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Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en
zegen.
Ga met God en Hij zal met je
zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn
Lied 416 (Liedboek Zingen en bidden in
huis en kerk)
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MeerZicht

Beste Vrienden,
Na zeven jaar
De laatste MeerZicht...Voor ons dan. De laatste
maanden staan voor Tonny en mij in het teken van
afscheid. Mensen in het pastoraat waarvan je afscheid
neemt. (Speciale) kerkdiensten waaraan je voor de
laatste keer bijdraagt. Kringen en cursussen, die je
een laatste keer leidt, laatste maaltijden, laatste
Maaltijden. Het stemt me weemoedig, hoewel we
geloven dat het goed is zoals het is. Afscheid nemen
van de Watergraafsmeer is niet eenvoudig. We
hebben ons hier van begin af aan op ons gemak en
op onze plaats gevoeld. Het had voor Tonny en mij
iets vertrouwds: terugkomen in Amsterdam na zoveel
jaar. Een hartelijke ontvangst van binnen en buiten de
gemeente. Mensen die bereid waren en zijn hun
schouders eronder te zetten. Mensen die je de ruimte
gaven om je roeping vorm te geven. Mensen die
meededen en meedoen met inzet van hun talenten en
energie.
Een best wel groot aantal mensen van het begin is
niet meer onder ons. Ik schat zo'n honderd en dan
beperk ik me tot hen met een actief kerkelijk verleden.
Veel herinneringen komen op. We gedenken hen met
genegenheid. Gelukkig zijn er nieuwe mensen voor in

de plaats gekomen. Veelal niet meer (voormalig)
hervormd/gereformeerden
uit
de
WGM.
De
nieuwelingen kwamen ook uit andere stadsdelen of
zelfs van buiten Amsterdam. Er waren er bij die al
langer gelovig waren (en in sommige gevallen met
een andere kerk of groep meeleefden), maar er waren
er ook die het geloof ontdekten of her-ontdekten. Van
die laatste categorie zijn er die nu tot de kern van de
gemeente behoren. We zijn enorm dankbaar voor
jonge mensen die buiten de WGM moesten verhuizen
vanwege gezinsuitbreiding en toch trouw bleven aan
De Bron. Ze hebben er iedere zondag een extra reisje
voor over. In hun nieuwe woonplaats waren ze bij de
kerk ook zeer welkom geweest en toch zijn ze blijven
komen.
Voor Tonny en mij was het een nieuwe ervaring: als
predikant actief te zijn. We hadden er van te voren
geen goede voorstelling van hoe het zou zijn. We
waren heel ons leven kerkelijk betrokken geweest - in
binnenland en ook tien jaar in andere landen in
Europa. Maar altijd als gemeenteleden. We zagen wel
op tegen deze nieuwe verantwoordelijkheid. Na zeven
intensieve jaren kijken we met dankbaarheid terug.
We hebben (her)ontdekt wat de kerk zo bijzonder
maakt: een gemeenschap van mensen die iets delen
op het diepste niveau: de verbondenheid met Jezus
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Christus, Heer van de kerk. Het is iets unieks, iets dat
ik in geen enkele andere organisatie ben
tegengekomen. Ik vlak daarbij niet weg dat er ook wel
eens meningsverschillen zijn. Dat is menselijk. Maar
we zijn geroepen die te overstijgen.
De kerk gaat door. Dat is onze hoop en ons gebed
voor de Watergraafsmeer. In verbondenheid met alle
christenen die er wonen. We bidden voor de
kerkenraad en de begeleiders die paden naar de
toekomst in kaart brengen. We bidden voor heel de
gemeente en heel het stadsdeel.
Tonny en ik hopen op een ander moment persoonlijk
van ieder afscheid te nemen. Voor nu rest de
zegenbede dat de Heer de gemeente en ieder daarbij
betrokken zal bewaren en leiden.
Shalom,
Tonny en Dirk-Jan Thijs

Bij de diensten in November en December
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.

Enkele toelichtingen bij diensten met een bijzonder
karakter:
Op 11 november vieren we Dankdag. We staan stil bij
alle gaven en zegeningen die soms zo
vanzelfsprekend lijken.
Op 18 november is er een dienst met openbare
belijdenis van het geloof en bediening van de
heilige Doop. Enkele mensen van verschillende
leeftijd maken deze keuze uit dankbaarheid dat God
met hen op weg gegaan is. Onze zegenwensen zijn
voor hen: Rosali Fitz, Maaike Jansen, Wim Knabe en
Peter Weiss.
Op 25 november is het de laatste zondag van het
kerkelijk jaar: de Zondag van de Voleinding of
Eeuwigheidzondag. We gedenken dan hen die ons
het afgelopen jaar ontvallen zijn en noemen hun
namen.
Op 2 december is het de Eerste Advent: de start van
een nieuw kerkelijk jaar. Het begin van een periode
van uitzien naar de komst van de Heer; een tijd van
bezinning en inkeer.
Op 9 december is Tweede Advent, een dienst met
viering van het heilig Avondmaal.
Voor de verschillende vieringen in verband met Kerst
en Oud en Nieuw verwijs ik naar elders in dit blad.
Hartelijke groet, ook van Tonny,
Dirk-Jan Thijs

Mensen
In Memoriam
We
Op 19 september overleed Cornelia Doortje (Corrie)
Klok - van Streepen in de leeftijd van 91 jaar. Vele
jaren woonde de familie op de Hugo de Vrieslaan en
later aan de Von Liebigweg.
Ik leerde haar kennen kort voor het overlijden van
haar man, bijna 6 jaar geleden. Bezoekjes stelde ze
altijd op prijs. Een gesprekje met anderen deed haar
goed. De laatste jaren werden zwaarder door
lichamelijk achteruitgang, terwijl ze geestelijk nog heel
goed bleef. Leed werd haar niet bespaard: behalve
het verlies van haar man, gingen ook haar zoon Fred
en haar beide zusters haar voor.
Bij het afscheid op 27 september in de aula van de
Nieuwe Ooster stonden de woorden : 'Want ik weet
dat mijn verlosser leeft' (Job 19:25) centraal. Het was
haar belijdenistekst. Toen Corrie belijdenis deed, wist
niemand nog hoe haar leven verder zou verlopen. Ze
kreeg toen deze tekst mee. Als een soort motto voor
haar leven. En ze heeft deze woorden wel nodig
gehad bij alles wat haar overkomen is. Je kon het aan
haar merken: ze had iets van een doorleefd geloof.
Het waren voor haar niet alleen woorden, maar een
doorleefde werkelijkheid.

