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Hoop
Een geloof dat niet hoopt, is ziek.
Het is als een hongerig kind dat niet eten wil,
of als iemand die moe is maar niet wil slapen.
Gelooft de mens, dan hoopt hij ook.
En het is geen schande te hopen, grenzeloos te hopen.
Wie kan spreken over God zonder te hopen
Hem eenmaal te aanschouwen?
Wie kan spreken over vrede en liefde tussen mensen,
zonder dat eenmaal in eeuwigheid te willen meemaken?
Wie kan spreken over een nieuwe wereld en een nieuwe mensheid
zonder te hopen dat hij daaraan deel zal hebben?
Dietrich Bonhoeffer

Afzender:
Protestantse Gemeente
Amsterdam - Watergraafsmeer
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam
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Hoop
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Deze Meerzicht verschijnt in de eerste weken na
Pasen. We hebben de kruisiging van Jezus herdacht,
maar ook zijn opstanding gevierd. Door het kruis heen
zijn het kwaad en de dood overwonnen. Het vormt
een beslissend moment in het christelijk geloof – het
kleurt de hoop die in ons is. Deze hoop is er alleen
voor onszelf en voor de mensen om ons heen, maar
zeker ook voor de wereld in nood. Het is een keerpunt
in de wereldgeschiedenis, al zien wij nog niet hoe.
Sterker nog, we vragen ons misschien wel juist af
waar we aan kunnen zien dat er hoop is voor de
wereld. Het lijkt er immers niet op dat het kwaad en de
dood overwonnen is. Is het echt anders geworden na
Pasen? Ziekte en dood zijn om ons heen, en nog
steeds lijkt het zo te zijn dat de machtigen en rijken
aan het langste eind trekken, ten koste van anderen.
De vorige Meerzicht verscheen aan het begin van de
veertigdagen tijd. Ik had toen niet kunnen bevroeden
hoe anders de wereld in een paar weken zou zijn. Het
Corona-virus heeft alles op zijn kop gezet. Wereldwijd
blijven mensen binnen, want naar buiten gaan brengt
grote risico’s met zich mee. De scholen zijn dicht, er
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wordt thuis gewerkt (als er nog werk is). Er wordt
geadviseerd geen ouderen en zieken te bezoeken.
Verpleeghuizen zijn veelal op slot gegaan.
Bijeenkomsten en evenementen kunnen niet door
gaan. Een kraambezoek is een raambezoek
geworden. Begrafenissen kunnen enkel in zeer
besloten kring plaatsvinden, en zelfs het bezoeken
van ernstig zieken of stervenden is beperkt. In de
tussentijd zien we ongelijkheid wereldwijd en in de
samenleving toenemen. Kinderen die geen veilig thuis
hebben, of ouders hebben die de onderwijstaak op
zich kunnen nemen, lopen extra achterstanden op. In
het westen hebben we genoeg middelen om onszelf
te beschermen, en goede medische zorg, een
overheid die betrouwbaar is, maar wat zal er gebeuren
in de landen waar de voorzieningen niet zo goed zijn
en betrouwbare publieke structuren ontbreken?
Tegelijk staan we ook voor andere vragen. Het lijkt er
nu op dat gezondheid en overleven het belangrijkste
is. De maatregelen die genomen worden gaan ver.
Het gevaar is echter dat ze de grenzen overschrijden
van wat het betekent om mens te zijn. Of dat ze de
democratische rechtsstaat geweld aan doen. Ook al is
het een noodtoestand, we moeten vanwege onze
angst het humane aspect niet uit het oog verliezen,
noch de gevaren die kleven aan toenemende
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technologisering. Zeker als christenen niet: niet angst
moet ons leiden, maar geloof, hoop en liefde
(natuurlijk gecombineerd met voorzichtigheid en
gezond verstand).
Als kerk hebben we in de tussentijd hebben flink
moeten schakelen. De diensten en sommige andere
activiteiten konden we digitaal voortzetten. Ze worden
uitgezonden via de website, of vinden plaats via
Skype of Zoom. Maar we merken steeds sterker hoe
vreemd het is om elkaar niet op zondagmorgen te
treffen. Deze tijd stelt ons als kerk daarom ook voor
nieuwe en cruciale vragen, die meteen het hart van
het kerk-zijn raken. Waarom doen we wat we doen?
Wat betekent het om kerk te zijn, in deze tijd, op deze
plaats? Wat gebeurt er in een kerkdienst, en hoe kan
je daar vorm aan geven in een gemeenschap op
afstand? Hoe moet het nu verder met het
jongerenwerk, kinderwerk, pastoraat? Hoe kunnen we
iets betekenen in de buurt? Welke vragen moeten nu
aan de orde komen? Waar zijn de mensen mee
gediend? En wat als de regels weer wat minder strak
worden, hoe zorgen we ervoor dat we op een veilige
manier weer activiteiten kunnen organiseren? Wat
gaan we als eerste doen? Zo zorgt deze tijd ervoor
dat we grondig na moeten denken over wat we doen,
en waarom we het doen. Ongewild gaan we terug
naar de kern – en dat is juist in een tijd waarin we
grote stappen willen zetten in de richting van de
toekomst voor onze gemeente, essentieel. Ik heb
gehoord dat de beroepingscommissie op zeer korte
termijn een advies gaat uitbrengen. Als dat zo is, dan
kunnen we nieuwe stappen gaan nemen. Zal voor ons
dit Corona-tijdperk er ook voor zorgen dat we een en
ander weer van de grond af aan op kunnen bouwen?
Ik moet daarbij denken aan de mooie en creatieve
initiatieven die juist nu genomen worden. De ‘jonge
bronners’ namen meteen in de eerste week het
initiatief om bij de ouderen van de gemeente een kaart
in de bus te doen, een bemoediging en een aanbod
om de boodschappen te doen (of op een andere
manier te helpen, indien nodig). Tieners maken
kaarten, en sturen ze rond. Er worden sowieso meer
kaarten gestuurd, meer telefoontjes gepleegd. In de
straten rondom de kerk is in de week voor Pasen een
kaart verspreid met daarop een bemoedigend gedicht
van Deon Opperman, een Zuid-Afrikaanse dichter (zie

