat zij het koninkrijk van 
God is binnengegaan.  

 
Ans van Raalte-Deschan 

Lieve mensen, 
  
Wij willen jullie vriendelijk bedanken voor de belang-
stelling, die wij de afgelopen maanden mochten ont-
vangen. 
De mooie bloemen van de kerkdienst, kaarten en tele-

foontjes, deden ons heel erg goed. 
  
Lieve Groetjes van 
 
  

                Rob en Marina Neijssel.  

Bedankje 

Kerk in actie 
Beste mensen, 
 
Wat is er weinig post verzonden in Nederland. 
Ik kan het merken doordat er weinig zegels en  
kaarten voor de “Kerk in Actie” worden  ontvangen. 
Maar u was  natuurlijk met vakantie, maar als u nog 
eens tijd kan vinden om deze dingen op te willen 

ruimen denk dan ook aan mij, en verras me met uw  
gaven voor het goede doel. U weet, 0651701842 is  
genoeg om ze te halen  (op afspraak) Hartelijke Groet, 
 
  

     
 Louis Robert. 
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De liefde van God de Vader 
 

In 2 Korintiërs 13:14 wenst Paulus ons de genade van 
de Heer Jezus Christus, en de liefde van God en de 
gemeenschap van de Heilige Geest toe. De liefde van 
God is kennelijk een kernelement van het christelijke 
leven. Dit is iets wat veel christenen niet goed begrij-
pen. Vaak voelen ze zich op hun gemak bij Jezus, die 
genadig is en van zondaren houdt en vergeeft. Maar 
God, dat is iemand voor wie je op moet passen. God 
is heilig en in het Oude Testament kun je lezen dat 
een kleine misstap genoeg kan zijn om je dood neer 
te laten vallen. Daarom denken veel gelovigen dat 
God de Vader iemand is die toornig is over onze zon-
den en dat Jezus dan steeds tussenbeide moet ko-
men om voor ons te pleiten en zijn woede te sussen. 
Toch klopt er niets van dit beeld. 
In Johannes 3:16 lezen we dat Gods grote liefde de 
reden is geweest dat hij zijn Zoon voor de wereld 
heeft gegeven tot redding. Heel de genade van Chris-
tus heeft dus zijn grond in de liefde van God de Vader. 
De Vader is er niet op uit om de wereld te veroordelen 
of te verdoemen, maar om haar te redden, en dat van-
uit een overvloed aan liefde.  
1 Johannes 4:17 en 18 leert ons dat hierin de liefde bij 
ons volmaakt is geworden dat wij vrijmoedigheid heb-
ben op de dag van het oordeel en dat er in de liefde 
geen vrees is, maar dat de volmaakte liefde de vrees 
uitdrijft (want vrees houdt verband met straf en wie 
vreest is niet volmaakt in de liefde). Als wij de liefde 
van God begrijpen, dan hebben wij geen enkele vrees 
voor Gods oordeel, omdat wij weten dat hij oneindig 
van ons houdt, wat wij ook doen, en dat onze redding 
afhangt van zijn liefde en niet van wat wij doen.  
Veel christenen vrezen Gods oordeel zeer en zijn zich 
erg bewust van hun vele zonden. Er zit iets in deze 
houding wat klopt: zoals Paulus in de eerste hoofd-
stukken van Romeinen uitlegt zijn alle mensen zon-
daars en verdienen zijn oordeel. Ieder mens verdient 
het om naar de hel te gaan. Toch houdt het hier niet 
op. Ieder die gelooft wordt om niet gered door Gods 
genade, op grond van Christus’ kruis en opstanding 
(Romeinen 3:21-30). Er is een overvloed aan liefde en 
genade in Gods hart en alles wat er verder in de bijbel 
staat, moeten wij van daaruit interpreteren. Onze red-
ding hangt niet van onszelf af. Wij hoeven niet te pres-
teren of onszelf te redden. We hoeven ook niet te le-
ven vanuit angst voor oordeel. God is goed. Dit is een 
bovennatuurlijke liefde, waarbij je leert dat je hele 
identiteit niet in jezelf ligt, maar in Gods liefde, in 
Christus’ genade. Dit is een groot wonder. We verdie-
nen niets en krijgen alles en kunnen er ook nog zeker 
van zijn. We hoeven ook niet eerst een fase van ellen-
de door te maken om ons diepgaand bewust te wor-
den van onze zondigheid. Dit kan wel, maar het hoeft 
niet. Je kunt ook tot de verlossing in Christus aange-
trokken worden door Gods grote liefde. Gods liefde is 
meer dan genoeg. 
Ik las hierover een mooi verhaal van de zendelinge 
Heidi Baker. Zij haalt weeskinderen van de straten van 
Mozambique en neemt ze aan als haar eigen kin-