wensen

haar

kinderen,

klein

-

en

achterkleinkinderen sterkte met dit verlies.
--------------------------------------------------———————Op 25 september overleed Jetty Juliana Verhoog –
van Kessel in de leeftijd van 77 jaar.
Diverse beelden van Jetty gaan door mijn hoofd. Eén
ervan is uit de tijd dat ze nog naar de kerk kon komen.
Ze zat dan meestal helemaal achteraan. Misschien
om er even ongezien uit te kunnen als dat nodig was.
Misschien omdat ze geen behoefte had zichzelf op de
voorgrond te plaatsen. Misschien omdat ze dicht bij
Klaas wilde zitten, die regelmatig het orgel bespeelde
tijdens de diensten (de orgelbank stond toen nog
achterin de kerk). Een tweede beeld dat ik van Jetty
heb is dat van een familiemens. Als ik op bezoek
kwam hoorde ik veel familieverhalen. Over haar gezin.
Over haar familie dichtbij en verder weg. Een mater
familias, iemand die heel erg betrokken is op het reilen
en zeilen van de familie. Daarin speelden ook
verjaardagen en familiefeestjes een grote rol. Een
derde beeld dat ik heb van Jetty is van een creatieve
persoon die in stilte aquarellen maakt. Er hangen er
enkele aan de muur op de Archimedesweg. Verstilde
schilderijtjes vaak met landschappen. Ik denk dat dit
voor Jetty ook een manier was om zich uit te drukken.
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'In vertrouwen het leven leven zoals het tot je komt' .
Zo omschreef dochter Jetty de levenshouding van
haar moeder tijdens het voorgesprek voor dit afscheid.
Ik vond dat wel raak getypeerd. Bij het afscheid op 2
oktober in De Bron lazen we daarbij Psalm 121. Het
gaat over pelgrims onderweg naar Jeruzalem. Het
laatste stukje is door bergachtig land. Bergen die je
soms kunnen aanvliegen.
De dichter van de psalm zegt het zo:
'Sla ik mijn ogen naar de bergen - van waar komt mijn
hulp?...
Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde
gemaakt heeft'
Jetty was niet iemand van grote geloofsuitspraken.
Toch denk ik dat het vertrouwen, dat Jetty de kracht
gaf om steeds weer door te gaan, datzelfde was als
waarover deze dichter het heeft. Dat haar diepste
vertrouwen was op God.
Haar lichaam werd ter ruste gelegd op de Nieuwe
Ooster. We wensen Klaas en de kinderen en
kleinkinderen de troost en kracht van God.
- ---------------------------------------------------------------------Op 29 september overleed Maarten Buntsma in de
leeftijd van 82 jaar. Een flink aantal jaren geleden was
Maarten actief als kerkenraadslid in de toenmalige
Emmakerk. Na zijn verhuizing naar Duivendrecht bleef
hij een periode actief als administrateur op het
kerkelijk bureau van De Bron, waar je hem vaak op
dinsdagen kon aantreffen. We zijn hem dankbaar voor
zijn inzet. Ongeveer een half jaar geleden kwam zijn
vrouw te wonen in AMSTA Van't Hofflaan in verband
met toenemende dementie. Zelf overviel hem een
ernstige ziekte.
Op 6 oktober was de uitvaart vanuit de Kleine Kerk te
Duivendrecht. We wensen zijn vrouw, kinderen en
verdere familie sterkte en nabijheid van God.
Op 6 oktober overleed Edmay Stella Cladder - Reiger
in de leeftijd van 85 jaar. Geboren in voorm. Ned Indië
woonde ze vele jaren met haar gezin tegenover de
kerk, waar haar man diaken was. Haar zoon schrijft: In
die jaren zette zij zich regelmatig in voor de
Emmakerk, met name bij speciale evenementen als
bazars, goede-doelen-acties en vooral rond de
Kersttijd. Bij dat laatste was zij echt in haar element,
waarbij zij, door haar achtergrond in het
bloemschikken, vele jaren samen met andere
vrijwilligers een grote bijdrage heeft geleverd aan de
kerstversiering in en om de kerkzaal. Haar laatste
levensjaren woonde ze in verzorgingstehuis
Berkenstede in Diemen. De crematie vond plaats in
besloten kring.
We wensen haar kinderen en kleinkinderen sterkte.
---------------------------------------------Op 20 oktober overleed Jannetje Quaak - van As, de
moeder van Tonny en mijn schoonmoeder, in de
leeftijd van 94 jaar. Opgegroeid op het eiland Tholen
(Zeeland) kwam ze met mijn schoonvader als
jonggehuwd stel naar Amsterdam. Het enige wat nog
aan Zeeland herinnerde was haar spraak. Ze was een
bijzonder levenslustige vrouw altijd met anderen in de
weer met hartelijkheid en aandacht. Vooral een beetje
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vreemde mensen of buitenstaanders trokken haar
aan, vandaar dat ze eerst een beetje aan haar
schoonzoon moest wennen (dat laatste viel wel mee
hoor).
Ze is heel oud geworden - de laatste van een
generatie. De laatste twee jaar verbleef ze in
Verzorgingstehuis Beth Shalom in Buitenveldert. Ze
was een gelovige vrouw. De aarzeling van het
godsdienstige milieu van haar opvoeding kon ze nooit
helemaal achter zich laten; toch wist ze dat er maar
Eén was bij wie ze het moest zoeken: Mijn hulp is van
de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft (Ps.
121).
Haar lichaam werd aan de aarde toevertrouwd op 25
oktober op Zorgvlied na een Dienst van Woord en
Gebed in de aula. In de vaste hoop en de zalige
verwachting van de opstanding tot het eeuwige leven.
We zullen haar missen. We zijn dankbaar voor haar
leven. We danken de gemeente voor het medeleven.
Het heeft ons gesteund.
-----------------------------------------------------------------------Geboren
De lente uit zijn handen
stroomt onze winter binnen
verrast de herfst met bloemen
bloeit in ons hart met zomer.
Deze woorden sieren het geboortekaartje van Fleur
Amelie van Meekeren. Op 14 oktober zag zij het
levenslicht. We feliciteren de ouders Popko en Mirjam,
broer Micha en zus Sanne en wensen allen Gods
zegen.
-------------------------------------------------------------------—Ouderen en Zieken
De heer en mw. Weiss verhuisden naar het Henriëtte
Roland Holsthuis, kamer 2045); Kortvoort 100,
1104 NB Amsterdam. Mw. Terpstra kwam te wonen in
verzorgingstehuis Tien Gemeenten, Hoornselaan 11
(kamer 67) , 1442 AA Purmerend, dichtbij dochter en
kleindochter.
De heren Fransen en Weiss hebben beiden te maken
met verval van krachten en zien in geloof uit naar wat
komen gaat. Fransien Degen vierde haar 90 ste
verjaardag. We wensen haar en Freek sterkte. We
noemen ook het echtpaar Groenewoud, alweer enige
tijd verzorgd in De Kraaipan,
3e etage 'Museumplein'; Hofmeyrstraat 125C ; 1091 LX
Amsterdam.
We bidden voor Marlies Knabe in de behandeling die
zij ondergaat en voor Wim.
Voor allen, genoemd en ongenoemd:
De HEER houdt de wacht over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid (Ps. 121:8)
Dirk Jan Thijs
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'What's in a name?'
(Overdenking tijdens Vesper op Nieuwjaar 2018 door
Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs)
nav Lucas 2:21 'Hij kreeg de naam Jezus...'
What’s in a name? That which we call a rose
by any other name would smell as sweet...
Dit zijn dichtregels van William Shakespeare uit zijn
toneelstuk Romeo en Julia. Romeo en Julia zijn leden
van rivaliserende families , maar worden verliefd op
elkaar. Dat maakt hun liefde vrijwel onmogelijk.
Romeo en Julia kunnen niet samen zijn vanwege hun
nàmen. Als Romeo ànders zou heten, lid van een
andere familie zou zijn, zouden ze kunnen trouwen.
Daarom verzucht Julia: What’s in a name? Want voor
haar gaat het er niet om hoe Romeo heet, maar om
wie hij is...
What’s in a name? That which we call a rose
by any other name would smell as sweet...
Een roos, ook al zou die een andere naam hebben,
zou nog steeds even lekker ruiken.
What's in a name? In de Bijbel ligt dat toch even
anders. Bijbelse namen zijn vol betekenis. En daarbij
gaat het er meestal juist niet om tot welke familie je
behoort, van wie je de zoon of dochter bent. Daarom

