Aan alle betrokkenen bij De Bron,
Gemeente-vergadering
Afgelopen donderdagavond 4 juni is tijdens de gemeente vergadering met overgrote
meerderheid van stemmen ingestemd met het voornemen om ds. Gebrand Molenaar uit
Heukelum te beroepen als (pionierend) gemeentepredikant en prop. René Visser als
pionierend predikant voor de Watergraafsmeer. Het was een bijzondere avond, om op deze
manier te vergaderen, met mensen meekijkend via de livestream, een aantal mensen in de
kerkzaal, en een aantal via de Zoom. Beide kandidaten hebben zich gepresenteerd, er zijn
mooie vragen gesteld en mooie antwoorden gekomen. Naar beide kandidaten is momenteel
een 'beroepsbrief' onderweg. Vanaf ontvangst van de brief hebben ze formeel drie weken de
tijd om in te stemmen met het beroep. Vooralsnog werken we er aan om begin september
beide kandidaten te bevestigen in de gemeente. Als kerkenraad zijn we blij met deze stap: er
komt niet alleen een einde aan het vacant-zijn, we maken nu ook concreet stappen in het
plan voor de toekomst dat we met elkaar in de afgelopen maanden hebben uitgestippeld. Dat
is en blijft een spannend project. Aan onze gemeente is straks een team van predikanten
verbonden: Margrietha Reinders die in Betondorp Pioniert (en voor wie het nog niet heeft
gezien: er staat een mooi artikel over haar werk in het blad van e PKA, Kerk in Mokum:
https://www.protestantsamsterdam.nl/wp-content/uploads/2020/05/KerkinMokum_051_8_lr.pdf), René Visser, die in de directe omgeving van De Bron aan de slag zal gaan (hij
werkt, zoals we dat hebben geformuleerd, van buiten naar buiten) en Gerbrand Molenaar,
die in De Bron aan de slag zal gaan (hij werk van binnen naar buiten).
We vragen u voor de nieuwe nu beroepen kandidaten te bidden, of ze inderdaad de
vrijmoedigheid hebben op het beroep in te gaan. Het is voor hen beide een grote stap,
waarvan we weten dat ze er naar uit zien. Maar tegelijk, een stap met onzekerheden
omgeven. We vragen u om te bidden voor de missie van de gemeente: delen van wat ons
gegeven is.
Om deze missie te steunen, zullen we nu ook vervolgstappen moeten gaan nemen, en
daarbij hebben we de hulp van de hele gemeente nodig:







Er zullen vrijwilligers nodig zijn om het pionierende werk van René en Gerbrand te
ondersteunen (net zoals er een team is dat Margrietha helpt bij haar werk in
Betondorp)
Er moet een financiële commissie komen die de financiële kant van de zaak onder de
loep zal nemen, fondsen zal werven
Er moet een PR commissie komen, die via verschillende (sociale) media de
activiteiten van de kerk en pioniersprojecten onder de aandacht moet brengen
We moeten naar het beheer van het kerkgebouw kijken: op welke manier kunnen we
het opener maken, intensiever gebruiken, en de buurt erbij betrekken.
Zoals ook de beroepingscommissie heeft aangegeven: er moet een stuurgroep
komen die de missie voor ogen houdt, en de projecten begeleidt. Die taak ligt bij de
kerkenraad.

Op deze taken komen we zeker nog terug, maar als u al ideeën heeft, laat het dan weten!

Zondag 7 juni
Komende zondag gaat in de uitzending ds. Daan van den Born voor. In de bijlage bij deze
mail treft u de liturgie aan. Het thema van de uitzending is 'Samen, één door de Geest. Tae
Young Kim en Harda van Wageningen verzorgen de muziek. Wim Knabe en Guus Westra
bedienen de techniek. Heeft u iets wat u wilt delen met de gemeente, wilt u voorbede vragen
voor uzelf of voor anderen, wilt u dit dan laten weten aan de ouderling van dienst, Jacobine
van der Bijl: j.vanderbijl@gmail.com / 06 40225307). U kunt de dienst weer beluisteren én
zien via de website van kerkdienstgemist.nl, of eenvoudigweg via onze eigen
website: http://www.kerkdebron.org/bronline.html Als u het nog niet hebt gezien: de nieuwe
uitzendingen zijn echt bijzonder. Het geluid is veel beter, u kunt meekijken in de kerkzaal.
Eerder schreef ik dat Dick Spijker en Ben van Raalte dit project hadden begeleid. Dit klopt
niet helemaal, ook Wim Knabe was bij dit project betrokken, en heeft tot nu toe ook de
uitzendingen verzorgd. Kijk en luister allen deze zondag!
Collecte
Het goede doel van deze week is ‘De Sociale Kruidenier’. Dit is een winkel en
ontmoetingsplek waar Voedselbank klanten tegen een kleine prijs lang houdbare en nonfood producten kunnen kopen, zoals zonnebloemolie, wasmiddel en toiletpapier. Ook kunnen
zij bij de Sociale Kruidenier terecht voor een kop koffie en een gezellig praatje. Iedere
woensdagmiddag is het team van Grip op je Geld aanwezig in de winkel, die laagdrempelig
financieel advies bieden waar nodig. De Sociale Kruidenier is opgericht door de Diaconie
Amsterdam. U kunt uw gift storten op NL49 INGB 0000 097 593 tnv Diaconie Amsterdam
met als doel Sociale Kruidenier.

Vrede en alle goeds gewenst,
Namens de kerkenraad,
Hans Teerds