deren. Een van hen was zo beschadigd dat hij steeds 
opnieuw de spullen uit huis stal en wegliep. Telkens 
opnieuw haalde zij hem weer terug van de straat in 
liefde, zonder te veroordelen. Hij zat zo vol pijn dat hij 
zelfs had geprobeerd om andere zendelingen te wur-
gen. Toch bleef zij volharden om hem niet af te wijzen 
maar liefde te geven en te zeggen: “Je bent geen 
wees!” (maar een zoon). Op een dag brak het besef 
door van wie hij was. Zijn (nieuwe) moeder en haar 
medewerkers werden aangevallen door criminelen en 
hij stond op om hen te beschermen. Eindelijk besefte 
hij dat hij een geliefde zoon was. Zo is de liefde van 
God. Hij zoekt niet alleen het verloren schaap (Lukas 
15:1-7), maar hij blijft het zoeken en overspoelen met 
liefde, ook als het keer op keer zondigt en verkeerd 
doet, totdat het zich realiseert dat God van hem houdt 
en hij een geliefde zoon is. 
Betekent dit dan dat we een vrijbrief krijgen om maar 
te blijven zondigen, omdat God ons toch wel vergeeft, 
keer op keer? Het lijkt me dat wie zo denkt de liefde 
van God niet goed begrepen heeft. Wie zo’n over-
vloed aan onverdiende, goedgunstige liefde ontvangt, 
kan niet anders dan erdoor veranderd worden en zelf 
een liefdevol persoon worden. Gods liefde is extrava-
gant en als je werkelijk begrijpt wat die inhoudt, zul je 
erdoor veranderd worden. Zo niet, dan heb je nog niet 
begrepen wat Gods liefde inhoudt. Maar dit is iets wat 
komt door een overvloed aan liefde en genade en niet 
door angst voor veroordeling. Angst voor veroordeling 

kan hooguit een stok achter de deur zijn, die je toe-
leidt naar Gods liefde. Maar uiteindelijk kan angst 
nooit een vervanging zijn voor liefde en kan alleen de 
liefde van God je hart veranderen.  

 

Rick Slotboom 
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De Blik van Dick 
Heldje 
 

Als nationale held heb je het tegenwoordig niet mak-
kelijk, Neen, ik bedoel niet die figuur die een paar jaar 
geleden tot held is benoemd en daarna alleen maar in 
opspraak is geweest, wat ons met z’n allen ook nog 
drie ton aan advocaatkosten schijnt te hebben gekost; 
neen, ik doel op de helden die ons bij vaderlandse 
geschiedenis met volle paplepels zijn ingegoten: De 
Ruyter, Coen en nog zo wat jongens van De Wit en 
stavast. Op de lagere school werden ons mooie ver-
halen opgedist, spannende jongensboeken; tot in de 
jaren zeventig bleven we scholen, straten en tunnels 
vernoemen naar die voorbeelden. 
 
