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Jezus Christus, 

Met U wil ik opstaan 

tegen nood en dood 

tegen marteling en lijden 

tegen armoede en ellende 

tegen haat en terreur 

tegen twijfel en berusting 

tegen onderdrukking en dwang. 

Met U wil ik opstaan tegen alles wat 

het leven hindert. 

Met U wil ik instaan voor alles wat het 

leven stimuleert. 

 

Wees Gij met mij, opdat ik met U opsta. 

 

Anton Rozetter, uit medemens 6, 
Kerk in Actie 
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Vastentijd 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,  
 

 

Op het moment dat ik deze overweging schrijf is het 
aswoensdag. In de katholieke kerken komen de 
gemeenteleden op deze avond samen om een 
‘assenkruis’ te krijgen: een kruis van as dat op het 
voorhoofd wordt getekend onder het gezegde ‘stof zijt 
gij, tot stof zult gij wederkeren’ (Genesis 3:19). Een 
herinnering aan de broosheid van het bestaan. 
Inmiddels vindt dit ritueel ook steeds vaker plaats 
binnen Protestantse gemeenten. Het sluit aan bij de 
groeiende behoefte aan rituelen, aan ‘beleving’ van 
het geloof. Dit jaar heeft de kerkenraad besloten om te 
participeren in de aswoensdag-viering van de Hofkerk, 
en ook voor goede vrijdag een gezamenlijke dienst te 
beleggen. Ds. Margrietha Reinders, onze pionier in 
Betondorp, is mede-organisator van beide 
bijeenkomsten. Ik ben benieuwd wat u ervan vindt. 
Zelf ben ik helaas niet in de gelegenheid de 
aswoensdag viering bij te wonen, aangezien ik voor 
mijn werk in het buitenland ben.  
 

Aswoensdag is ook het begin van de 40 dagen tijd – 
de 40 dagen tot aan de gebeurtenissen waaraan terug 
gedacht wordt in wat de stille week wordt genoemd: 

Jezus die wordt opgepakt, veroordeeld, en aan het 
kruis genageld, sterft, en, zoals de geloofsbelijdenis 
zegt, ‘neerdaald in de hel’. Aswoensdag, waarin we 
onze eigen sterfelijkheid gedenken, is dus het begin 
van 40 dagen van voorbereiding, eindigend in het 
herdenken van de dood van Christus. God zelf die niet 
ver weg blijft van dood en verderf op de aarde, van 
haat en pijn, van verdriet en moedeloosheid, maar zelf 
dit alles ondergaat. Dat is het centrale en 
onderscheidende perspectief van het Christelijk 
geloof: God blijft niet aan de zijlijn staan, maar 
ondergaat het menselijk bestaan.     
Opnieuw biedt de Katholieke traditie rituelen aan om 
vorm te geven aan deze dagen van voorbereiding: het 
wordt ingevuld als een periode van vasten. Ook deze 
vorm vindt zijn intrede in Protestantse kringen. 40 
dagen geen alcohol, koffie, of social media – meestal 
met de gedachte dat door zo bewust te leven ruimte 
ontstaat om je te concentreren op de zaken die er 
echt toe doen: familie, vrienden, werk, en kerk. 
Bewust leven, bewust met je tijd, je lichaam, de wereld 
omgaan. Het is een mooie gedachte. Ik leerde 
vanmorgen via de ‘popupgedachten’ van ds. Rikko 
Voorberg (te lezen via de website Lazarus.nl) dat bij 
dit bewust leven ook hoort bewust leven met het 
‘verdriet’ van je leven. Verdriet is hier niet alleen al die 
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zaken die ons verdriet doen (verlies, ziekten, gemis), 
maar toch ook de momenten waarop we faalden, 
momenten die mislukten, of waar we ronduit verkeerd 
deden. Dat onder ogen zien en er niet aan voorbij 
leven is een enorme uitdaging, denk ik. Liever lopen 
we er aan voorbij, stoppen we het weg, of redeneren 
we het weg. De Bijbel is hier eerlijk over, denk ik. Het 
stopt de gedachte dat we anderen en onszelf tekort 
doen niet weg. Sterker nog: in de Bijbel komt naar 
voren dat als we verkeerd handelen, doel missen, 
zondigen, of hoe je het ook noemen wilt, we allereerst 
God tekort doen. Dat klinkt misschien zwaar en 
zwaarmoedig, maar het laat wel zien hoe belangrijk 
God de relaties vindt tussen mensen onderling (en 
met de wereld om ons heen). Maar al te snel gaan die 
relaties stuk, met grote gevolgen voor de betrokkenen. 
Soms ontstaat daar schade die niet te helen zijn, 
wonden die open blijven, scherven die levenslang 
scherp blijven, en krassen die zichtbaar blijven. Daar 
kunnen we niet zomaar aan voorbij leven, en ook God 
haalt er zijn schouders niet over op maar neemt het 
serieus. Hij stelt ons verantwoordelijk voor onze 
daden. Maar tegelijkertijd neemt hij de schade ook op 
zich. En de daden. En draagt die tot aan het kruis, tot 
in die ‘hellevaart’ op Goede Vrijdag. Het klinkt 
mysterieus (en dat is het natuurlijk ook). Wie kan er de 
vinger op leggen wat daar precies aan dat kruis is 
gebeurd? Hoe ongrijpbaar ook: het is mijns inziens 
een kernpunt van het geloof.  
 