heet de zoon van Zacharias, niet Zacharias maar
Johannes. Namen in de Bijbel houden meestal een
belofte in en een roeping.
Jezus krijgt zijn naam op de achtste dag, geheel
volgens Joods gebruik, de dag waarop Hij ook
besneden wordt. Die naam hebben Jozef en Maria
niet zelf bedacht, maar is hen door de engel
aangereikt. Je-shua.
'Je' staat voor HEER, de
onuitsprekelijke naam van God (waaronder Hij zich
aan Mozes bekent maakt). En 'shua' betekent
'redden'. De HEER redt. Een naam die Jezus' wezen
en werk tezamen uitdrukt. De HEER (God) redt door
Hem. Het is een belofte en een roeping: want Jezus
moet die weg nog wel gaan.
En inderdaad, op die achtste dag wordt de ouders
gevraagd: welke naam hebben jullie je kind gegeven?
Je-shua : De HEER redt. Zullen ze nog toegelicht
hebben hoe ze tot deze keuze gekomen waren? In
ieder geval spraken Jozef en Maria ermee ook hun
eigen geloof uit. Die baby - acht dagen oud: redder
van de wereld.
In dat geloof mogen ook wij op weg gaan ook in het
nieuwe jaar. In het geloof dat er Iemand op aarde
geweest is met die naam De Heer redt. In die naam is
er leven, want Hij heeft aan zijn roeping voldaan.
What's in a name? Jeshua: de HEER redt!

Overledenen in het kerkelijk jaar
november 2017 - november 2018
22 november 2017

Saakje van Duin-Swart

95 jaar

14 januari 2018

Elisabeth Reuvekamp- Barf

78 jaar

23 januari

Dirkje van der Moolen - de Haas

98 jaar

16 februari

Neeltje van der Velden - Ottevanger

96 jaar

5 mei

Geeske Kooiman - Numan

93 jaar

8 mei

Dirkje (Ditty) Peeters - Ouwehand

67 jaar

9 juni

Adriana Cornelia Antonia Kleine - Steltman

89 jaar

20 juni

Eelco Wybolt Tamminga

66 jaar

23 juni

Jan Willem Eggink

91 jaar

4 augustus

Silvia Bodde
V
riendin Peter Weiss
Bartelina Agetha van der Sluijs - van der Stal

54 jaar

76 jaar

19 september

Wilhelmina (Wil) Christina Johanna Smulders
Deelneemster Open Maaltijd
Cornelia Doortje Klok - van Streepen

25 september

Jetty Juliana Verhoog -van Kessel

77 jaar

29 september

Maarten Buntsma

82 jaar

6 oktober

Edmay Stella Cladder - Reiger

85 jaar

20 oktober

Jannetje Quaak - van As
moeder van Tonny

94 jaar

14 augustus
23 augustus

93 jaar

91 jaar
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Betondorp bloeit

Aan de wijktafel in het buurthuis met de wijkagent

De buurtkerk organiseert een maaltijd over
Franciiscus rond dierendag

Ernest dekt de tafel

Viering met kaarsjes
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Betondorp bloeit gaat op reis
Nu de donkere dagen weer zijn begonnen, is het
extra mooi om te vermelden dat de buurtkerk in
Betondorp is begonnen met kaarsjesvieringen: LICHT
IN BETONDORP. Ons team verzamelt bij de
maaltijden in het Brinkhuis namen van mensen in
Betondorp die ziek zijn of gemist worden : mensen
kunnen een naam in ons voorbeden-boekje schrijven.
En op iedere vierde zondag van de maand steken we
voor hen een kaarsje aan in het Karnhuis, waar het
repaircafe van Betondorp gehouden wordt. Dan wordt
er tussen de hamers en nijptangen gezongen,
gebeden , een tekst gelezen en vieren we een heel
eenvoudig avondmaal. Je zou het
"simple church "kunnen noemen. Een ontmoeting vol
troost en hoop voor kleine mensjes. In de toekomst

willen we het "Licht in Betondorp" zien groeien!
Ook hebben we de laatste maanden flink gespaard
om met 5 teamleden op reis te kunnen naar Krakau,
een stad in Polen waar een Europese samenkomst
van kerkplanters zal zijn. We hopen daar veel te leren
van andere teams die in grote steden werken, soms
nog in veel lastiger omstandigheden dan wij. Daar
hoort u binnenkort meer van!!
VIERINGEN VAN DE BUURTKERK: 25 november en
23 december om 5 uur in Karnstraat 2 . We beginnen
met koffie en thee.
Magrietha Reinders

Vlinders
De Blik van Dick
Soms dwalen zelfs, of ook, of juist, tijdens een
kerkdienst mijn gedachten zomaar ergens anders
heen. Misschien omdat de preek me niet aanspreekt,
of de liederen niet naar mijn zin zijn, of omdat het
zonlicht zo mooi door de ramen schijnt, of omdat ik
gewoon ergens anders aan denk. Erg is dat niet, want
je komt nou net naar zo’n kerkdienst om na te denken
en te contempleren.
Pas dwaalden mijn gedachten weg omdat er een
vlinder in de kerkzaal vloog. Waarschijnlijk een
atalanta, of een dagpauwoog of een gehakkelde
aurelia; dat was niet te zien omdat het beestje van hot
naar her vloog en nergens even rustig ging zitten
luisteren en kijken. Wat een mooie namen hebben ze
toch allemaal. Dat heeft Adam goed gedaan! Er zijn
taalkundigen die zeggen dat de Germaanse taalgroep
de oudste ter wereld is en dat binnen die groep het
Nederlands de oudste taal is. Waaruit sommigen
concluderen dat er in het Paradijs Nederlands werd
gesproken. Adam zou volgens die theorie echt de
namen hierboven hebben bedacht. De Latijnse namen
zijn later door anderen verzonnen, want Latijn bestond
ten tijde van het Paradijs dus nog niet.
Er schoot mij te binnen dat er een paar weken eerder
ook al een vlinder rondfladderde. Dat was toen een
kleine vos. Verder trof het mij dat bij beide
gelegenheden het prachtige verhaal van Ruth het
thema van de dienst was. Merkwaardig toeval of een
bewuste vingerwijzing van hogerhand? Ik –maar ik
ben geen theoloog- kon niets bedenken, of het moest
zijn dat Ruth en Boaz vlinders in hun buik kregen
tijdens het oogsten. Maar zo lust ik er nog wel een.
Thuis heb ik even nagezocht of er in dit Bijbelboek
vlinders voorkomen, maar dat is niet het geval. Slechts
op twee plaatsen (Job 4: 19, 13:28, en Mattheus
6:19,20) spreekt de Bijbel over een vlinder, te weten
de kleermot. Verder zijn biologen van mening dat de
worm die de wonderboom opeet in het verhaal van
Jona, geen worm maar een rups is geweest.

