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Gezegende Kerst!
Kerk en corona
Net als heel onze maatschappij hebben we als kerk
nogal wat te stellen met de beperkende maatregelen.
Corona vereist afstand, terwijl het in de kerk gaat om
nabijheid. Corona vraagt om zo min mogelijk
samenkomen, terwijl een kerk niet zonder kán. We
missen het koffiedrinken na de dienst met alle mooie
ontmoetingen. We worden teruggeworpen op onszelf:
de inspanning om je te verbinden met de kerk, met de
liturgie, met je dienst aan God, voor velen allemaal
van achter het scherm. Hopelijk lukt het je om
verbonden te blijven!
In de afgelopen weken voelde ik de beperkingen extra
sterk. Eerst was er de doopdienst van Karin Blom en
een week later de gedachteniszondag. Mensen die
graag wilden, mochten niet komen. En die bui zien we
ook hangen als het gaat om Kerst. Een feest waarop
je elkaar wilt ontmoeten, juist als kerkgemeenschap.
Samen het wonder vieren van Christus die tot ons
komt! Samen die geweldige liederen zingen, want wat
is Kerst zonder muziek? De enige positieve draai die
ik er aan kan geven is dat er 2000 jaar geleden ook al
geen hordes mensen samen kwamen om het Kind te
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verwelkomen. Toen kwam Hij ook al in armoede. God
moest een leger van engelen optrommelen om te
komen zingen. M.a.w. voor God is geen situatie
kansloos. Dat biedt wel hoop. Onze armzalige situatie
zal hem niet tegenhouden. Hij komt, in de armoede
van deze tijd, van de wereld, van onze kerk en van
ons leven.
Kennismaking en Pastoraat
Wat ik ook mis is de kennismaking met u en jou! Dat
gaat slechts druppelsgewijs, via de bezoeken die ik
afleg en door de mensen die ik in kerkdiensten
ontmoet. Maar er is ook een groep die ik niet ontmoet,
mensen die de diensten wellicht via internet volgen.
Het is natuurlijk prachtig dat dit allemaal kan. Toch
voelt het vreemd voor mij. Via een camera bouw ik
geen relaties op. Voor het bezoekwerk probeer ik mijn
voelsprieten uit te steken en de signalen uit de
gemeente op te vangen, zodat ik in ieder geval dáár
ben waar dat nodig is. Voor mij is dat een belangrijk
uitgangspunt als het om pastoraat gaat. Maar het kan
natuurlijk heel goed dat dingen mij ontgaan of mij
überhaupt niet bereiken. Daarom doe ik hier de
nadrukkelijke oproep: mocht je behoefte hebben aan
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een gesprek of een bezoek, schroom niet om mij
daarover te bellen of te mailen! Ik weet/snap dat
die schroom er vaak wel is, maar juist in deze
coronatijd wordt van ons allemaal net dat beetje extra
gevraagd om toch een gemeenschap te blijven
vormen en elkaar niet uit het oog te verliezen.
Kerkdiensten
Inmiddels leven we in de Adventstijd, op weg naar
Kerstmis. In de diensten volgen we het project van
Bijbel Basics (NBG) ‘Dichtbij het Licht’. Ook de
kinderen en de tieners zijn hiermee aan de slag.
Op zondag 6 december vieren we het Heilig
Avondmaal. Mooi om dit juist in de
adventstijd te doen, een tijd van verwachting en
uitzien naar de komst van Christus. Dat is ook
een wezenlijk element in het Avondmaal, want
daarin verkondigen wij de dood van de Heer,
totdat Hij komt. Wij eten en drinken met het oog
op Christus die terugkomt. Brood en wijn zijn
een voorproefje van Gods grote feest.
Op zondag 13 december gaat onze missionair
predikant, René Visser, voor. Op deze zondag
staat Jesaja 9:1-6 centraal: God bevrijdt zijn
volk en stuurt een nieuwe koning. Hij zal voor
de mensen als een stralend licht in het donker
zijn.
Op zondag 20 december wordt de Heilige Doop
bediend aan twee nieuwkomers. Dat is iets
bijzonders, een feest, zoals er in de hemel ook
feest is over één zondaar die tot inkeer komt
(Lk.15). De ene dopeling is Paul Klijn, een
mens met een bewogen leven. Na vele
omwegen is er een punt gekomen dat hij niet
verder kan en wil zonder God. In deze
Meerzicht stelt Paul zichzelf aan u voor. Dat