Ik moest bij het vasten ook denken aan de bekende 
‘Bergrede’, zoals deze opgeschreven staat in Matheus 
5. Onlangs preekte ds. Jan Scheele-Goedhart 
hierover in een dienst in De Bron. De ‘Bergrede’ 
worden ook wel zaligsprekingen genoemd, omdat er 
telkens staat: ‘Gelukkig ben je als je …’ Er staan daar 

uitspraken die wij niet meteen met ‘geluk’ associëren: 
zachtmoedig zijn, treuren, hongeren en dorsten naar 
gerechtigheid, barmhartig zijn, vervolgd worden, 
enzovoort. Het is niet zozeer ‘geluk hebben’, leerde ik 
die dienst, maar het gaat om een levenshouding. Het 
goede leven, dat is zachtmoedig zijn, treuren, 
gerechtigheid zoeken, enzovoort. Dat is niet het leven 
van een watje, stelde de dominee, maar het leven van 
iemand die zij hart durft open te stellen. Is dat niet wat 
vasten is, zoals ook Rikko Voorberg aangaf: je hart 
openstellen voor wat er toe doet? Kwetsbaar kunnen 
zijn? Geraakt kunnen worden? Verdriet hebben over 
wat er gebeurd (is)? Opnieuw denk ik dat we hier een 
belangrijk Christelijk perspectief te pakken hebben: 
wanneer we groeien in geloof, hoop en liefde, groeien 
we ook in kwetsbaarheid. Sommige religies streven 
naar ‘onthechting’ van de wereld als ultiem 
perspectief, maar het Christelijk geloof doet het 
omgekeerde: het hart verhard niet, maar blijft zacht, 
open, en daardoor te kwetsen. Daarvoor is moed 
nodig. De moed om de gebrokenheid van de wereld 
onder ogen te zien, én ook onder ogen te zien dat wij 
daaraan op allerlei manieren deel van uitmaken – niet 
enkel als slachtoffer, machteloze, maar ook als 
machthebber, dader. Een dergelijke houding ziet het 
verdriet onder ogen, én kan niet stil blijven zitten, het 
zoekt zowel naar het recht, als is barmhartig, het is 
genadig als dat het ook bewust is van genade te 
moeten leven.  
 

 

Hoe u ook de 40-dagen tijd gaat invullen, veel zegen 
gewenst namens de kerkenraad, 
 

 

Hans Teerds 
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Op 10 januari overleed Fransien Degen – Elzinga, 
geliefde vrouw van Freek gedurende meer dan 70 
jaar, in de leeftijd van 91  jaar. Oorspronkelijk 
afkomstig uit Friesland, bracht ze verreweg het 
grootste deel van haar leven in Amsterdam door. Vele 
jaren woonde ze in de WGM , eerst de Pasteurstraat 
en later, vele jaren, aan de Pythagorasstraat, een huis 
van gastvrijheid. Freek en Fransien waren hun leven 
lang zeer betrokken bij de kerk en Freek is dat nog. 
Toen ze als jong gezin zich melden bij de Emmakerk 
(zoals de kerk vroeger heette) werden ze eerst 
doorgestuurd naar het bijgebouw in de Wakkerstraat. 
Want de kerk was toen voor gearriveerde en deftige 
mensen. Freek en Fransien hebben er zelf door hun 
houding en toegankelijkheid aan bijgedragen dat er 
wel wat is veranderd. Zo lang het kon kwamen Freek 
en Fransien gezamenlijk naar de kerk. Na de opname 
van Fransien in het Flevohuis wegens toenemende 
Alzheimer lukte dat helaas nog maar een enkele keer. 
De laatste jaren zijn zwaar geweest, voor Fransien, 
voor Freek, voor allen.   
 

In augustus 2014 hebben Freek en Fransien over hun 
levenseinde gesproken. Ik denk dat het de tijd was 
dat er signalen waren dat Fransien geestelijk achteruit 
begon te gaan. Dat gesprek resulteerde in een A-4 tje 
met daarop liederen en Bijbelteksten voor het 
afscheid.  
 

Eén van de Bijbelteksten is de belijdenistekst van 
Fransien: ‘Mijn oog zal op u zijn’ , woorden uit Psalm 
32. Dat zijn woorden van God. Ze worden tegen David 
gezegd op het moment dat er veel mis is gegaan in 
zijn leven. Ik vertrouw erop dat God deze woorden 
ook waar gemaakt heeft voor Fransien, ook in de 
laatste jaren van haar leven, waarin die nare ziekte de 

kop opstak. Ik geloof dat, want God maakt zijn 
beloften waar. Ook wel op manieren die voor ons niet 
zo zichtbaar zijn.  
 

Op dat blaadje staan ook woorden uit Johannes 14. 
Jezus spreekt tot zijn leerlingen over het huis van zijn 
Vader. Hij gaat daarheen om plaats te bereiden. Als je 
gelooft in de opstanding (dat met dit leven niet alles 
voorbij is), is het fijn te weten dat er een plaats is om 
heen te gaan. Het is niet goed indenkbaar hoe dat 
precies zal zijn. Het zal oneindig veel beter zijn dan 
enig aards huis dat we gekend hebben. Een leerling 
vraagt: hoe kom je er eigenlijk? Jezus antwoordt: Ik 
ben zelf de weg. Alles wat Hij doet en zegt zijn 
evenzovele wegwijzers. Hij is de weg door het leven. 
Ik merkte dat dat voor Fransien een houvast bleef, als 
we aan het eind van onze ontmoeting een gebed 
zeiden. Dan was er één en al instemming. Vaak had 
ze dan de helderste momenten.  
 