A ha! Zou de vingerwijzing dan gaan over de
wonderbaarlijke levenscyclus van rups, pop en
vlinder? Om ons maar weer eens attent te maken op
de schoonheid van de schepping waar de
Christenheid zich zo graag voor opwerpt als de
rentmeester, maar in de praktijk ook hier niet veel
verder komt dan de pegulanten die zo’n rentmeester
beheert. Politieke partijen met een C of een G in de
naam, hebben er de mond van vol, maar de handen
doen niet veel. En over de rol van de kerken hierin heb
ik het al eerder gehad en doe er hier maar verder het
zwijgen toe.
Bovendien, we geven wel hoog op van vlinders en hun
metamorfose, maar bijzonder is dat eigenlijk niet. Alle
insecten maken die gedaantewisseling door, ook
bijvoorbeeld een strontvlieg. En hoewel dat net zo
wonderbaarlijk is, doen we daar beslist niet zo lyrisch
over. En bij de mens is het al niet anders: via puber
transformeren we van kind naar volwassene. Net als
rups en vlinder zijn die verschijningsvormen volstrekt
verschillende wezens: rups en kind zijn gemaakt om te
eten en te groeien, vlinder en volwassene zijn bedoeld
voor de voortplanting. Zou die hogerhandse
vingerwijzing daar soms over gaan? Heel letterlijk
zaten de kinderen nu ook in de Ark voor hun eigen
dienst, en de volwassenen hier in de kerkzaal.
Eenmaal op dit punt van mijn mijmeringen aangeland,
was het tijd voor de collecte en moest ik aan het werk
om de pegulanten te gaan verzamelen. Ik hoop dat er
binnenkort weer eens een vlinder de dienst bezoekt,
want mijn fladderende gedachtengang is nog lang niet
afgerond.
Of het over Ruth gaat of over een ander thema, dat
maakt mij niet uit: fladder verder, vlinders, en fladder
vaker.
Dick Spijker
www.deblikvandick.nl
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Een nieuwe tienerwerker
Op zondag 28 oktober hebben we een nieuwe
tienerwerker aan de gemeente voorgesteld: Willemijn
Dijkdrent. Sinds een aantal jaren wordt het tienerwerk
in onze gemeente verzorgt door Tedo, Anjo en Harda.
Daar is de kerkenraad (en zijn de ouders) hen heel
dankbaar voor. Afgelopen jaar hoorde we van een
bijzonder project van de Protestantse Kerk
Amsterdam (PKA): daar werden student-trainees
aangenomen, die in verschillende gemeentes
werkzaam konden zijn als tienerwerker. Met andere
woorden: het zijn studenten (veelal theologiestudenten) die een leer-werk traject aangaan binnen
de gemeentes van de PKA en daarbij begeleid
worden door de PKA. De studenten trekken samen
op, wisselen ervaringen uit, gaan samen naar
trainingen. Naar aanleiding van dit project hebben we,
samen met Tedo, Anjo en Harda, als kerkenraad
contact gezocht met de PKA, met als vraag of wij mee
konden draaien met dit project.

Inmiddels is de samenwerking getekend, en hebben
we dus Willemijn Dijkdrent mogen verwelkomen om in
de gemeente tienerwerk te ontwikkelen. Willemijn is
afkomstig uit Katwijk, waar ze in haar gemeente actief
is (geweest) in het tienerwerk, onder andere in het
organiseren van tienerdiensten. Elders in deze
Meerzicht stelt Willemijn zich aan u voor. Samen met
Tedo, Anjo en Harda is Willemijn nu plannen aan het
maken hoe ze haar taak in de gemeente gaat invullen.
Als kerkenraad zien we uit naar haar plannen, en
bidden haar Gods zegen toe op haar werk in onze
gemeente. Laten we als gemeente ook Willemijn,
Tedo, Anjo, Harda en onze tieners dragen in onze
gebeden.

Namens de Kerkenraad
Hans Teerds

Even voorstellen
Even voorstellen! Ik ben Willemijn Dijkdrent, 21 jaar
oud en ik woon in Katwijk, waar ik ook ben
opgegroeid.
Op dit moment heb ik een tussenjaar en volgend jaar
hoop ik auditie te doen voor de opleiding Docent
Muziek aan het conservatorium. Muziek is altijd al mijn
passie geweest. Ik maak dus ook elke dag met veel
plezier muziek op de saxofoon en door te zingen.
Sinds kort kan ik zeggen dat ik de nieuwe studenttrainee van De Bron ben, wat ik ontzettend gaaf vind.
Ik ben met en in de kerk opgegroeid en het is altijd
een plek geweest waar ik mij thuis voel. Na een aantal
jaar als vrijwilliger in de Katwijkse Hervormde
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gemeente gewerkt te hebben, mag ik nu ook in
Amsterdam aan het werk. Dit vind ik een hele leuke
uitdaging en ik geloof dat dit een plek is waar God mij
wil laten groeien.
Ik kijk er naar uit om samen met de tieners te
ontdekken wie God is en welke rol Hij in hun leven wil
innemen. Dit is een korte beschrijving van mij. Ik zou
het leuk vinden om in een persoonlijk gesprek meer
over mijzelf te vertellen. Tot snel!
Willemijn Dijkdrent
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Ontwikkelingen voor de toekomst
Terecht hebben veel gemeenteleden ons al gevraagd
hoe het nu verder gaat met de gemeente na de
komende jaarwisseling, als Dirk-Jan samen met
Tonny zijn bediening bij ons afgerond heeft. Heeft de
Kerkenraad al ideeën bij de vervanging van onze
gewaardeerde predikant en zijn vrouw? Is er al een
beroepingscommissie? Hoe gaat het in de tijd dat we
vacant zijn? Terechte vragen. Zoals in de vorige
Meerzicht te lezen was, hebben we als kerkenraad
inderdaad nagedacht over de toekomst van de
gemeente, en hebben we vooral gedacht dat het goed
zou zijn dit moment in ons kerk-zijn te gebruiken om
de tijd te nemen daar met alle gemeente-leden over
na te denken. In die aankondiging hadden we het over
een interim-predikant die dit proces zou begeleiden.
Dat klopt niet helemaal: we kunnen het beter hebben
over ‘adviseurs’ of ‘coaches’. De kerkenraad heeft de
hulp ingeschakeld van Tim Vreugdenhil (pionier bij de
City-kerk (website) en Reinoud Beimers, die voor
Nieuw Wij (website) werkt. Beide hebben eerder
dergelijke reflectie-en veranderingsprocessen
begeleid, onder andere bij de Noorderkerk, de Oude
Kerk, beide in Amsterdam, en in De Dom in Utrecht.
Aan hen de taak om de gemeente te leren kennen, en
te peilen wat er leeft bij de gemeenteleden, de kansen
te zien die er voor onze gemeente liggen in onze
buurt, en ook onze ‘zwaktes’ te analyseren. De
opdracht betreft dus niet alleen het opstellen van een
beroepingsprofiel voor een nieuwe predikant, maar
gaat veel breder. Het gaat om een
toekomstperspectief dat een kader zal bieden voor het
opstellen van een dergelijk beroepingsprofiel.
Tim en Reinoud zijn inmiddels aan de slag gegaan. Ze
spreken met diverse mensen in en rondom de
gemeente. Ook organiseren ze een aantal
gespreksgroepen. Het zou mooi zijn als veel leden en
betrokkenen uit de gemeente deel kan nemen aan
een van de gespreksgroepen. De kerkenraad heeft
Dick Spijker gevraagd om deze gespreksgroepen
mede te organiseren. Ruim 9 jaar geleden heeft hij
dergelijke groepen ook georganiseerd, voorafgaand
aan het beroepen van Dirk-Jan Thijs. Deze
gespreksgroepen bieden alle betrokkenen bij De Bron
de kans om mee te denken en bij te dragen aan het
opstellen van dit toekomst profiel. Hoe ziet u onze
gemeente? Wat zou u benoemen als haar sterke en
zwakke kanten? Welke stappen zouden we als
gemeente moeten nemen om te groeien in geloof en
in dienstbaarheid? Welke kansen liggen er om ook
getalsmatig te groeien? We hopen dat het u schikt om