elders in Meerzicht). Het was een manier om aan te
geven aan de bewoners dat onze kerk er ook voor
hen wil zijn. Er stond een telefoonnummer op: wie
gesprek of gebed nodig heeft, kan bellen. En wie iets
wilde delen met de buurt, met de kerk, kon de kaart
terug brengen en ophangen aan een waslijn bij het
voorplein van het kerkgebouw. Er kwamen een ruim
tiental kaarten terug, met daarop mooie reacties. Ik
citeer er een paar:
‘Lieve mens die dit leest, wie je ook bent – je bent niet
alleen!! Nooit, echt niet. Hoe je dat weet? ….omdat je
dit leest!’
‘God heeft gezegd: Ik laat je niet alleen. Het Licht is
ver; maar het echte Licht zal komen.’
‘Ik heb enorme bewondering voor alle mensen in de
zorg en bijvoorbeeld de vakkenvullers, de bakker op
de hoek. Samen knokken we om de corona de baas
te worden en dat allemaal SAMEN.’
‘Het Licht zal altijd !! de duisternis overwinnen!!’
‘Ik bid voor al die mensen die nu alleen zijn in de
verpleeghuizen en voor het personeel.’
‘Wat een leuk initiatief! Iedereen die dit leest wens ik
goede paasdagen.’
Deze actie vraagt om een vervolg. Een kaart
verspreiden is een eenvoudige en laagdrempelige
manier om in deze tijd te laten zien dat er hoop is. Dat
we leven ‘na Pasen’. We zien het misschien nog niet,
maar we vertrouwen er op dat recht zal geschieden,
dat verdriet gedragen wordt, en dat aan het eind van
dit alles de liefde overblijft. De bron van deze hoop is
God zelf. Deze God, de Schepper, heeft de wereld lief
– zo lief dat het hem pijn doet. Zo lief, dat ‘hij zijn
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft.’ (Johannes 3:16)
Namens de kerkenraad wens ik u gezondheid, vrede
en alle goeds,
Hans Teerds
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In Memoriam
Op 29 februari 2020 overleed Johanna Hendrika (Jo)
Verleur in de leeftijd van 95 jaar. Jo woonde haar
hele leven in Amsterdam – Oost. Ze was zeer
betrokken bij de Geref. Kerk – aanvankelijk de
Rehoboth kerk en later de Koningskerk en nog weer
later De Bron. Heel blij en dankbaar was Jo met haar
woning : Linnaeuspad 38 . Het uitzicht op de toren
van de kerk van de Martelaren van Gorcum. De
vliegtuigen in de verte die zich gereedmaakten voor
de daling op Schiphol. En natuurlijk van het licht dat
ruim binnenstroomde. Van de Vomar, net onder haar,
waar ze jarenlang haar boodschappen kon halen.
Maar het meest genoot ze van haar zelfstandigheid,
haar onafhankelijkheid. Ook al stelde ze de hulp die
ze jarenlang ontving en de zorg van de buren
geweldig op prijs. Want ze realiseerde zich: dat maakt
het mogelijk hier nog te blijven wonen!
In het begin lukte het nog aardig met Jo over haar
leven te praten. Het beeld dat me bij blijft is dat ze met
haar brommertje naar school in Amsterdam-Noord
ging om daar les te geven. Maar ze sprak ook over de
oorlogstijd, over de andere kant van de Middenweg;
er woonden veel Joodse mensen, maar de meeste
van hen verdwenen na verloop van tijd. Als je oud
wordt maak je veel mee in je leven. Ook veel verlies,
waaronder haar broer en twee zussen, die haar
voorgingen.
Als ik aan Jo denk, kom ik uit bij Psalm 84. Voor Jo
was haar huis belangrijk. Maar misschien nog
belangrijker: het huis van God. Daarover gaat deze
psalm. Bij dat huis van God wordt gedacht aan de
Tempel in Jeruzalem. Pelgrims verlangen daar te zijn.
Ze zijn haast jaloers op de mus en de zwaluw die er
nesten hebben. Ik zou niet weten hoe vaak Jo in haar
leven in de kerk geweest is. De kerk was voor haar
een plaats waar ze graag was. Ze miste nooit. Ze had
haar vaste plaatsje en zat altijd geconcentreerd te
luisteren. Het was voor haar wel wat: dat dat niet