We bidden voor Freek. Ik zou niet weten hoeveel 
bezoekjes hij aan het Flevohuis heeft gebracht. Wat 
een liefde en trouw! Hoe hij de Stichting voor 
bewoners Flevohuis heeft opgericht voor uitstapjes of 
muziekoptredens voor bewoners….  Wat een 
doorzettingsvermogen!  
 

We danken God voor het leven van Fransien, vrouw, 
moeder, oma, omi….. kind. Kind van God. 
 

De begrafenis vond plaats op vrijdag 17 januari op de 
Nieuwe Ooster, na een afscheidsdienst in De Bron. 
We wensen de uitgebreide familie - die om Freek 
heen staat - troost en sterkte.  
 

Ds. Dirk-Jan Thijs   

In Memoriam 

Introductie 

 

Tijdens de gemeentevergadering van zondag 23 
februari 2020 heeft de kerkenraad de begroting van 
2020 gepresenteerd. De begroting is bij lange na niet 
sluitend – een gevolg van ons eerder genomen besluit 
om uit onze reserves nu te investeren in ‘mensen’. Dat 
besluit hebben we genomen tijdens de gemeente 
vergadering van zondag 14 april 2019. Met elkaar 
hebben we toen gesproken over de juiste ‘toekomst’ 
strategie voor De Bron, naar aanleiding van het 
rapport ‘Een toekomst voor De Bron’, dat werd 
geschreven door Tim Vreugdenhil, Reinoud Beimers 
en Roos Notermans, in opdracht van de kerkenraad. 
We namen de conclusie van hen over dat er voor De 
Bron veel kansen zijn: een warme en hartelijke 
gemeente met missionaire ambities in een bijzondere 
Amsterdamse wijk, maar ook een gebrek aan leden 
die basale taken op zich kunnen nemen, zoals kinder-, 

jeugd- en jongerenwerk, pastoraal werk, missionair 
werk, de kerkenraad, enzovoort.  
Wij namen dan ook de aanbeveling over dat dit (het 
moment dat we een nieuwe invulling zochten voor de 
predikant-plaats in onze gemeente) een moment was 
om te investeren in professionals (predikanten), die 
met ons invulling kunnen geven aan pastoraat, 
gemeente-zijn, missionair werk, en het kinder-, jeugd- 
en jongerenwerk. We spraken ook met elkaar over de 
financiële kan van deze zaak: een dergelijke 
investering kost meer geld dan dat we binnen krijgen 
uit giften, collecten, en verhuur van het kerkgebouw en 
de woningen die de kerk bezit.  
Tegelijk is onze gemeente niet onbemiddeld – en 
vandaar dat we besloten om vanuit onze reserves te 
investeren in het beroepen van twee (deeltijd) 
predikanten/pioniers, die, in samenwerking met onze 
pionier voor Betondorp Margrietha Reinders en leden 
van de gemeente invulling kunnen geven aan de 

Het financiële plaatje van De Bron 
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toekomst van de Bron. Eén van deze ‘professionals’ 
zal het werk in onze gemeente op zich nemen, de 
ander zal juist buiten de gemeente aan de slag gaan. 
Dat plan hebben we hier ook in Meerzicht 
gepresenteerd: we geloven dat die twee plaatsen 
(binnen & buiten) elkaar zullen versterken, en op die 
manier zowel van betekenis zal zijn voor de 
Watergraafsmeer als geheel, en voor de Bron als 
gemeente.  
Het is een eerste stap op weg naar een levendige en 
vitale kerk, die projecten op zet in tal van buurten in de 
Watergraafsmeer, zoals we nu ook al met ‘Betondorp 
Bloeit’ aanwezig zijn in Betondorp. Zo hopen we in de 
toekomst ook projecten te kunnen starten onder de 
studenten in Science Park, in het nieuwe 
Amstelkwartier of het toekomstige Bajeskwartier, in 
Amsteldorp of juist rondom de Hogeweg. We hopen 
dat het project vrucht zal dragen: enerzijds in 
verdieping, versterking en groei van ons geloof, hoop, 
en liefde, naast hopelijk een groei van de gemeente 
zelf, anderzijds in een veelheid van activiteiten voor de 
mensen die in de Watergraafsmeer wonen, 
georganiseerd vanuit onze identiteit en in het geloof 
dat het Evangelie het waard is gedeeld te worden.  
Het is wat je zou kunnen zeggen ‘een vlucht naar 
voren’ – geen wanhoopsprong, maar wel een stap in 
geloof, in afhankelijkheid van de Heer van de kerk.   
 

Hieronder vindt u een vereenvoudigd overzicht van de 
begroting. Onder de begroting leggen we een en 
ander uit, en schetsen we de toekomst, en een plan 
van aanpak.  
 

  
Begroting Protestantse Gemeente Amsterdam 
Watergraafsmeer 
 

Opbrengsten      

Onroerend goed   EUR   97.276,- 
Levend geld    EUR   44.100,- 
Overig (rente, subsidies)   EUR   14.600,- 
Totaal     EUR 155.976,- 
 

Uitgaven  
Onderhoud en verzekeringen  EUR   85.600,- 
Activiteiten    EUR   24.000,-  
Salarissen (excl jeugdwerk)   EUR 187.205,- 
Overig (afdracht PKN, rente)  EUR   20.700,- 
Totaal     EUR 317.505,-
        
 

Verlies     EUR 161.529,- 
 

 

Toelichting 

Bij de opbrengsten staan twee belangrijke posten: 
‘onroerend goed’ en ‘levend geld’. Het eerste betreft 
de inkomsten die we hebben uit de verhuur van het 
kerkgebouw, de pastorie, en de twee woon-panden 
die we als kerk bezitten in de Watergraafsmeer. Het 
‘levend geld’ is alles wat we binnen krijgen aan giften 
en via de collectes in de zondagse diensten. Deze 
inkomsten lopen elk jaar iets terug: het zijn de oudere 
generaties die het meeste geld geven aan de kerk, 
terwijl de jongere generatie gemiddeld minder geeft. 
Natuurlijk verloop heeft dus zijn weerslag op de 

inkomsten uit giften en collecten.  
 