aan een van de gespreksgroepen deel te nemen.
Er staan twee gespreksgroepen gepland op
woensdag 21 november: een in de ochtend, tussen 10
-12 uur en een in de middag, van 15 tot 17 uur. Ook
op dinsdag 27 november is er mogelijkheid mee te
praten: s’middags van 15 tot 17 uur, ‘s avonds van
19.30 tot 21.30. De sessies worden gehouden in het
kerkgebouw. Intekenen voor een van deze
gespreksgroepen kan na de diensten van 4 en 11
november. Dan liggen de inteken-lijsten achter op de
tafel. Mocht u niet in de kerk zijn op deze zondagen,
dan kunt u zich ook opgeven bij Roos Notermans, die
Tim en Reinoud administratief
ondersteunt: r.notermans@nieuwwij.nl
Nieuw Wij t.a.v. R. Notermans
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam
Mocht u op een van deze data niet kunnen
aanschuiven, maar wilt u wel meedenken, meepraten,
dan kunt u natuurlijk altijd iemand van de kerkenraad
aanspreken, of een e-mail sturen naar
ondergetekende (hansteerds@gmail.com).
Ondertussen zijn we als kerkenraad ook bezig om de
‘tussentijd’ vorm te geven. We verwachten de analyse
van Tim en Reinoud in het voorjaar van 2019. Die
analyse bespreken we natuurlijk uitgebreid met de
gemeente. Op basis van wat we dan besluiten zullen
we dan ook een profiel voor de nieuwe predikant op
kunnen stellen (of voor een predikants-team zoals ook
al eens is geopperd). We verwachten dan ook tot de
zomer vacant te zijn. De diensten zijn voor die tijd
bijna allemaal ingevuld. Voor andere taken die nodig
zijn in de organisatie van de gemeente, het pastoraat,
en aanverwante zaken, zijn leden gevraagd bij te
springen. Vooralsnog weten we niet alles precies hoe
het gaat lopen, maar we zullen u daarvan tijdig op de
hoogte stellen.
We bidden voor en hopen op een goed en gezegend
analyse-proces, zodat voor ons helder wordt wat God
van ons als gemeente vraagt in deze tijd op deze
plaats.
Namens de Kerkenraad,
Hans Teerds
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Verantwoording Diaconale collectes
Datum collecte:

Diaconaal doel

Bedrag in Euro’s

26 augustus

Stichting Jemina Israël

110,05

2 september

Eigen Jeugdwerk – De Bron

101,25

9 september

Amnesty Interinational – Nederland

108,60

16 september

Oecumenische Dienst in Hofkerk – DPAO

491,15

23 september

Missionhouse – Diaconie Amsterdam

109,45

30 september
7 oktober

Verjaardagsfonds De Bron
PKN – Israëlzondag

110,50
83,65

14 oktober

KIA-Wereldvoedseldag-Nepal

91,40

21 oktober

KIA – Hervormingsdag - Oekraïne

228,65

28 oktober

Dovenpastoraat Amsterdam

157,50

Diaconale Collectes
4 november
11 november
18 november
25 november
2 december
9 december
16 december
23 december
24 december
25 december
30 december