geldt ook voor Rosella Deen, de andere
dopeling. Ook haar leven nam een plotselinge
wending. Ze ontdekte de Bijbel en kon
nauwelijks stoppen met lezen. Ze verlangt naar
een geestelijk thuis waar ze verder kan groeien
in haar geloof en ze zoekt dat in De Bron. Twee
mensen, twee levensverhalen die vertellen dat
God leeft en werkt, en dat Hij zijn kerk niet
loslaat. Aan ons de opdracht om deze twee
mensen echt een thuis te bieden! Wilt u voor
hen bidden om een gezegende doopzondag?
Kerst, Oud en Nieuw
Kerst zal dit jaar anders zijn dan anders. Geen volle
kerken. Onze predikanten voor de buurt, René en
Margrietha, hebben toch een mooi plan bedacht voor
de kerstmiddag en –avond, 24 december. U leest daar
meer over in de rubriek van René Visser.
Kerstmorgen is er een dienst met veel muziek, waar
ook de kinderen aan bijdragen. En ik hoop dat wie
thuis meekijkt, zich toch echt verbonden weet met de
gemeente.
Op Oudjaarsdag is er ’s middags om 16:00 uur een
viering in de kerk. Een moment op de drempel van
een oud naar een nieuw jaar. We kijken terug op
2020. Wie had op 1 januari kunnen bevroeden dat we
zo’n jaar zouden krijgen?! Woorden schieten tekort
om te bevatten wat er in het afgelopen jaar gebeurd is
met onze wereld. En je vraagt je af waar dit toe leidt?
Te midden van alle vragen en onzekerheid zoeken wij
rust bij God.
Op zondag 3 januari zullen we elkaar een goed en
gezegend Nieuwjaar toewensen, hetzij fysiek in de
kerk, hetzij via het scherm. Het is niet anders…
Gerbrand Molenaar