De laatste jaren verandert dat en hoor je steeds meer 
geluiden om hun namen maar liever te schrappen uit 
ons collectief geheugen, omdat het uiteindelijk toch 
niet zulke brave ieden waren als ons was voorgehou-
den. In Suriname heb ik gezien dat ons slavernijverle-
den volstrekt anders in elkaar steekt dan de school-
boekjes en platen van Jetses ons wilden doen gelo-
ven. 
Maar goed, ook dat maakt deel uit van ons verle-
den,en dus moet de manier van omgaan daarmee en 
het vernoemen naar inmiddels gevallen helden, zeker 
ook zichtbaar blijven. Je poetst iets niet uit door het uit 
te poetsen. 
 
Eén held kom je in dit verband nooit tegen: Jan van 
Schaffelaar. En dat brengt me meteen ook bij de kerk, 
in dit geval de Oude Kerk, Torenplein 1, Barneveld 
(voorheen de Grote- of Odolphuskerk). Tenslotte heeft 
deze rubriek een kerkelijke inslag. Ieder kerkgebouw 
heeft wel iets bijzonders, een visigotisch portaal (zie 
vorige aflevering), een kunstwerk van Beutener of Da 
Vinci, dan wel een toren die uit het lood staat. Zo ook 
deze kerk te Barneveld, die stamt uit de twaalfde of 
dertiende eeuw; daarover is men niet zeker. Natuurlijk 
wilde de gemeente Barneveld of het kerkbestuur aan-
dacht besteden aan hun eigen plaatselijke held. Dat 
heeft men gedaan! En hoe! Het bible-beltse Barneveld 
pakt de zaken namelijk graag groots aan. Zie bijvoor-
beeld de recent gebouwde godshuizen van een om-
vang waarvan je als Watergraafsmeerder nauwelijks 
een voorstelling kunt maken. En inmiddels alweer te 
klein!  
 
Maar laat ik eerst even de geschiedenis van Van 
Schaffelaar in uw herinnering brengen. Voor de ene 
lezer ligt de lagere school immers verder in het verle-
den dan voor de andere. We schrijven het jaar 1482, 
het hoogtepunt van Hoekse en Kabeljauwse twisten, 
en onze Jan is daarin aanvoerder van een klein regi-
ment Kabeljauwen. We hebben het dus niet, zoals 

vaak wordt gedacht, over een held uit de tachtigjarige 
oorlog, maar over de leider van een, zoals we het te-
genwoordig zouden noemen, militie tijdens een bur-
geroorlog die uitsluitend ging over macht en geld. 
Niets nieuws.  
 
Terug naar Van Schaffelaar. Op enig moment heeft hij 
de toren van de kerk te Barneveld veroverd en zich 
daarin met zijn manschappen teruggetrokken. Een 
heldendaad? Mij dunkt van niet. Geen weldenkend 
mens trekt zich terug in een toren, want als de vijand 
twee man voor de deur posteert, dan ben je de klos. 
Net zoals Leonidas met een handjevol Grieken het 
machtige Perzische leger wist tegen te houden bij de 
pas van Thermopilae.  
Dat is dan ook precies wat er gebeurde: de Hoeken 
blokkeerden de uitgang en wilden de ingesloten man-
schappen alleen een vrije aftocht bieden als zij hun 
aanvoerder naar beneden zouden gooien. Nu, daar-
mee wilde Jan zijn mannen niet belasten en onder het 
uitspreken van de zin: "Lieve gesellen, ic moet ummer 
sterven, ic en wil u in geenen last brenghen" sprong 
hij van de torentrans. Omdat de die toren niet echt 
heel hoog is, kwam hij levend beneden en werd daar 
alsnog door de vijand een kopje kleiner gemaakt. Dit 
was dan de onderhavige heldendaad. Ook hiervan 
zeg ik: viel er niet eerst wat te onderhandelen? Was 
dit niet wat ondoordacht, net zoals jezelf en je man-
schappen kansloos opsluiten in een toren? 
 