Zoals te zien is bij de uitgaven maken we grote kosten 
op het vlak van salarissen: deze post omvat zowel de 
aanstelling van de nieuwe predikanten/pioniers 
(0.6/0.8 FTE), als ook het salaris van Margrietha 
Reinders als pionier voor Betondorp (0.3 FTE), en het 
salaris van de beheerder van de kerk, Klaas Buikema 
(0.5 FTE). Het salaris van Willemijn Dijkdrent (0.2 
FTE), onze tienerwerker is echter meegenomen in de 
post ‘activiteiten’, die naast het tienerwerk, ook 
kinderwerk, jongererenwerk, ouderenwerk, pastoraat, 
en de zondagse diensten bevat. Daarnaast is er een 
flinke post voor het onderhoud aan de verschillende 
panden die we bezitten. Jaarlijks reserveren we een 
flink bedrag om het kerkgebouw en de woonpanden te 
onderhouden. Het kerkgebouw is relatief groot voor de 
gemeente, alsmede een rijksmonument. De kosten om 
dit gebouw in stand te houden is fors.  
 

 

Analyse en vooruitblik  
Het is natuurlijk een fors ‘verlies’ dat hier begroot is: 
ongeveer 160.000 Euro op jaarbasis. Eerdere jaren 
was de begroting ook niet sluitend, maar hadden we 
een verlies van rond de 60.000 Euro. Dit bedrag is 
enigszins vertekend, omdat we in eerdere begrotingen 
geen geld reserveerden voor toekomstig onderhoud, 
maar slechts per jaar bekeken wat we ongeveer 
dachten kwijt te zijn aan het onderhoud. Nu we meer 
op lange termijn kijken, realiseren we dat we voor 
onderhoud gemiddeld per jaar meer kwijt zijn. Los 
daarvan is het verlies fors. Nu hebben we als kerk een 
relatief goede reserve. Stel dat we in de komende 
jaren niets doen, dan is dit het toekomst perspectief:  
 

Banktegoeden, begin 2020:  EUR 1.264.500,- 
 

Bij jaarlijks tekort van 160.000,- : 
 

2021  EUR 1.104.500,- 
2022  EUR    944.500,- 
2023  EUR    784.500,- 
2024  EUR    624.500,- 
2025  EUR.   464.500,- 
2026  EUR    304.500,- 
 

De kerkrentmeesters vinden dat er minimaal 500.000 
Euro achter de hand moet blijven, om onverwachte 
situaties met het kerkgebouw het hoofd te kunnen 
bieden. Er moet dus op korte termijn actie 
ondernomen worden, om rond 2025 niet onder die 
500.000 Euro uit te komen. Lukt dat niet, dan kunnen 
we in dat jaar overwegen om een van de woonpanden 
die de kerk bezit te verkopen.   
 

 

Plan van aanpak 

Bij een dergelijk fors tekort hoort natuurlijk dat we 
kritisch zijn naar alle uitgaven die we doen. Echter, het 
hoort bij het toekomstplan van de Bron dat we nu juist 
investeren, om daarmee een stap voorwaarts te 
kunnen maken, en de voorwaarden te creëren 
waaronder we weer kunnen groeien, dan wel een 
nieuwe financiële balans kunnen bereiken. Daardoor 
is wel duidelijk dat we allereerst iets moeten doen aan 
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de inkomsten-kant van de begroting. Dit enorme 
bedrag kan niet volledig opgebracht worden door onze 
eigen leden. Daarvoor is de gemeente momenteel te 
klein. We moeten zoeken naar bronnen buiten de 
Watergraafsmeer. Daartoe willen we een werkgroep 
vormen, waarin de predikanten/pioniers van de 
gemeente samen met enkele leden van de 
gemeenten, gaan zoeken naar andere inkomsten-

bronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vinden van 
subsidies en ‘crowdfunding’ ten behoeve van 
projecten binnen en buiten de gemeente. Het doel zou 
zijn om op die manier een financieel solide basis te 
vormen voor het grotere project van de Bron in de 
Watergraafsmeer. Hierover gaat de kerkenraad 
meteen in gesprek met onze ‘professionals’, op het 
moment dat duidelijk is wie het zullen worden.  
 