Week van Gebed voor de eenheid
17 t/m 24 januari: #blijfinmijnliefde
Zondag 17 januari vieren we samen met onze
broeders en zusters van de Martelaren van Gorcum
het begin van de Week van Gebed voor de eenheid.
Helaas is het dit jaar niet mogelijk om dat in één
dienst en in één gebouw te doen. We hebben ervoor
gekozen om twee diensten te houden, één in de
Hofkerk en één in De Bron. Deze diensten bereiden
we gezamenlijk voor met Ari van Buren en Janneke
de Bruin en in beide kerken zal de dienst worden
geleid door zowel iemand van de Martelaren als
iemand van De Bron. Hieronder leest u de nodige
informatie over de Gebedsweek.
#Blijf in mijn liefde! Dat is de oproep die in 2021
centraal staat tijdens de Week van gebed voor
eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus
Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes.
Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in
Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de
verbondenheid met Christus als bron van de vrucht
van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal
van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt
zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden
wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te
bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we
verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen
van de samenleving in de voorbeden een plek te
geven.
De gebedsweek vindt in 2021 plaats van 17 t/m 24
januari. Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een
uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt
daar tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult
veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader
en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor
gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de
wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons
en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en
vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid.
Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed
voor eenheid gebeurt.
De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt
georganiseerd door MissieNederland en de Raad van
Kerken. Op www.weekvangebed.nl ontdek je hoe je
mee kunt doen en kun je materialen bestellen.
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Hoge verwachtingen
Het is een bekend fenomeen in deze tijd: het lijden
onder hoge verwachtingen. De druk om alles perfect
voor elkaar te hebben op het vlak van carrière, relaties
en leefomstandigheden is enorm. Dit wordt nog eens
versterkt door de mooie plaatjes die op sociale media
voorbijkomen. Opvallend is dat we deze
verwachtingen vaak vooral aan onszelf opleggen. (On)
bewust schep je een beeld waaraan je moet voldoen.
Ik zal maar eerlijk zijn, ook ik ben er gevoelig voor. Ik
verwacht van mijzelf op ieder vlak perfect te zijn, in
mijn werk in de Bron, voor Christine en voor mijn
vrienden en niet in de laatste plaats voor God. En
soms kan ik gewoon de moed verliezen als het dan
niet gaat zoals gedacht.
Juist daarom is het heilzaam om advent te
vieren. Een tijd die ook in het teken staat van hoge
verwachtingen, maar dan van God. En er wordt heel
wat van Hem verwacht, lees de profetieën er maar op
na: Hij komt met bevrijding, vergeving, genezing en
herstel. Maar in de verwachting van de komst van
Hem, ervaar ik bevrijding van de hoge verwachting
van mijzelf. Advent laat zien dat God niet alles van ons
verwacht, maar zelf alle verwachting inlost in Jezus
Christus.
In het missionaire werk in en rond de Bron
word ik mij meer en meer bewust, dat we het alleen
van God kunnen verwachten. Bijvoorbeeld in de
ontmoetingen rondom de Give & Get voorraadkast,
waar mensen komen met allerlei verhalen en vaak een
stuk hulp nodig hebben. Hun verhalen leren mij dat er
meer redding nodig is, dan wij als mensen kunnen
bieden. Als missionair team zijn we daarom niet alleen
druk met het organiseren van activiteiten, maar nemen
we ook bewust de tijd om te reflecteren op ons geloof
in deze Redder. Om zo in de verwachting van God
aan de slag te zijn in de Watergraafsmeer. En we
nodigen u en jou uit om met ons mee te werken.
Op zaterdag 12 december is er weer Brood en
Viskring je bent van harte welkom voor een klus.
Er is genoeg te doen! We starten om 10.00u en in
verband met de coronamaatregelen werken we in
teams. Er komt een team om de kerstspullen uit te
zoeken, de kinderruimte schoon te maken, zwerfvuil te
prikken, bloembollen te planten en te flyeren in de
wijk. Na een uur werken drinken we in de teams koffie.
Het is altijd gezellig en er is voor alle leeftijden iets te
doen, dus meld je aan voor zaterdagochtend bij
Mirjam van Meekeren wildenbeestm@hotmail.com

0630647728
Op donderdag 24 december vieren we kerst in
de Bron. Juist nu is het zo waardevol om dit feest
te vieren! Door alle maatregelen zijn grote
bijeenkomsten niet mogelijk, maar organiseren we de
“open kerst kerk” van 15.30 tot 20.00u. Op het plein
worden mensen verwelkomd door muziek en warme
chocomel, waarvoor we samenwerken met het Leger
des Heils. Vervolgens staan de deuren van de kerk
open en kunnen mensen binnen genieten van de
kerststal, een kaarsje aansteken, een ster in de boom
hangen en is er natuurlijk ruimte voor ontmoeting en
gesprek. De kerk fungeert daarmee als
doorlooplocatie waardoor steeds een kleine groep
mensen tegelijk in de kerk kan zijn.
Daarnaast zijn er twee korte vieringen, één om
16.30 gericht op kinderen en één om 20.00u gericht
op alle leeftijden. Voor deze diensten kunnen zich
maximaal 30 mensen inschrijven. Tijdens deze
diensten zijn de deuren van de kerk even dicht maar
zal het plein openblijven. Deze diensten zijn compact:
er is muziek, we lezen het kerstverhaal en er is een
korte kerstboodschap: Ten slotte krijgt iedereen een
klein tasje mee naar huis, om de boodschap van kerst
verder te verspreiden.
Het is een heel nieuw plan, waarmee we hopen
dat we op veilige en verantwoorde wijze een mooi
kerstfeest kunnen vieren met de buurt. Maar zoals u
begrijpt kan dit niet zonder uw inzet. Een aantal
mensen heeft zich al aangemeld, geweldig! En ook het
Leger des Heils zet hun schouders eronder. Maar we
kunnen nog wat handen gebruiken voor:
Klaarzetten op 24 december overdag
Gastheer/gastvrouw tijdens open kerk
Hulp tijdens dienst
Schoonmaak tijdens en achteraf
Daarnaast hoop ik natuurlijk dat u helpt om dit feest
met de buurt te vieren door deze kerstactiviteit bekend
te maken. Op het moment van schrijven wordt er een
mooie flyer ontworpen die u straks mee kunt nemen
om uit te delen. Daarnaast komt er in de week voor
kerst een flyeractie en zullen scholen betrokken
worden. Wilt/kunt u helpen, geef je op via
René hnrvisser@gmail.com / 0653489239 zelfs als je
maar een uurtje kan, we kunnen iedereen gebruiken!
Rene Visser