Hoe het ook zij, dit vereiste een statig eerbetoon. On-
der de toren heeft een gemeente- of kerkbestuur van 
weleer dan ook een betonnen beeld van Jan van 
Schaffelaar doen plaatsen. Dat staat er al een tijdje. 
Korter geleden is daar een silhouet in het trottoir aan 
toegevoegd. Je ziet zoiets ook wel eens in het tv-
programma Opsporing Verzocht als met stoepkrijt 
wordt aangegeven hoe een slachtoffer van een mis-
drijf werd aangetroffen. In Barneved is de omlijning 
niet van krijt, maar van koper, maar dan nog. Boven-
genoemde laatste woorden van Van Schaffelaar zijn 
erin aangebracht. Waarschijnlijk mocht het niet teveel 
kosten, want het geheel is niet meer dan een meter 
lang. Of ging het hier maar om zo’n klein mannetje? 
Het is allemaal te klungelig voor woorden. 
 
Ik ben blij dat er nooit een held van de toren van De 
Bron is afgesprongen. 
 
 

Dick Spijker 
www.deblikvandick.nl 

www.facebook.com/deblikvandick 

http://www.deblikvandick.nl/
http://www.facebook.com/deblikvandick
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Betondorp Bloeit deelt verdriet 
In Betondorp zie je regelmatig een rouwwagen gaan. 
Het is immers zo dat er veel ouderen wonen .... Toch 
is het niet altijd zo, dat alleen hoogbejaarde mensen 
sterven. De laatste maanden hebben we afscheid ge-
nomen van mensen die nog helemaal niet zo oud wa-
ren! Zoals Eelco, die na een langdurige ziekte stierf op 
jonge leeftijd. En Sylvia, die ook nog lang niet oud 
was , na een moedige lijdensweg. En Matteo, een 
piepjonge man met een heel leven voor zich, aan een 
ongeneeslijke aandoening. Alleen Jopie was oud en 
het leven moe. We missen haar !  
Ik wil hen allen met ere noemen voor wie zij waren. 
Wij kwamen op hun afscheid uit liefde en respect , en 
deelden in het verdriet. Daaruit kwam het idee voort, 
om elke maand een “ Kaarsjes- bijeenkomst “ te hou-
den in onze viering , waarin namen van mensen wor-
den genoemd die ziek zijn , verdrietig , eenzaam of 

overleden. Mensen kunnen komen om een kaarsje 
aan te steken en naar muziek te luisteren en een her-
innering in een boek te schrijven. We kunnen voor ze 
bidden en een zegen uitspreken als mensen dat wil-
len.  En er staat een bakje troost voor ze klaar. De 
Trooster zelf zal er ook zijn. Want Hij is ons overal 
nabij.  
Komt u ook? Of wilt u een kaarsje laten aansteken? 
Dat kan!!  
Bel maar naar mij: 06-10421819. Dan noemen we de 
naam van uw dierbare en herdenken haar of hem.  
 
 

 
Hartelijke pioniersgroeten van Margrietha, Mattanja, 

Erika, Ernest, Brigitte, Clementine, Stacey, Dikki, Ine-
ke , Christina en Trudy 
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Arbeiders in de wijngaard.  Een diaconale viering 
 
Hofkerk, 16 september 2018 

In juni 2016 hebben leden van diverse kerken en ge-
meenschappen in Amsterdam Oost en Zuid Oost, die 
actief zijn in de diaconie, de caritas, zich gebundeld in 
het ‘Diaconaal Platform Amsterdam Oost’ (DPA-O). In 
zijn korte bestaan is het DPA-O geregeld bij elkaar 
gekomen en heeft zij al een scala aan activiteiten ge-
organiseerd. Waaronder rommelmarkten en presentie 
op een buurtmarkt met een ‘kaarsenkast’; een kast 
waar men een gesprek kan hebben, een gebed kan 
opschrijven en voor iemand een kaarsje kan aanste-
ken. Daarnaast waren er diverse activiteiten voor de 
vluchtelingen en spanden zij zich in voor de groep 
ongedocumenteerden (We are here) die in Oost wa-
ren neer gestreken. Zo was er op 3 juli een derde So-
lidarity Meal in de Muiderkerk, waarbij de we are here 
groep de maaltijd verzorgde. 
 