meer ging. Ze werd nog een tijdje met de autodienst
opgehaald, maar ook dat lukte op een gegeven
moment niet meer. Bij het koffiedrinken na de dienst
zat ze ook op haar vaste plaatsje. Ook dat ging ze
missen.
Zestig jaar was Jo lid van het Rehoboth koor – mede
door haar vader opgericht (in haar geboortejaar).
Zingen was voor haar een manier om haar geloof te
uiten.
De laatste jaren waren zwaar voor Jo. Vooral omdat
haar geheugen haar steeds meer in de steek liet. Ze
leed er erg onder. Ze probeerde zo lang als mogelijk
de puzzleboekjes in te vullen. Ze zei: af en toe kijk ik
wel even achterin voor het antwoord. Maar het werd
moeizamer en moeizamer. En zo gold dat voor meer
dingen. Het is een beeld dat je ook tegenkomt in de
Psalm. De pelgrims onderweg naar Jeruzalem krijgen
het steeds zwaarder. De woestijn is droog, de hitte
maakt het haast ondoenlijk om verder te trekken.
Toch krijgen ze op een wonderlijke manier kracht: af
en toe is er een oase. Zo trekken ze voort: van kracht
tot kracht….om te verschijnen voor God in Sion, de
berg waarop Jeruzalem is gebouwd.
HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn
gebed, luister naar mij, God van Jacob. Ik vermoed
dat het in het hart van Jo wel eens opgeklonken heeft.
In donkere uren.
Het aardse leven van Jo is ten einde gegaan. We
danken God voor haar leven. Voor haar hartelijkheid.
Voor haar droge humor. Voor haar trouw. In al die
dingen liet ze iets zien van wat het geloof voor haar
betekende. Aan haar pelgrimsreis is een einde
gekomen. Gelukkig wie wonen in uw huis, - in het
Vaderhuis - gedurig mogen zij U loven.
Ds. Dirk-Jan Thijs