 

Levend geld / Actie Kerkbalans 

Daarnaast kan ieder lid van de kerk natuurlijk wel iets 
doen. Allereerst: wordt lid van de gemeente, en zet u 
in. Veel handen maken licht werk. Maar ook: dit is het 
moment dat bij ieder van ons de envelop van de ‘actie 
kerkbalans’ is binnen gekomen. De actie is bedoeld 
om aan het begin van het jaar te overwegen wat u dit 
jaar de gemeente zal schenken. Denkt u bij het 
invullen ervan ook aan deze situatie. Heeft u de 

mogelijkheid de kerk meer te schenken? Alle beetjes 
helpen om het project van de Bron in de 
Watergraafsmeer uit te voeren – tot zegen van de 
gemeente, en van de wijk. Misschien vraagt u zich af 
wat ‘goed’ is om te geven. Dat kunnen we u niet 
vertellen. Voor iedereen ligt het anders. Het 
belangrijkste is: gaat de kerk u aan het hart, denk er 
dan aan bij het verdelen van uw giften. De 
Protestantse Kerk Nederland geeft deze richtlijnen 
mee:  
 

Bij een netto inkomen per maand van: 
– 1.600,- p/mnd. > 8,- tot 16,- bijdrage 

– 2.000,- p/mnd. > 15,- tot 30,- bijdrage 

– 3.000,- p/mnd. > 25,- tot 75,- bijdrage 

– 4.000,- p/mnd. > 60,- tot 120,- bijdrage 

– 5.000,- p/mnd. > 100,- tot 200,- bijdrage of meer 
 

Natuurlijk kunt u ook geld overmaken zonder dit via de 
‘Actie Kerkbalans’ aan te kondigen – u kunt uw gift 
altijd storten op de rekening van de gemeente, NL78 
INGB 0000 4612 09, onder vermelding van ‘project 
Watergraafsmeer’.  
 

 

De kerkrentmeesters, 
Ben van Raalte, Hans Teerds, Nel Westra 

Het is een goede gewoonte dat de gemeente niet 
alleen samen komt op zondag, in groter verband, 
maar ook op andere momenten, in kleinere 
verbanden. In veel gemeenten treffen de 
gemeenteleden elkaar bijvoorbeeld ook op een ‘kring’: 
een groep van 8 – 10 gemeenteleden, die met elkaar 
uit de Bijbel lezen, bidden, zingen, ervaringen 
wisselen, enzovoort. Ook bij de Bron zijn er dergelijke 
kringen (geweest), zoals er nu de ‘brood en vis-kring’ 
is, die én samen bidt en leest, én samen de handen 

uit de mouwen steekt. De kerkenraad wil graag weten 
of er animo is om weer een ‘gewone’ Bijbelkring te 
starten. Op een avond eens in de twee (of drie) weken 
zouden we bij elkaar kunnen komen, en met elkaar 
een Bijbelboek doornemen. Het is altijd heel 
inspirerend om elkaar op deze manier te treffen: er 
valt veel van elkaar te leren, en je leert elkaar ook 
goed kennen.  
Wilt u graag mee doen, neem dan contact op met 
Hans Teerds: 06-13461961 / hansteerds@gmail.com  

Bijbelkring 

Koffie-ochtend 

Heeft u zin in 'n kopje koffie of thee en 'n praatje? 

Dan bent u van harte welkom 1x in de maand op 

de dinsdagochtend in de pastorie, Linnaeushof 94 

van 10.00 - 12.00 uur. 
De eerstvolgende koffie ochtend is: Dinsdag 24 maart 
en dinsdag 28 april. U bent van harte welkom! 
 

Postzegels 

Beste allemaal, 

Hier is de postzegel- kaarten en cartridges 
verzamelaar voor  de “Kerk in Aktie” weer, om u mee 
te delen dat zij nog steeds grote aantallen van 
bovenstaande zaken kunnen gebruiken voor de 
diverse goede doelen die door deze instelling worden 
verkocht. Ook bij mij kunt u ze nog steeds aanleveren 
in de kerk of bij u thuis. Eén belletje is genoeg op 06 
51701842 en ik kom ze halen. 
U allen hartelijk gegroet.  

Louis Robert. 

Allerlei 
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Diaconale collectes  
Diaconale collectes 2020 

 

 

Verantwoording Diaconale collectes 2019 

 

1 maart Kerk in Actie - 40 dagen collecte - Golfstaten - De kracht van bijbelverhalen 

8 maart Drugspastoraat Amsterdam 

15 maart Kerk in Actie - 40 dagentijdcollecte - Zuid Soedan - Overleven in een 
burgeroorlog 

22 maart Kerk in Actie - 40 dagentijdcollecte - binnenlands diaconaat - vakanties met 
aandacht 

29 maart Kerk in Actie - 40 dagentijdcollecte - Ghana - nieuwe kansen voor 
straatmeisjes 

5 april PKN - Palmpasen - JOP - Jongeren doorleven het paasverhaal 

12 april Kerk in Actie - Pasen -  Kinderen in de Knel 

19 april Classicale Commissie Pastorale Zorg Gehandicapten (Marja van Gaalen) 

26 april Stichting Vrienden Oudezijds 100 

Datum 
collecte: 

Diaconaal doel Bedrag in 
Euro’s 

5 januari Stichting Barthiméus Sonneheerdt 127,90 

12 januari Betondorp Bloeit 194,55 

19 januari Oecumenische dienst in de Hofkerk, 
Collecte KIA voor de bootvluchtelingen 

  

564,00 

26 januari Wereld Lepra dag 61,95 

2 februari Kerk in Actie - Oeganda - Goed boeren in een 
lastig klimaat 

84,65 

9 februari PKN - Cathechese en educatie 89,35 

16 februari Kerk in Actie - Kameroen - Samen werken aan 
een stabiele toekomst 

  

70,30 

23 februari Diaconie Amsterdam - Wereldhuis 74,50 

Beste gemeenteleden,  
 

Zo nu en dan ontvang ik op onze bankrekening een 
gift voor een speciale collecte. 