Kerk in Actie – meer kansen voor inheemse
bevolking Brazilië
Kerk in Actie – dankdag – binnenlands
diaconaat – perspectief voor (ex) gedetineerden
Pioniersplek Betondorp
Diaconie Amsterdam – maaltijden voor
ongedocumenteerden aan de Nw. Herengracht
Eigen ouderenwerk – De Bron
PKN – Pastoraat nieuwe stijl – trainingen –
nieuwe wegen in het pastoraat
H.J. Smit Bank
Stichting Present
Kerk in Actie – kinderen in de knel
Kerk in Actie – kinderen in de knel
Diaconaal Platform Amsterdam Oost - DPAO
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Gebed
Veel gelovigen vragen zich af waarom er zoveel
ellende op de wereld is, waarom ze de nare dingen
meemaken die ze meemaken en hoe die kunnen
worden opgelost. Jezus heeft ons de oplossing
gegeven: gebed. “Vraag en er zal je gegeven
worden.”(Mattheus 7:7). Jezus heeft ons het Onze
Vader gegeven: “Onze Vader in de hemel, laat uw
naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en
uw wil gedaan worden op aarde zoals in de
hemel.”(Mattheus 6:9-10). De wil van God op aarde,
zijn koninkrijk, komt dus niet vanzelf, maar wij moeten
ervoor bidden. Nu zullen veel gelovigen zeggen: ik bid
dit gebed heel vaak, maar ik merk weinig of geen
verschil. De reden hiervoor is dat veel gelovigen niet
hebben geleerd hoe ze moeten bidden. Het is namelijk
niet genoeg om deze woorden alleen maar uit te
spreken in een gebed.
De eerste vereiste om gebeden verhoord te zien
worden is een grote honger naar God, naar Jezus,
naar genade: “Zalig de armen van geest want hunner
is het koninkrijk van de hemelen.” Ik en vele gelovigen
die allerlei spectaculaire vervullingen met de Heilige
Geest, transformatie van karakter en wonderen
hebben meegemaakt weten uit ervaring, dat de
belangrijkste voorwaarde om van God te ontvangen
een wanhopige honger naar hem is (als u nog niet
ontvangt, dan is de honger misschien nog niet groot
genoeg). Een ‘arme van geest’ is als een leeg glas, dat
zijn behoefte om gevuld te worden erkent. Deze
honger komt vooral door openbaring te ontvangen van
wie God, Jezus is. Als we eenmaal zijn genade, zijn
onvoorwaardelijke liefde, zijn grote goedheid begrijpen,
willen we meer van hem. En als we eenmaal hebben
ervaringen wie hij werkelijk is, zijn alle dingen op de
wereld waardeloos in vergelijking met hem: “Smaakt
en ziet dat de Here goed is.”(Psalm 34:8). Een goed
begin is mediteren op de gelijkenis van de verloren
zoon (Lukas 15) en ervoer kiezen om te geloven dat
God zo is, en vervolgens vragen dat hij ons door zijn
Heilige Geest openbaart aan ons hart hoe die liefde en
die goedheid is. Als we hem volhardend met heel ons
hart zoeken zullen we vinden. Er zijn ook boeken die
deze liefde en genade heel goed uitleggen, zoals die
van Jack Frost of Henri Nouwen. Van Jack Frost zijn er
ook filmpjes op Youtube die de liefde, het vaderhart
van God uitleggen. Wie dit eenmaal heeft begrepen zal
nooit meer dezelfde zijn!
Ten tweede moeten we met heel ons hart bidden:
Filippenzen 4:6 “Weest in geen ding bezorgd, maar
laten bij alles uw wensen met smeking en dankzegging
bekend worden bij God.” Smeking is duidelijk iets wat
we met heel ons hart doen. Ikzelf heb herhaaldelijk
ervaren dat ik vaak een tijdlang voor iets heb gebeden
en dat er niets gebeurde, totdat ik het met heel mijn
hart uitriep en toen onmiddellijk antwoord kreeg van
God.
Ten derde is er een volgorde van prioriteiten: “Zoek
liever eerst het koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid, dan zullen al die dingen (voorziening in
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onze eigen noden) je erbij gegeven worden.” Daarom
leert Jezus ons om eerst te bidden voor de naam, het
koninkrijk en de wil van God. Hoe meer we
overgegeven zijn aan de wil van God, des te krachtiger
onze gebeden: “Want het gebed van een rechtvaardige
is krachtig en mist zijn uitwerking niet.”(Jakobus 5:16).
Deze rechtvaardigheid komt niet door onze eigen
kracht (alhoewel we natuurlijk doen wat we kunnen om
gehoorzaam te zijn aan God) maar door genade:
“Want het is God die zowel het willen als het handelen
bij u teweegbrengt, omdat het hem
behaagt.”(Filippenzen 2:13). Die genade komt weer
vooral door te weten wie God, wie Christus is, hoe
goed en liefdevol hij is, en wie wij zijn in hem:
gerechtigheid God. In Christus zijn wij dus volmaakt
(maar niet in onszelf, in onszelf zijn wij zondig). Dit
goede karakter van God, zijn onvoorwaardelijke liefde,
genade en goedheid, nemen wij aan in geloof. Dat is
een keuze van onze wil, die zelfs tegen ons gevoel of
onze gedachten kan ingaan. Dat maakt niet uit. Wel is
het zo, dat dit alles alleen werkt in afhankelijkheid van
hem. Het is geen psychologische truc van positief
denken. De ervaring heeft mij geleerd, dat het pas lukt
om te wandelen in je identiteit in Christus als je een
bepaald besef van je afhankelijkheid van Gods liefde
en genade hebt.
Her vierde dat we nodig hebben voor gebedsverhoring
is geloof: “Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als
een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg
zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal
hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk
zijn.” (Mattheus 17:20). Een mosterdzaadje is het
kleinste zaadje dat er is, dus een geloof als een
mosterdzaadje is de kleinst mogelijke hoeveelheid
geloof. Dit betekent dat u altijd genoeg geloof heeft.
God werkt altijd met het geloof dat u heeft, niet met het
geloof dat u niet heeft. Vervolgens gebruikt u dit geloof
om te bidden en bidt iedere dag vurig dat God meer
geloof geeft en dat gaat het groeien, in
overeenstemming met de kracht van uw gebeden.
Merk hierbij op dat geloof geen gevoel is, maar een
keuze: we kunnen het gevoel hebben dat we geen
geloof hebben, maar onze gevoelens fluctueren van
dag tot dag. We moeten gewoon kiezen om te geloven
en dat volstaat.
Ten vijfde moeten wij geloven dat we al ontvangen
hebben wat we vragen: “Daarom zeg ik jullie: alles
waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al
ontvangen hebt, en je zult het krijgen.” (Mattheus
11:24) Veel mensen bidden: Heer, wilt u alstublieft dit
of dat geven als het uw wil is. Zo’n gebed wordt niet
verhoord, omdat het een gebed is dat niet uit geloof is.
In de bijbel weten we dat bepaalde dingen Gods wil
zijn, zoals dat alle mensen tot geloof komen in Jezus
en gered worden (2 Petrus 3:9), Dat God in alles wordt
geëerd en zijn wil wordt gedaan, dat hij wordt
gehoorzaamd in alles (Mattheus 6), dat God in onze
dagelijkse noden voorziet (Mattheus 6) en dat de
zieken genezen Marcus 16:18). In zijn algemeenheid
vinden wij Gods wil in de bijbel, voor specifieke dingen
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hebben wij de leiding van de Heilige Geest nodig. Als
we weten dat iets Gods wil is bidden we ervoor met
geloof, zonder twijfel: “Ik verzeker jullie: als iemand
tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in
zee,”en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat
gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook
gebeuren.”(Marcus 11:24). Behalve twijfel, kunnen
ook angst, schuldgevoel of schaamte vormen van
ongeloof zijn die ons geloof belemmeren. Wij doen dit
weg, en voor zover dit niet helemaal lukt, zal God ons
ongeloof te hulp komen (Marcus 9:24). Als we
vergeving moeten ontvangen voor iets, belijden we
onze zonde voor God en vergeven onszelf. Als dit is
gebeurt is elk verder gevoel van aanklacht of schuld
vals en moeten we er niet naar luisteren. We
vergeven anderen wat zij ons hebben aangedaan. Dit
kan een proces zijn wat tijd kost. Wanneer wij met
onze wil de beslissing hebben genomen om te
vergeven, maar ons gevoel komt er nog niet
(helemaal) in mee, kunnen we er toch vanuit gaan dat
het in orde is in Gods ogen.
Ten zesde hebben wij bij onze gebeden volharding
nodig. In Lukas 18:1-8 vertelt Jezus het verhaal van
een arme weduwe die bleef aandringen bij een
onrechtvaardige rechter om uitspraak te doen in haar
zaak, om haar recht te doen. Omdat ze bleef
aandringen deed hij tenslotte uitspraak. Zo is het ook
met het gebed, zegt Jezus: blijf volhardend bidden en
je zult door God verhoord worden. Veel gebeden
worden niet verhoord omdat mensen het te snel
opgeven. Habakuk 2:4 “De rechtvaardige zal leven
door zijn geloof.” ‘Door zijn geloof’ is in het Hebreeuws
‘beemunatoo’, wat ook vertaald kan worden met: ‘door
zijn trouw’ of ‘door zijn standvastig geloof’. Paulus
citeert dit vers in Romeinen 1:17. Het woord geloof is
daar in het Grieks ‘pistis’, wat opnieuw kan worden
vertaald met ‘geloof’ of ‘trouw’. Geloof omvat een
element van standvastigheid, volharding. Dit kan
soms jaren duren. Ik heb bijvoorbeeld eens een
getuigenis gehoord van een vrouw die gebed had
ontvangen voor genezing van een lichamelijke ziekte.
Drie jaar lang heeft zij getuigd voor publiek dat zij
genezen was. Op een zeker moment begonnen
andere gelovigen haar te bekritiseren dat zij getuigde
dat ze genezen was terwijl dit niet zichtbaar was. Op
een nacht viel zij in slaap in de vrede van God en de
volgende dag was ze genezen. Volharding is cruciaal,
onder alle omstandigheden en tegen alle schijn van
het tegendeel in: “Het geloof nu is de zekerheid van