Kerk zijn crisistijd
Aan allen betrokken bij de Bron,
De corona-crisis heeft natuurlijk ook ons als kerk
getroffen. Zoals u inmiddels wel weet, organiseren we
nu ‘digitale diensten’, die te vinden zijn op de website
van onze kerk. Omdat we nog geen eigen vaste
predikant hebben, hebben we de gastpredikanten
gevraagd om een aangepaste viering voor te
bereiden. In samenwerking met de muziekgroep wordt
er in deze diensten meditatieve muziek gemaakt en
wordt er ook gezongen. Ondanks dat het behelpen is,
zijn we blij met deze (technologische) mogelijkheden,
zodat we de diensten tot nu toe hebben kunnen laten
doorgaan. Sterker nog: het vormen stuk voor stuk
prachtige, bemoedigende, uitdagende diensten. Voor
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veel mensen zijn de diensten van grote betekenis,
hebben we gemerkt uit de reacties. Namens de
kerkenraad wil ik nu alvast iedereen bedanken die
hieraan bij draagt. Er wordt veel energie in gestoken –
door de muziekgroep, kosters, en leden van de
kerkenraad – om de vieringen door te kunnen zetten.
Tegelijkertijd zijn we nu ook bezig om ervoor te zorgen
dat we ook (video)beeld krijgen bij de vieringen.
Vooralsnog hebben we daar de apparatuur niet voor,
maar er wordt aan gewerkt.
Deze tijd stelt natuurlijk ook andere essentiële
aspecten van het kerk-zijn onder druk. Ik denk met
name aan het pastoraat, gebedsbijeenkomsten, aan
kinderactiviteiten, tienerdiensten en bijeenkomsten
van Jonge Bronners. In al deze gevallen zijn er ook
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creatieve middelen ingezet om een en ander voort te
kunnen zetten. Veel dank ook aan degenen die hier
het initiatief voor hebben genomen.
Zoals we horen van de overheid zullen we ons ook
voor moeten bereiden op de ‘anderhalvemeter
samenleving’. Als we weer diensten en andere
activiteiten kunnen organiseren, zullen we daarvoor
uiteraard de veiligheidsrichtlijnen in acht nemen.
Gelukkig hebben we voldoende ruimte in de kerk om
hier invulling aan te geven. Ondertussen zien we er
bijzonder naar uit om elkaar weer te ontmoeten. Een
dienst zonder onderlinge ontmoeting – al is het vanaf
enige afstand – is niet compleet.
Elke week zenden we een mail met de belangrijkste
informatie rond, inclusief de orde van dienst voor de
komende zondag. Houdt deze mail in de gaten, want
als we meer weten hoe het verder kan, wanneer u
weer naar de kerk kunt komen, dan zullen we dat via

deze mail kenbaar maken. Krijgt u deze mail nog niet,
maar wilt u deze wel ontvangen, laat het dan weten
via hansteerds@gmail.com of 06-13461961. Ook met
uw vragen, opmerkingen of suggesties kunt u gebruik
maken van dit telefoonnumer en mailadres.
Zoals u weet is Harda van Wageningen
aanspreekpunt voor pastorale zaken. Heeft u
behoefte een gesprek, een gebed, of andere
pastorale hulp, wilt u dan contact met haar opnemen?
Dat kan ook in Corona-tijden!
hardavanwageningen@gmail.com / 06-20176773.
In deze tijd wensen we u vooral gezondheid en sterkte
toe. Vertrouw u toe aan Hem, die trouw is. Zijn liefde
duurt eeuwig.
We zien er naar uit u snel weer te ontmoeten.
Namens de kerkenraad,
Hans Teerds

Dank voor...
Hierbij wil ik de gemeenteleden van de Bron
bedanken voor de ‘beterschapskaarten’
met veel namen erop, die ik mocht ontvangen voor de
twee heupoperaties! De eerste was in november en
de tweede afgelopen februari.Operaties zijn gelukt en
hertstel gaat goed!
Bij de tweede operatie waren er complicaties
bijgekomen. Dat was niet leuk en niet fijn. Maar nu
gaat het weer gelukkig beter.
Het duurt ook wat langer vanwege de coronavirus dus
even rustiger aandoen. Maar wel weer een
wandelingetje en langzaam weer opbouwen voor de
conditie!
Ook werden wij verrast met een prachtig, kleurrijk
boeket bloemen. We hebben hier lang van mogen
genieten!