U kunt er zeker van zijn dat ik deze giften altijd direct 
overmaak aan het desbetreffende doel.      
 

Ans van Raalte-Deschan-Penningmeester Diaconie 

Van het Jeanette Noëlhuis in Zuid-Oost ontvingen we 
onderstaand bedank berichtje: 
‘Beste Diaconie en gemeenteleden, 
Namens alle mensen van het Jeanette Noëlhuis wil ik 
u hartelijk bedanken voor uw gift rondom de 
feestdagen. Wat bijzonder dat er voor ons huis 
gecollecteerd werd! 
Wij blikken terug op een mooie feestmaand met veel 
gezellige avonden. 

In december moesten we ook afscheid nemen van 
twee lieve gezinnen uit Eritrea en Iran. Met nog maar 
drie kinderen is het huis nu veel rustiger geworden. 
Intussen hebben we nieuwe huisgenoten uit Nigeria 
en Rusland mogen ontvangen. We voelen ons rijk 
gezegend door alle steun en hulp van mensen om ons 
heen.  
 

Vrede en alle goeds, Herman, teamlid‘ 

Dank 
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In Betondorp gebeurt er altijd wat! Zo was er het 
moment, dat de sleutelgaten van het Brinkhuis met 
lijm waren dichtgepelakt en er midden in de nacht 
nieuwe sloten moesten worden aangebracht. Of het 
plotselinge overlijden van een buurtbwoner, die 
helemaal alleen in zijn huisje werd gevonden. Of  het 
opheffen van de buurtsupermarkt, die voor veel 
buurtbewoners heel belangrijk was, omdat ze er snel 
en makelijk boodschappen konden doen. Of het 
opbreken van alle straten door een bouwmaatschappij 
die een nieuw stratenplan moest aanleggen, met 
nieuwe stoepen en nieuwe leidingen , waardoor 
buurtbewoners zich met of zonder rollator moesten 
voortbewegen langs hekken en versperringen. 
Betondorp is altijd vol met groot en klein dorpsleed. 
Betondorp Bloeit bevindt zich daar middenin en 
probeert het levensavontuur van de mensen te delen. 
En zich met een luisterend oor hartelijk en gastvrij op 
te stellen. We organiseren maaaltijden in het 
buurthuis, waar veel mensen komen die ons elke keer 
weer verassen. Zoals Kees, de gitarist , en Ronald de 
liedjeszanger. Met humor en improvisatievermogen 
proberen we zoveel mogelijk maaltijden uit te delen en 
vreugde te verspreiden .Ook bij onze ”Biertje Beton””  
avonden is het altijd spannend,  want jordanese 
humor combineren met bijbelverhalen is altijd een 
uitdaging! 
De landelijke kerk heeft onsgevraagd zelf geld bij 
elkaar te schrapen om de pioniersplek voort te kunnen  
zetten. We moeten 30.000 euro binnenhalen de 
komende  2 jaar! Natuurlijk helpt onze moederkerk de 
BRON ons daarbij en we gaan andere kerken vragen 

om ons te steunen. Want we zijn allemaal helpers van 
elkaar in deze wereld waarin christelijk geloof lijkt te 
verdwijnen, maar toch ook present moet blijven op 
plekken zoals Betondorp.  We hopen op een toekomst 
voor de huiskamer gemeente! 
 

Dit zijn de data voor de komende tijd:  
Een prakkie en een praatje, maaltijd- met inhoud 
voor en door buurtbewoners: elke tweede zaterdag 
vanaf 5 uur : 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni 
( opgeven bij 06-10421819, buurtdominee Margrietha 
Reinders) 
Biertje Beton, ontmoeting en gesprek met een 
drankje en een hapje, elke vierde vrijdag van de 
maand om 16.00 uur in Cafe de Avonden, Middenweg 
398: 27 maart, 24 april, 22 mei, 26 juni (vantevoren 
even bellen: 06-10421819 , buurtdominee Margrietha 
Reinders ) 
Bakkie Beton, koffie drinken en “ de dingen des 
levens” bespreken met een broodje bij “Bakkerij de 
Lekkernij “op het Brinkplein , elke derde donderdag 
van de maand om 13.00 uur: !9 maart, 16 april, 21 
mei, 18 juni ( Vantevoren even bellen: 06-

10421819 , buurtdominee Margrietha Reinders) 
Licht in Betondorp, viering waarbij mensen een 
kaarsje aansteken voor een dierbare, elke vierde 
zondag van de maand om 17.00 uurin het Karnhuis, 
Karnstraat 2: 22 maaart, 26 aprl, 24 mei, 28 juni.
( aanmelden niet nodig) 
Betondorp Buurtbrigade : klussen , koken, 
voorlezen, autorijden, verhalen vertellen, 
boodschappen doen of eeen wasje ophangen met en 
voor buurtbewoners . Zelf ideeen? Meedoen? Laat het 
weten ! ( 06-10421819, buurtdominee Margrietha 
Reinders) 

Betondorp Bloeit gaat fondsen werven 
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In het Brinkhuis in Betondorp doen veel vrijwilligers 
mee om de activiteiten draaiende te houden . Een van 
hen is Christa de Jong, een lieve levendige vrouw die 
op vrijdgmiddag samen met haar zus Ellen het 
buurthuis open houdt en mensen ontvangt met koffie 
en thee, Ook organiseert zij de maandelijkse 
muziekmiddag, waarbij mensen muziek ten gehore 
berengen bij een drankje en een hapje. Christa wil 
graag gedoopt worden en lid worden van de 
gemeeente de BRON. Omdat ik op haar pad kwam 
durfde ze het aan om  onze kerk te benaderen met 

haar verlangen om bij Gods gemeente te horen en 
Zijn Weg te gaan. Ze heeft veel meegemaaakt, en 
veel doorstaan in  haar leven. Maar altijd heeft ze het 
gevoel gehad dat God haar droeg en bij haar was. Ze 
wil zich graag aan Hem toevertrouwen door de Heilige 
Doop.  
Op 22 maart is het zover! We gaan er een mooi feest 
van maken met medewerking van ons kerkkoor. Komt 
allen ! Wat een heerlijke gebeurtenis!   
 