de dingen die men hoopt en het bewijs voor de dingen
die men niet ziet.” (Hebreeen 11:1). “We wandelen in
geloof, niet in aanschouwen.” (2 Korinthiers 5:7).
Geloof richt zich dus op het onzichtbare, en gaat vaak
in tegen wat we voelen of zien in onze
omstandigheden.
Onze uiteindelijk droom is niet alleen dat er in onze
dagelijkse noden wordt voorzien en dat Gods plan
voor ons eigen leven wordt gerealiseerd, maar dat dit
in heel onze omgeving komt. Dit komt pas volmaakt
als Jezus terugkomt op aarde. Tot die tijd is het
hoogste niveau van de manifestatie van Gods
koninkrijk op aarde een opwekking. Dit betekent dat
eerst de christenen zich werkelijk overgeven aan de
wil van God, in onderlinge eenheid en liefde en zonder
negatieve kritiek. Vervolgens komen er op grote
schaal mensen tot geloof en gebeuren er allerlei
wonderen. Ook brengen opwekkingen allerlei
bewegingen voor sociale gerechtigheid op gang, zoals
tegen armoede of voor de opwekking van de slavernij.
Bij de opwekking is Wales begin 20e eeuw kwamen er
zoveel criminele tot bekering dat de politie niets meer
te doen had. Het goede nieuws is dat veel
opwekkingen beginnen met slechts een persoon die
vurig bidt voor opwekking en bereid is om heel zijn wil
over te geven aan de wil van God. De opwekking in
Wales in 1906 bijvoorbeeld is gekomen nadat Evan
Roberts tien jaar lang met heel zijn hart iedere dag
tien uur had gebeden voor opwekking. Daarna was hij
zo vol van de kracht van de Heilige Geest dat overal
waar hij kwam duizenden mensen tot bekering
kwamen en heel Wales totaal veranderde. Iets
dergelijks zien wij steeds weer bij
opwekkingsbewegingen. En dat is nog steeds Gods
wil, ook voor Nederland nu. Of dit gebeurt hangt af
van de christenen. Bidden wij met heel ons hart dat
Gods koninkrijk komt in ons land en zijn wij bereid om
daarvoor elke prijs te betalen? De leegloop van de
kerken is dus te stoppen en zelfs tot het totale
tegenovergestelde om te keren, maar niet door
menselijke kracht of wijsheid, maar door de genade
en kracht van God, en die komt als wij vurig bidden en
ons helemaal overgeven aan zijn wil. Het goede
nieuws is: één persoon (u dus) kan het verschil
maken.

Rick Slotboom
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Zendingserfgoedkalender 2019
Zoals al jaren kunt u via ons de
zendingserfgoedkalender 2019 bestellen.
Aangezien Ditty Peeters dit altijd verzorgde en ik niet
weet wie deze kalender graag wil ontvangen vraag ik
u mij dit door te geven zodat ik ze voor u kan
bestellen.
Wij vragen u € 10,-- voor de kalender.
U kunt mij bellen, mailen of een briefje overhandigen.
Ans van Raalte-Deschan, tel. 020 7717711 e-mail:
ans.deschan@live.nl
Onderstaand kunt u lezen waar dit jaar de illustraties
over gaat.
De Zendingserfgoedkalender 2019 wordt gesierd door
afbeeldingen van geschilderde bijbelverhalen in de

Verhuisbericht
Mevrouw Terpstra, Robert Kochplantsoen 14 1 hoog,
is per 23 oktober j.l. is verhuisd naar Purmerend,
verzorgingshuis De Tien Gemeenten, Hoornselaan 67,
1442 AA PURMEREND.
Vriendelijke groeten, Corrie Zwart-Terpstra
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Balinese wajang of kamasan stijl. Een schilderstijl die
teruggaat op de traditionele hofschilderkunst van het
Hindoeïstische Balinese rijk zoals deze zich vanaf de
13e eeuw op dit eiland heeft ontwikkeld. Een
minutieuze penseelstijl waarbij de weergave geheel in
de Balinese context wordt weergegeven met
verwijzing naar natuur en cultuur.
De kalender geeft een introductie in de geschiedenis
van Bali en gaat in op de belangrijke plek die het
Hindoeïsme op Bali inneemt. Ook de geschiedenis
van de zending en de betrekkelijk kleine kerk hier
wordt belicht. Tot slot wordt stilgestaan bij de
ontwikkeling van schilderkunst op dit paradijselijke
eiland.
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Kerststallen tentoonstelling - Achter
iedere Kerststal zit een verhaal
Voor de 21stekeer kunt u na 15 december tot
Driekoningen genieten van een unieke en sfeervolle
kerstgroepententoonstelling met ruim 150 groepen.
Kom en geniet van deze vaak ontroerende uitingen
van volksdevotie en volkskunst uit de gehele wereld.
De groepen zijn opgesteld in de Hofkerk op het
Linnaeushof in de Amsterdamse Watergraafsmeer.
Dit keer is het thema: “Kerststallen Wereldwijd”.
Op de expositie kunt u kerstgroepen bewonderen uit
onder meer Afrika, Amerika, Duitsland en Nederland.
Eén van de pronkstukken komt uit de Franse
Provence. Deze groep “santons” heeft een afmeting
van 3,5 bij 1,2 meter. Hierin ontdek je steeds wat
nieuws.
De uitspraak: ”Achter iedere stal zit een verhaal’ is niet
verwonderlijk. Kerstgroepen zijn er in de donkerste tijd
van het jaar. Zij vertellen een blijde boodschap van
licht en hoop en worden verrassend mooi
vormgegeven door kunstenaars uit vele delen van de
wereld.
De kerstgroepen zijn afkomstig uit de collecties van
Harry en Atty Lammers en Bert Hilhorst, de koster van
de Hofkerk.
Feestelijke opening 14 december, 20.00 uur m.m.v.
de LWM in samenwerking met de Muziekleswinkel.
De expositie is open:
15 & 16 december (met Faire Kerst Fair)