Postzegels
Beste allemaal,
Een nieuwe “Meerzicht” een nieuwe vraag welke u al
vele jaren van mij krijgt.
De “Kerk in Aktie” zoekt nog steeds naar uw
Postzegels kaarten en Cartidges van uw printer. Wilt u
ze ondanks de toestand die we nu meemaken toch

4

bewaren?, kunt u dat niet mag u altijd bellen met
Louis Robert op nummer 06 51701842 en kom ik ze
na afspraak bij u halen. Ik wens u allen goede
Kerstdagen en een gezond 2021 toe.
Groet van Louis.
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Mensen
In Memoriam Wiebe Vrijburg

In Memoriam Jacobus Wilhelmus Groenewoud

Op 27 oktober jl. overleed Wiebe Vrijburg in de leeftijd
van 74 jaar. Een bijzonder en kleurrijk mens,
opvallend door zijn lichamelijke handicap. Niet dat dit
hem zo anders maakte dan anderen, want dat wilde
hij niet. Hij wilde gewoon als ieder ander behandeld
worden. Waar hij wel door opviel, was de manier
waarop hij omging met zijn beperkingen. De vechtlust
om gewoon zijn plekje in te nemen in de
maatschappij, als werknemer bij de uitgeverijen
Querido en de Arbeiderspers, als iemand die net als
een ander zelfstandig kon wonen, kon autorijden enz.
Wiebe was een groot liefhebber van Ajax en van
orgelmuziek. Een mooie combinatie, waarin spel en
passie een grote rol spelen. Ook was hij dol op
treinen. Uren bracht hij door op station Amstel en
Muiderpoort en later Purmerend. En er was zijn
geloof. De orgelmuziek van Piet van Egmond en Feike
Asma vertolkten ook iets van de lofzang van de kerk.
In het verleden deed Wiebe ook dienst in De Bron als
collectant. Hij kwam vooral graag als het Avondmaal
gevierd werd, de zichtbare en tastbare tekenen van
Gods aanvaarding. Tot aan het einde van zijn leven
beleefde hij de diensten mee via internet.
Op 4 november hebben we afscheid genomen van
Wiebe in het crematorium te Purmerend. In de dienst
stonden we stil bij Psalm 139. God die ons kent en
doorgrondt, beter dan wie dan ook. Communicatie met
Wiebe was vaak omgeven door obstakels. Hij sprak
moeilijk en was daardoor vaak moeilijk te volgen. Wat
zijn de woorden van deze psalm dan troostvol: ‘Geen
woord ligt op mijn tong, of U, Heer, kent het ten volle.’
Bijzonder was dat de moeder van Wiebe, onlangs 99
jaar oud geworden, er ook bij was. We wensen haar
en alle verdere familie van harte sterkte en troost!