Ds. Margrietha Reinders 

Doop van Christa de Jong op 22 maart 

De Goede week is de week voor Pasen, waarin we 
ons bezinnen op het lijden van Jezus in de laaste 
dagen van Zijn leven. We vieren Witte donderdag met 
de herinnering aaan het pesachmaal dat Jezus vierde 
met zijn leerlingen. En op Goede Vrijdag herdenken 
we zijn  sterven aan het kruis.   
In de Stille Zaterdag viering staan we letterlijk stil bij 
het wachten op de opstanding, die uitloopt op het 
Paasfeest.  
Deze vieringen hebben heel oude wortels in de 
christelijke kerk en we willen u dan ook uitnodigen om 
ze met ons allemaal te doorleven! 
 

Op 3 april, Witte donderdag : om 19.30 uur: 
avondmaal in de BRON om Jezus’laatste samenzijn 
met zijn vrienden te herdenken 

 

Op 4 april, Goede Vrijdag: Eucumenische viering 

met de parochie van de Hofkerk  om 19-30 in de Bron. 
Overdenking door Frank de Haas,katholiek  
lekenprediker.We  herdenken het sterven van Jezus 
Christus. Met lied, gebed en overdenking.  
 

Op 5 april , Stille Zaterdag: stilteviering met 
meditatieve teksten en muziek bij  het aansteken van 
de nieuwe Paaskaars om 19.30 in de BRON. We 
wachten op het grote feest van de Opstanding.  
 

De vieringen in de Goede Week Zijn een verstilde, 
meditatieve, indringende voorbereiding op het 
grote Feest van Pasen. Ze zijn kort maaar krachtig 
en intens.  We gaan mee met het lijden van  Jezus 
en volgen Hem daarin. Zo zijn we dicht bij het 
lijden van de hele mensheid.  

 

Margrietha Reinders, buurtdominee van de BRON 

Vieringen in de Goede Week 

De 67
e
 Wereldgebedsdag, 6 maart 2020 heeft 

Zimbabwe als kernland. Vrouwen van verschillende 
kerken in Zimbabwe hebben de viering voorbereid en 
kozen als uitgangspunt voor hun liturgie het 
Bijbelgedeelte uit Johannes 5: 2-9a. Gebaseerd op 
dit Bijbelgedeelte is gekozen voor het thema: ‘Sta 
op en ga’. 
Op de eerste vrijdag van maart gaat het gebed wereld 
rond en honderdduizenden mensen, in 183 landen, 
voelen zich door gebed verenigd en bemoedigd en 

komen in actie. Op 6 maart 2020 wordt wereldwijd en 
450 plaatsen in Nederland gebeden en gezongen 
voor Zimbabwe. Ook wordt er gecollecteerd voor 
enkele projecten van dit land.  
Ook dit jaar organiseren wij de viering samen met 
gemeente De Bron en Hofkerk.   
Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen 
en begroeten u graag op: vrijdag 6 maart a.s. om 
19.30 uur, Koningskerk. Adres: Van ’t Hofflaan 20 
Amsterdam. 

Wereldgebedsdag: Zimbabwe  
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OPEN MAALTIJDEN 2020 

 

Ontmoet elkaar vanaf 17.15 uur met een 

drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd  

 

18 maart, 
22 april, 27 mei 

 

Maaltijd wordt om 18.00 uur geserveerd. 
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 € 6,--. 
Aanmelden vanaf 2 weken voor de maaltijd  
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Decepties 

De Blik van Dick 

Soms zijn dingen anders dan je ze had voorgesteld; 
mooier, beter, grootser, maar een enkele keer ook is 
iets een enorme deceptie. In het dagelijks leven kom 
je ze natuurlijk vaak tegen, maar ter illustratie schets 
ik een aantal decepties die ik tijdens vakanties heb 
ondervonden. Doe er uw voordeel mee. 
 

De pas van Thermopylae. Op het Woltjer Gymnasium 
was ons daar uitgebreid en vaak over verteld. Bij deze 
pas had de Griek Leonidas het machtige Perzische 
leger onder leiding van Xerxes met een handvol 
soldaten twee dagen weten tegen te houden. Je 
maakt je daar voorstellingen van: rechts een steile 
bergwand, links de zee, en een paar Grieken die al 
die Perzen de weg versperren. Volgens Herodotus 
waren ze met één miljoen, maar als je in zo’n nauwe 
pas maar met een paar man naast elkaar kunt staan, 
heb je niets aan zoveel mankracht. Uiteindelijk wees 
een Griekse verrader de Perzen een andere bergpas 
en na een omtrekkende beweging hakten ze de 
Grieken van achteraf alsnog in de pan. 
 