Nogmaals dank en groeten van
Rien en Elly Barends
Lieve mensen van de Bron,
Het is wel wat laat, maar ik wil u allen nog ontzettend
bedanken dat ik in de voorbede genoemd ben. Ook de
kaart vanuit de Bron betekende veel voor mij!
Dit alles heeft mij enorm geholpen om die periode
door te komen en te genezen!
Nogmaals heel veel dank!
José Bakker

(Geen) Koffie-ochtend
Het coronavirus raakt ons allemaal.
Daarom wordt er geen koffie ochtend gehouden in de
maanden april en mei en juni.
Drink koffie, maar dan thuis.

\'n Telefoontje plegen, zo hebben we contact.
Voor iedereen heel veel sterkte.
Houd moed en pas goed op jezelf.
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Allerlei
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Diaconale collectes
Diaconale collectes 2020
3 mei
10 mei
17 mei
24 mei
31 mei
7 juni
14 juni
21 juni
28 juni
5 juli

Kerk in Actie - Nigeria - Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram
NL89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie
Eigen jeugdwerk
NL78 INGB 0000 461 209 tnv Prot.Gem Watergraafsmeer
Immanuël - Joods hospice Amsterdam
NL59 ABNA 0455 444 277
Kerk in Actie - Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen
NL89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie
Kerk in Actie - Marokko - Steun in de rug voor open kerk – Pinksteren
NL89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie
Sociale Kruidenier – Amsterdam
NL62 TRIO 0198 0501 27 tnv Diaconie Amsterdam onder vermelding
Sociale Kruidenier
Exodus - ex-gedetineerden
NL68 INGB 0004324414
Kerk in Actie - Colombia - Opvang en hulp voor ontheemdem
NL89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie
De Regenboogsstichting - Amsterdam - inloophuizen voor
ongedocumenteerden
NL79 TRIO 0379 3155 64
Kerk in Actie - vakantiepret voor kinderen in armoede
NL89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie

Verantwoording Diaconale collectes
Datum
collecte:

Diaconaal doel

1 maart

KERK IN ACTIE – 40 dagentijdcollecte Golfstaten
Drugspastoraat Amsterdam

8 maart

Bedrag in
Euro’s
82,75
89,90

In deze coronatijd hopen we dat u evengoed iets wil overmaken aan de diaconale collectes. Daarom vermeld ik
de bankrekening nummers van de goede doelen zodat u uw gift rechtstreeks kunt overmaken met vermelding van
gift en het doel.
Nu we geen kerk meer kunnen houden hebben we ook geen inkomsten vanuit de collectes. Zoals u ziet is de
laatste verantwoording 8 maart geweest.
De Open Maaltijden zullen dit seizoen niet meer plaatsvinden en we moeten de situatie afwachten of we die weer
in september kunnen starten. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.
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Betondorp Bloeit
In Betondorp is het lang stiller dan stil geweest.
Gewoonlijk is de wijk al weinig levendig, maar in
Coronatijd was er alleen op de BRINK af en toe wat
leven te zien. Daar kwamen mensen uit het Dorp bij
elkaar, met 2 meter tussenruimte, en een bekertje
afhaalkoffie van bakker Ron. Kinderen speelden er.
Nieuwtjes werden uitgewisseld. Verjaardagen
gevierd.Banden aangehaald. Zo ontsnapten de
mensen een beetje aan de beklemming van de
sociale afzondering. Betondorp Bloeit probeerde ook
om het isolement te doorbreken van veelal oudere
mensen die opgesloten waren in hun huis. We belden
hen op, stuurden kaartjes, brachten een kleine
verrassing aan de deur. Onze contactenlijst werd zo
langer en langer! Liesbeth Stoffers, een dappere
vrouw uit de Oogststraat, kookte elke week 3
maaltijden voor mensen die zelf geen boodschappen
konden doen en bracht ze langs de deur. Daarbij
maakte ze altijd even een praatje. Vaak ging ik met
haar mee en raakte onder de indruk van de veerkracht
van de mensen die wekenlang achtereen practisch
alleen thuis zaten, sommigen met een beperkte
mobiliteit. Mensen die ik helemaal niet kende, belden
mij op, gewoon om even te praten. Samen met de
wijkzorg , de huisarts en het maatschappelijk werk
overlegden we wekelijks via een SKype vrrbinding. Er
verscheen een mantelzorg krant met een stukje van
de buurtdominee erin.Buurtvrijwilligers vonden elkaar