Op 16 november jl. overleed Jaap Groeneveld in de
leeftijd van 88 jaar. Jaap was de ene helft van een
tweeling. Met zijn broer Jan groeide hij op aan de
Linnaeusweg, waar hij later in zijn leven nog graag
eens terugkwam. Hij trouwde met Diny en ze kregen
één zoon, Paul. Jaap kreeg als vroeg in zijn leven met
ziekte te maken, maar steeds kwam hij er weer
bovenop. Rond zijn 50e werd hij echter getroffen door
een hersenbloeding waardoor hij zijn werk als
onderwijzer op de Hogewegschool niet meer kon
doen. Een grote klap was het plotselinge overlijden
van zijn tweelingbroer, 60 jaar oud. Jaap die zichzelf
altijd als de ‘zwakkere’ van de twee beschouwde,
werd ouder en ouder. In 2016 verhuisden Diny en
Jaap van Diemen naar het verpleeghuis ‘De
Kraaipan’. In 2019 overleed zijn vrouw. Nooit gedacht
dat zij eerder zou gaan. ‘Van het concert des levens
heeft niemand een program.’ Een tegeltjeswijsheid die
in de afscheidsdienst werd toegepast op het leven van
Jaap. Jaap was een zeer zorgzaam, bescheiden en
zachtmoedig mens, die de neiging had zichzelf weg te
cijferen voor de ander. Daarmee liet hij ook iets zien
van het evangelie waar hij van harte in geloofde. Op
de rouwkaart staan de prachtige woorden van Jezus:
‘Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in mij gelooft
zal leven, ook al is hij gestorven.’ Met deze hoopvolle
woorden hebben we in de dienst op maandag 23
november afscheid genomen van Jaap. We wensen
zoon Paul met zijn vrouw Ana en hun kinderen Naomi
en Daniël van harte Gods nabijheid toe!

Gerbrand Molenaar

Voorstellen
Een stukje schrijven voor het blaadje van de Bron,
een vraag die je niet meteen verwacht als je op 57
jarige leeftijd de verbinding met Jezus wil herstellen.
Maar gezien ik u vraag om hierdoor tevens mij in uw
gemeenschap op te nemen, denk ik toch dat het een
goed idee is, omdat wij elkaar niet vaak zullen
spreken, gezien de maatregelen in deze vreemde
tijden.
Het minste wat ik kan doen is mijzelf even voorstellen
aan u.
Ik ben Paul Johannes Cornelis Klijn. Geboren in het
OLVG wat ze nu aanduiden met afdeling Oost, in
februari 1963. Ik woonde in De Pijp en mag mezelf
echte Amsterdammer noemen, helaas geen Pijp
bewoner want ik woonde aan de even nummerkant
van de Tolstraat en daar lag voor echte Pijp
bewoners de grens, dus in dat opzicht kan ik mijn
afkomst niet claimen als Pijpenaar. Ik woonde
officieel 3 meter in de rivierenbuurt al stond op mijn
straatbordje DE PIJP en daar woonde ook al mijn