22 & 23 december
26 december tot en met 5 januari 2019
1 januari gesloten
Dagelijks open van 13.00-17.00 - Toegang vrij
Rolstoel toegankelijk
In de weekends zijn er rondleidingen door ons fraaie
kerkgebouw.
Faire Kerst Fair
16 december 2018 van 12 – 17 uur
De Faire Kerst Fair is een gezellige traditie in de
Watergraafsmeer.
Altijd vlak voor kerst en altijd in de mooie Hofkerk,
waar het sfeervol en lekker warm is.
Dat wordt genieten voor jong en oud met een
Kerstmarkt, gezellige loterij, kinderactiviteiten en nog
veel meer. Natuurlijk is er glühwein, warme chocomel
en erwtensoep.
Toegang vrij.
Hofkerk – Linnaeushof 94 - http://hofkerk.amsterdam/
home/
Frans Woortmeijer.
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Deze Kerst en Nieuwjaar in De Bron
Zondag 16 december 16.00 Versiering van de kerk
voor het Kerstfeest. Dit is een echte traditie
geworden waar ook kinderen aan meedoen. Het wordt
afgesloten met een maaltijd.

Maandag 24 december 20.00 Kerstavonddienst in De
Bron. Deze dienst met veel zang vangt aan op een
vroeger tijdstip dan in voorgaande jaren: om 20.00 u.
Het Interkerkelijk Koor Watergraafsmeer verleent haar
medewerking.

Zondag 23 december 14.30 Kerstviering met mensen
met een verstandelijke beperking onder leiding
van pastor Marja van Gaalen. Marja doet dit al vele
jaren, ik zou niet eens weten hoeveel, iedere keer met
veel enthousiasme, inspiratie en creatieve ideeën.
Ook de H.J.Smitband, die eerder dit jaar haar jubileum
vierde, doet weer mee en vast ook weer een eigen
koor.

Dinsdag 25 december 10.00 Dienst op de
Kerstmorgen.
Een dienst met zang van de
bekende kerstliederen en waarin de kinderen,
sommigen met hun instrumenten een aandeel zullen
hebben.
Dinsdag 1 januari 2019 om 19.30 Vesper ivm
Nieuwjaar. Ter markering van (Oud &) Nieuw
hopen we op de eerste dag van het nieuwe jaar
samen te komen voor een viering van stilte, gebed en
zang, om zo het nieuwe jaar aan God op te dragen.

Maandag 24 december 17.00 Kerstfeest met kinderen.
We hopen dat dit net als vorig jaar buiten, op het
voorplein van de kerk kan plaatsvinden, compleet met
stal, verlichting en de ster in de kerktoren. Bij slecht
weer wordt het feest naar binnen verplaatst.

Dirk-Jan Thijs

Verantwoording giften
via Ds.D.J.Thijs:
50 euro voor Diaconie tgv uitvaart mw.NN
50 euro voor kerk van fam. NN

Dringende oproep vrijwilligers
koffieteam – ontvangsteam verjaardagsteam
Beste gemeenteleden,
Dit is een dringende oproep om alle teams in 2019 te
versterken.

In het september / oktober nummer heb ik de oproep
ook al vermeld maar zonder enige reactie.
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

OPEN MAALTIJDEN
Ontmoet elkaar vanaf 17.15 uur met een
drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd
21 november, 19 december
Maaltijd wordt om 18.00 uur geserveerd.

18

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

November / December 2018

Gezocht
Extra fiets om door Amsterdam te fietsen. Voor als
vervoersmiddel bij het werk van Cordaan als ambulant
gezinsmedewerker. Cliënten geef ik ook
fietsbegeleiding.
Linda Schol

Tuinman of -vrouw gezocht
Tuinman of Vrouw gezocht!
Heb jij ook groene vingers,
Houd jij van de buitenlucht en kan je een extra activitet,
bezigheid of hobby gebruiken. Wees welkom!
En doe mee met tuinieren op onze familie tuin op
kleindantzig naast het park Frankendael.
Wat houd het in
:
1. Samen de tuin onderhouden.
2. financiële bijdrage leveren.
3. Mee doen met de tuindiensten.
4 moestuintje maken
5. Plezier hebben, genieten van de tuin
6. Mede door u kunnen we samen en als Familie de tuin
behouden
Groeten,
Linda Schol

19

MeerZicht

Groeien bij De Bron - kalender november / december 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
November 2018
do.1 november 15.00 Dienst De Open Hof; Voorganger Pastor N. (Nico) Essen
zo.4 november 10.00 Dienst; Voorganger: Pastor M.(Marja) van Gaalen
di.6 november 14.30 Amstelgroep (pastorie)
di.6 november 19.30 Gebed voor Buurt & Kerk
wo.7 november 20.00 Kerkenraad
zo.11 november 10.00 Dankdag; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
di.13 november 19.30 Joh - cursus (Ontmoetingsruimte De Bron)
wo.14 november vanaf 17.15 Open Maaltijd
zo.18 november 10.00 Dienst met Openbare Belijdenis van het geloof en bediening heilige Doop;
voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
wo.21 november 13.30 Dienst van 't Hofflaan 51; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.25 november 10.00 Zondag van de Voleinding; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.25 november 18.30 Jonge Bronners (pastorie)
di.27 november 19.30 Joh - cursus (Ontmoetingsruimte De Bron)
December 2018
zo.2 december 10.00; Eerste Advent; voorganger Ds.M. (Margrietha) Reinders
di.4 december 14.30 Amstelgroep (pastorie)
di.4 december 19.30 Gebed voor Buurt & Kerk
do.6 december 15.00 Dienst De Open Hof; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.9 december 10.00 Tweede Advent met viering HA; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
di.11 december 19.30 Joh Vesper (De Bron)
wo.12 december 20.00 Kerkenraad
zo.16 december 10.00 Derde Advent; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
zo.16 december 16.00 Kerk versieren voor kerst
wo.19 december 13.30 Kerstviering van 't Hofflaan 51; Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
wo.19 december vanaf 17.15 Open Maaltijd
zo.23 december 10.00 Vierde Advent; voorganger Ds.D.J. (Dirk-Jan) Thijs
zo.23 december 14.30 Kerstviering voor mensen met verstandelijke beperking; voorganger pastor M.
(Marja) van Gaalen
ma.24 december 17.00 Kerstviering voor kinderen op het voorplein van De Bron
ma.24 december 20.00 Dienst op de Kerstavond met IKW koor; voorganger Ds.D.J. (Dirk-Jan) Thijs
di.25 december 10.00 Dienst op de Kerstmorgen; voorganger Ds.D.J. (Dirk-Jan) Thijs
zo.30 december 10.00 Dienst; Ds. Chr. (Chris) van Andel
Januari 2019
di.1 januari 19.30 Vesper voor Nieuwjaar; voorganger Ds.D.J. (Dirk-Jan) Thijs
za. 5 januari 15.30 - 18.00 Informeel afscheid Tonny en Dirk-Jan in De Bron
zo.6 januari 10.00 Dienst ivm afscheid Tonny en Dirk-Jan Thijs
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