Het wordt Pinksteren!
en wekten samen.... Zo gebeurde er heel veel in die
moeilijke onstandigheden. Het was alsof het wonder
van Pinksteren zich meedeelde in die juist zo zware
tijd na Pasen. Iets van Gods Koninkrijk groeide en
bloeide tegen de verdrukking in! God “ zette de
bloemetjes buiten” met alle mooie daden van liefde
die er gebeurden. Vrolijk Pinksterfeest voor alle
mensen in en buiten de BRON!
Buurtdominee Margrietha, mede namens Gatske,
Jolande, Clementine, Christina, Walter, Gloria en
Mattanja

Verjaardag van Mw Kuiper op de stoep

Bij het rondbrengen van de maaltijden
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Ter bemoediging
De Blik van Dick
De krentenboompjes zitten vol witte bloesempjes;
berk, lijsterbes en bospest, hun knoppen staan op
springen of ze tonen al voorzichtig dat mooiste groen
van de wereld. Zomereik en zijn Amerikaanse broer of
zus zijn wat trager, of misschien bedachtzamer.
Daar vliegt een aardhommel, op zoek naar een plek
voor haar nest. In het verder voortreffelijke Vroege
Vogels debiteerde iemand bij de fenolijn deze kletsika:
‘Die gaat een veilig nestje bouwen waar straks de
babyhommeltjes worden geboren.’ Opsluiten, zo
iemand. Enfin, dat is al het geval.
Vanaf ons eigen terras ergens op de Veluwe zien we
dit alles met plezier aan. De dichtstbijzijnde
medemens is ongeveer 1,5 kilometer weg. Genoeg
sociale afstand dus. En of we nou hier twee keer per
week naar de supermarkt gaan of thuis, dat maakt niet
uit.
Daar steken daslookplanten hun kopjes boven de
grond, verderop salomonszegel en lelietjes-van-dalen.
Tegen een heuveltje op; hun naam kennen ze
blijkbaar niet.
Boven het gras vragen muggen elkaar ten dans, de
citroenvlinder en het koolwitje fladderen op niks af wat
om elkaar heen. Hoog in de lucht lijkt een poes te
miauwen, maar zo’n geluid maakt een buizerd ook.
Dichterbij zie en luister ik om me heen naar kool-,
pimpel en zwartkopmezen, ook roffelt een specht,
slaat een vink, brabbelt een vlaamse gaai. Er zijn
vogelaars die hebben bedacht dat dat ‘vlaamse’ maar
geschrapt moet worden, want: ‘Die vogel komt
helemaal niet uit Vlaanderen’, zeggen ze. Sukkels!
Misschien wel verstand van vogels, maar niet van
taal. ‘Vlaams’ betekent ‘vlammend’ en verwijst naar de