vriendjes.
Ik ben grotendeels door
mijn grootvader en mijn
grootmoeder opgevoed.
Nooit een vader gekend
en mijn moeder was niet
geheel bij krachten dit te
doen, woonde ook bij
Opa en Oma in huis. Dit
heeft mij een interessante
jeugd gegeven, veel op
straat tussen het echte
gebeuren wat de stad
deed bewegen in geleefd
en van geleerd, en deels
informatie en opvoeding ontvangen van 2 generaties
boven mij.
Vanaf mijn 13e woonde ik in Amsterdam Oost
Javaplein buurt, heb nog even bij de voetbalclub
TDO tegenover Ajax in de Meer laten zien dat
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voetballen niet een van mijn talenten is. En heb ik alle
LTS-en in de buurt eens van binnen bekeken, en
besloot dat op straat hangen wel mijn plekkie was. Je
ontmoette interessante personen ieder geval en kon
er een hoop leren.
Dit alles in combinatie met weinig school heeft tot een
zeer interessante manier van informatie inwinning
geleid. Vooroordelen ken ik niet of benoem ze
gewoon, maar voor mij bestaan ze eigenlijk niet.
Er bestaan geen grenzen van discussie voor mij en
hou van analyseren door veel brede kennis in te
winnen en hiermee sturende processen te genereren.
Ook het moeten omgaan met allerlei moeilijke
personen die in De Pijp (lees Amsterdam) ruimschoots
te vinden waren, heb ik mee leren omgaan en er ook
altijd teams van weten te bouwen.
Dit zal er toe geleid hebben dat ik na mijn periode van
ongeschoold straatschoffie, niet veel moeite had mij
zelf op te werken tot interessante functies en taken,
vooral waar de techniek en de mens bij elkaar komen.
Door mijn leidende rol weet ik vaak veel uit het talent
van mensen te halen, want dat talent heeft iedereen in
zich, alleen scholen hebben de gewoonte en de
kennis vaak niet deze te vinden of zelfs juist te
verstoppen in een persoon, moet ik helaas
concluderen.
Mijn grootvader heeft mij laten dopen in de Oranjekerk
in de Pijp. Hij overleed net voor ik 12 werd. Hij was
een wijs man, die sturende functies had in de periode
van oorlog in Amsterdam, waar hij mij op veel te jonge
leeftijd over geïnformeerd heeft. Dat heeft ertoe geleid
dat ik veel over de 2e wereldoorlog weet en zijn tijdslijn
en de vreemde beslissingen van rijk en gemeentes
toentertijd. Dat begon als hobby en is nu wetenschap
geworden, het verklaart een hoop wat we nu zien
gebeuren. Maar dat zal niet in een artikeltje als dit
passen.
Na mijn opa’s dood ben ik 50 jaar tekeer gegaan,
denkende aan mijzelf een leven opgebouwd, dingen
geleerd, bedrijven opgezet, en werk nu 20 jaar als
technisch ondersteuner (ICT/Facilitair/Bouw taken) bij
het ROC van Amsterdam en Flevoland, een regio
opleidingsinstituut, de grootste van Nederland met
ongeveer 40 panden in en rond Amsterdam.
Hier heb ik veel systemen ontworpen, ingericht en
ingeregeld voor beheer; denk aan computer
netwerken, elektronische schoolborden,
printsystemen, toegangscontrole, gebouw beheer
systemen enz. Ook de grote panden van het ROCvAF
zijn vaak door mijn hand van Ruwbouw in school
veranderd.
Totdat ik een jaar of 2 geleden plots inzichten kreeg.
Ik die alles kon analyseren en begrijpen, soms snel,
soms met wat meer tijd. Maar hoe iets tot stand komt,
kan ik uitdenken, zo was mijn gedachte en instelling
ieder geval.
Wat doet de mens dan op deze planeet? Wat is het
grotere plan? kwam als vraag plotseling binnen.
Iets of iemand stelde mij plots deze vraag in mijn
hoofd??
Hier ging iets mis, een Burn-out! De radartjes liepen
vast, te veel informatie! Juist en onjuiste info.
Overload!
Dus uitrusten en terug naar Opa met de gedachten.
Het eerst boek, wat had Opa gezegd? Hij had dit
moment beschreven, dat het ging komen, en dan
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begin je in het boek, bladzijden - alles had Opa
aangegeven waar ik moest beginnen als dit moment
zou komen. Ik begon dus de bijbel te lezen en
probeerde de tijdlijn en wat er stond te begrijpen,
haalde de Thora en de Koran erbij en begon te
matchen, las boeken van verslagen van voor en
tijdens het jaar 0, en probeerde zoveel mogelijk
informatie over de Dode Zeerollen te krijgen als
mogelijk was.
Dit was wel even andere koek dan een ICT projectje,
zelfs de wetenschap is spaak gelopen. Vast gelopen
op het punt van de evolutie. Nu weer intelligent design
in het DNA dat aantoont dat er een maker was,
iemand heeft ons dus ontworpen en gebouwd, is nu
feitelijk vastgesteld. Zo vond ik mijn weg naar de
schepper. Geen mannetje op een sokkel die mij
hoefde te overtuigen, er is bewijs, het is te vinden!
Het ligt voor onze neus!
De uitdaging zit er meer in: kan je het allemaal nog
uitleggen, het complete verhaal wat we nu weten?
Ook de woorden die mijn grootvader vertelde over
mijn kinderdoop kwamen terug in mijn gedachten, mijn
2e naam is Johannes naar de vriend van Jezus, dat is
niet voor niets, de band tussen mij en Jezus zal
hersteld worden had mij grootvader voorspeld 50 jaar
geleden.
Dit is de reden dat ik graag, als u mij toestaat, in uw
gemeente deze belijdenis wil doen, om de band met
mijn vriend Jezus weer te herstellen.
Het zal een klein onderdeel zijn van iets nog veel
groters in mijn ogen.
Toen in vroeger met tram lijn 9 langs de Bron kwam
van de voetbalvelden, voelde ik dat er vanuit dat punt
iets zou gaan gebeuren, en dat gevoel heb ik nog
steeds!
Ik hoop u allen snel te spreken zodra dit weer mogelijk
wordt geacht.
Met vriendelijke groet,
Paul Johannus Cornelis Klijn