Ik maak ter vergelijking even een zijsprong. In 
Suriname verdedigden wij Nederlanders ons tegen de 
Engelsen. Aan de machtige riviermondingen hadden 
onze voorouders fortificaties als Zeelandia en Nieuw 
Amsterdam. De Engelsen kenden echter de 
achteringang via het Matapicakanaal oostelijk van 
Nieuw Amsterdam, voeren daar binnen en vielen het 
fort van de achterkant aan. Wij waren kansloos, want 
alle kanonnen wezen in de richting waar we de 
Engelsen verwachten en konden niet worden 
gedraaid. Hoe simpel kan het zijn; wat een deceptie 
moet dat zijn geweest.  
 

Terugkomend op de pas van Thermopylae: die móet 
je hebben gezien. Niet dus. Van een pas is geen 
sprake meer. Er is nu brede zandvlakte waar die 
Perzen gemakkelijk met z’n miljoenen naast elkaar 
hadden kunnen lopen. Net als Leonidas voelde ik me 
verraden. Het beeld van een jonge gymnasiast lag in 
gruzelementen. 
 

Overigens raad ik u af slagvelden van lang geleden te 
bezoeken. Meestal houd je er niet meer aan over dan 
het besef op historische grond te staan, te zien valt er 
vrijwel nooit iets. Zo bezocht ik Hastings. De naam 
bleek al een deceptie, want die slag tussen de 
Normandiërs en de Angelsaksen waar het 
tapijtverhaal van Bayeux over verhaald, werd 
helemaal niet daar geleverd, maar in het nabijgelegen 
Battle (nomen est omen). Hastings heeft zich wel de 
roem toegeëigend. In het kasteel is nu een expositie 
met een kopie van voornoemd stripverhaal en er 
wordt uitleg gegeven over de slag. In kleine letters 
wordt Battle er genoemd; dat nog net wel. 
 

Ook Tuoro sul Trasimeno kunt u rustig overslaan. In 
een gedenkwaardige slag hakte Hannibal hier de 
Romeinse legioenen op uiterst bloedige wijze in de 
pan. De naam van het nabijgelegen dorpje 
Sanguineto herinnert daar aan. Omdat we in de buurt 
waren, moest en zou ik die plaats bezoeken. Je mag 
al blij zijn als je het voormalig strijdtoneel kunt vinden 
en eenmaal daar rest niets dan een paar putten die 
als verbrandingsovens werden gebruikt voor de 
duizenden en duizenden gesneuvelden. Het warme 
klimaat vereiste een snelle opruiming van hun lijken. 
 

En ook van Land’s End had ik mij zo’n voorstelling 
gemaakt. Na tientallen bezoeken aan Groot Brittannië 
kwam het er dan eindelijk een keer van om erheen te 
rijden. Veel meer dan een pretpark bovenop de rotsen 
is het niet en er zijn in de buurt veel mooiere kapen en 
kliffen te zien, zoals The Lizard, de uiterste zuid-

westpunt van Cornwall. Weg illusie.  
Over die paapse kermis van het nu eb- en vloedloze 
Mont Saint Michel doe ik er verder maar het zwijgen 
toe. 
 

Decepties en teleurstellingen: ze zijn er nu eenmaal.  
 

Dick Spijker 
www.deblikvandick.nl 
www.facebook.com/deblikvandick 
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Groeien bij De Bron - kalender maart / april 2020 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

zondag 1 maart 10.00 uur  De Bron  

 

ds. Susan ten Heuw 

    
 

dinsdag 3 maart 19.30 - 20.30 uur De Bron Uur van gebed 

     

vrijdag 6 maart 19.30 uur Koningskerk Wereldsgebedsdag 

     

zondag  8 maart 10.00 uur De Bron 
prop. René Visser 

    
 

zondag  15 maart 10.00 uur De Bron 
prop. Marolein Hekman 

    
 

woensdag  18 maart  17.30 uur De Bron Open Maaltijd 

      

donderdag  19 maart 13.00 - 15.00 uur Betondorp Bakkie Beton, bakkerij de Lekkernij 

    op het Brinkplein 

      

zondag  22 maart 10.00 uur De Bron 
Ds. Margrietha Reinders, doopdienst 

      

zondag  22 maart 10.00 uur Betondorp Viering 'Licht in Betondorp' 

    Het karnhuis, Karnstraat 2 

      

vrijdag 27 maart 17.00 - 18.00 uur Betondorp Biertje Beton, Café de Avonden 

    Middenweg 398 

      

zondag  29 maart 10.00 uur De Bron ds. Jan Scheele-Goedhart 

      

zondag 5 april 10.00 uur De Bron  Pastor Marja van Gaalen 

      

dinsdag 7 april 19.30 - 20.30 uur De Bron Uur van gebed 

     

goede  vrijdag 10 april 19.30 uur De Bron Margrietha Reinders 

    oecumenische dienst met de Hofkerk 

      

zondag  12 april 10.00 uur De Bron  ds. Johan Visser 

    
 

donderdag  16 april 13.00 - 15.00 uur Betondorp Bakkie Beton, bakkerij de Lekkernij 

    op het Brinkplein 

      

zondag  19 april 10.00 uur De Bron  Ds. Dirk-Jan Thijs 

    
 

woensdag  18 maart  17.30 uur De Bron Open Maaltijd 

      

vrijdag 24 april 16.00 - 18.00 uur Betondorp Biertje Beton, Café de Avonden 

    Middenweg 398 

      

zondag  26 april 10.00 uur De Bron  nog niet bekend 

    
  

zondag  26 april 17.00 - 18.00 uur Betondorp Viering 'Licht in Betondorp' 

    Het karnhuis, Karnstraat 2 
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