schitterende, felle kleuren van het beest. Zo’n
epitheton ornans gooi je toch niet weg!?
De allerkleinste van het stel, die lawaaimaker, doet
voor een half jaar afstand van de troon. ‘In de winter
koning, ok, maar nu heb ik wel wat anders aan mijn
kop.’ Wie wordt dan de zomerkoning? Die zwarte, die
zo mooi kan zingen (vogels fluiten niet, maar zingen)?
Die agressieveling met zijn rode borst? Lijkt me meer
iets voor het leger. Die roekoerende duif? Ik pleit voor
de goudvink. Zo statig gekleed in zijn felrode vest en
zijn zwarte hoed. Sommigen noemen hem een
aartsluie vogel, maar volgens mij beschouwt hij van
vijf meter hoogte met een wijze blik de wereld, laat af
en toe in een zachte zangtoon horen zijn mening
horen. Ik acht hem uitermate geschikt en geef hem
een proeftijd van een half jaar.
Thuis in Amsterdam was het ook al zo’n feest. Al die
bloesembomen al in bloei. Paartjes eksters, duiven en
parmantige kauwtjes flirten om het hardst. Nu de
patattenten dicht zijn moeten ze tussendoor elders
eten zoeken. Op de stam van de boom voor het raam
schuifelen twee boomkruipers omhoog. Ze kleven niet
genoeg om ook naar beneden te kunnen gaan. Daar
zijn weer andere vogels voor.
De schepping komt uit winterslaap. Overal valt zoveel
te zien, te horen, te ruiken. Dat krijgt corona er nooit
onder.
Dick Spijker
www.deblikvandick.nl
www.facebook.com/deblikvandick

Tabula rasa
Eerder heb ik in De Blik van Dick al eens de anekdote
aangehaald over de predikant die snoefde dat hij
onvoorbereid over iedere Bijbeltekst kon preken. Hij
ging daarover zelfs een weddenschap aan: ‘Leg
zondagmorgen op de kansel een briefje met een
Bijbeltekst, dan zal ik daarover een overweging
houden’. Men legde een blanco papiertje voor hem
neer. Zonder aarzeling stak hij van wal: ‘Uit niets
schiep Onze Lieve Heer de hemel en de aarde en
alles wat daarin is!’ Om vervolgens een half uur te
oreren.
De redactie van MeerZicht ziet zich in toenemende
mate met ditzelfde probleem opgezadeld. Veel
pagina’s van uw gemeenteblad zijn een tabula rasa
(onbeschreven blad). Om die reden drukken we die
maar niet af. En om nou iedere MeerZicht te vullen
met een uiteenzetting over Genesis, dat gaat wat ver.

In deze tijd, waarin we bijna allemaal huisarrest
hebben gekregen, moet er niet alleen ruimte zijn om
de kelder of de zolder eens flink uit te mesten. Het is
bij uitstek een tijdsgewricht dat uitnodigt voor
overdenking, voor het genereren van ideeën, om
creatief te zijn en verhalen te schrijven. Schrijf uit uw
hart; voldoen aan de klassieke retorica is natuurlijk
leuk, maar niet per se gewenst. Dus put u niet uit om
alles in drie punten uiteen te zetten, al verhoogt zulks
natuurlijk wel de leesbaarheid.
Kortom: zet u zich aan tafel met voor u een tabula
rasa, in de hand een pen, en vertrouw een
interessante bijdrage toe aan het papier. De aldus
verkregen tabula scripta levert u vervolgens bij de
redactie in.
Liefst herhaalt u dit proces tweemaandelijks!
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MeerZicht

Groeien bij De Bron - kalender mei / juni 2020
zondag

3 mei

10.00 uur

De Bron

prop. Marjolein Hekman

zondag

10 mei

10.00 uur

De Bron

ds. Martijn van Laar

zondag

17 mei

10.00 uur

De Bron

prop. Marjolein Hekman

donderdag

Hemelvaart 21 mei 10.30 uur

Koningskerk

zondag

24 mei

10.00 uur

De Bron

ds. Margrietha Reinders

zondag

Pinksteren 31 mei 10.00 uur

De Bron

ds. Piet Nijssen

zondag

7 juni

10.00 uur

De Bron

ds. Daan van den Born

zondag

14 juni

10.00 uur

De Bron

ds. Martijn van Leerdam

zondag

21 juni

10.00 uur

De Bron

ds. Piet Nijssen

vrijdag

28 juni

10.00 uur

De Bron

ds. Elsbeth Gruteke

1e dinsdag van de maand 'uur van gebed' 19.30 uur
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