In de vieringen op de zondagmorgen wordt er telkens 
op gewezen dat wij allen één familie zijn in de naam 
van Christus. Wat gezegd, gebeden en gezongen 

wordt op de zondagmorgen, wordt door de week let-
terlijk in praktijk gebracht door de diaconie. De diaco-
nie inspireert de liturgie en de liturgie geeft de inspira-
tie om door te gaan, het niet op te geven 
 
Graag wil het DPA-O u uitnodigen met hen en hun 
doelgroepen kennis te maken. Dit kan op zondag 
16 september om 10.30 uur in de Hofkerk. Het is 
voor het eerst dat het DPA-O een viering samen-
stelt waarin de diaconie centraal staat. Een ieder 
met een diaconaal hart is uitgenodigd. 
 
Het daklozenkoor De Straatklinkers zal de viering op-
luisteren. Een koor van het Apostolisch Genootschap 
zal een lied zingen. Een aantal mensen worden kort 
geïnterviewd en na de viering zijn er tal van mensen 
en organisaties aanwezig waar u mee kunt kennisma-
ken en mee in gesprek kunt gaan. 
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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 

 

September 2018 

za.1 sept.9.00 Uitstapje ZZ museum Enkhuizen  

zo.2 sept 10.00 Dienst;  Voorganger Jerrit Vellenga, PiO 

di. 4 sept. 14.30 Amstelgroep (pastorie) 

di. 4 sept. 19.30 Gebed voor Buurt & Kerk  

wo. 5 sept. 20.00 Kerkenraad 

do.6 sept.15.00 Dienst in De Open Hof; voorganger Ds.M.(Monica) Randt 

zo.9 sept.10.00 Startzondag; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

di. 11 sept. 19.30 Joh - cursus (Ontmoetingsruimte De Bron)  

zo.16 sept. 10.30 Oecumenische Dienst in de Hofkerk - Linnaeushof; GEEN DIENST IN DE BRON 

wo.19 sept. 13.30 Dienst van 't Hofflaan 51; Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

wo.19 sept. vanaf 17.15 Open Maaltijd 

zo.23 sept. 10.00 Dienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

di. 25 sept. 19.30 Joh - cursus (Ontmoetingsruimte De Bron)  

zo.30 sept.10.00 Dienst; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

zo.30 sept. 18.30 Jonge Bronners (pastorie) 

 

October 2018 

di. 2 oct.14.30 Amstelgroep (pastorie) 

di. 2 oct.19.30 Gebed voor Buurt & Kerk  

do. 4 oct. 15.00 Dienst De Open Hof; voorganger Pastor H. (Hedy) Smeulders 

zo.7 oct. 10.00; Dienst met/door kinderen Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

di.9 oct.19.30 Joh cursus (Ontmoetingsruimte De Bron)  

wo. 10 oct. 20.00 Kerkenraad 

zo.14 oct. 10.00 Dienst; voorganger Ds.M.(Margrietha) Reinders 

wo.17 oct. 13.30 Dienst van 't Hofflaan 51; Pastor N. (Nico) Essen 

wo.17 oct. vanaf 17.15 Open Maaltijd 

zo.21 oct. 10.00 Dienst;  voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs 

zo.28 oct. 10.00 Dienst met Doven; voorganger Ds.D.J. (Dirk-Jan) Thijs 

zo.28 oct. 18.30 Jonge Bronners (pastorie) 

Groeien bij De Bron - de kalender voor september en oktober  
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