Beste allemaal,
Mijn naam is Rosella Deen (zie de foto op de
volgende pagina, red) en ik ben geboren op Texel. Ik
ben moeder van Ivan en vrouw van Sven Deen en wij
wonen in Amsterdam. Ik werk bij Verzetsmuseum
Amsterdam waar ik oa rondleidingen geef aan
kinderen.
Een aantal jaar geleden maakte ik kennis met het
geloof. Ik heb er toen veel van geleerd maar het greep
mij niet aan. Tot een aantal maanden geleden. Ik
kreeg astma, angstaanvallen en last van mijn Ptss. Ik
begon met bidden en mijn man kocht een prachtige
Bijbel voor mij. Dit keer hoorde ik God. Hij sprak tegen
mij en ik bekeerde mij tot God. De bitterheid in mijn
hart verdween en maakte ruimte voor Zijn Liefde. God
heeft mij veranderd en daar ben ik enorm dankbaar
voor.
Ik ging op zoek naar een kerk en al snel vond ik De
Bron. Mijn hoop is ieder van jullie te leren kennen en
dat we samen prachtige momenten mogen
meemaken.
Veel liefs van Rosella Deen
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Diaconale collectes
6 december
13 december

Kerk in Actie – Kinderen in de Knel - Nederland
NL89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie
Rudolphstichting – Jeugddorp De Glind
NL60 RABO 0150 002 297.

20 december

Betondorp Bloeit – Kerst Maaltijden voor ouderen in de Coronatijd
NL90 INGB 0005 145 511 Prot. Gemeente Amsterdam tgv Betondorp Bloeit

24, 25 en 27
december

Kerk in Actie – Kinderen in de Knel – Wereldwijd
NL89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie

3 januari

Barthiméus Sonneheerdt
NL94 INGB 0004 004 040

10 januari

Drugspastoraat Amsterdam
NL36 INGB 0003 666 845

17 januari

Oecumenische

24 januari

Wereld Lepradag
NL49 INGB 0000 889 889

31 januari

Diaconie Amsterdam – Wereldhuis
NL49 INGB 0000 097 593

Giften voor Betondorp Bloeit kunt u rechtstreeks overmaken naar banknummer NL90 INGB
0005 1455 11 tnv. Prot.Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer. Deze rekening is speciaal
voor Betondorp Bloeit vrijgemaakt.
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Meditatief
Deze wereld
Wie bereid is om niet al te oppervlakkig in het leven te
staan en om z’n ogen niet toe te sluiten voor alles wat
er in deze wereld gebeurt, moet soms diep zuchten.
Want het is nogal wat, wat wij allemaal te zien en te
horen krijgen. Soms zou je de krant liever dicht laten
en in plaats van het journaal kijk je liever naar een
spelletje op tv of naar je favoriete Netflix-serie. Daar
hoef je tenminste niet zo diep bij te zuchten.
Stadgenoot Huub van der Lubbe, zanger van De Dijk,
zingt erover:
Deze wereld met al zijn pijn en
leed en gelazer, zijn vuil en verdriet,
deze wereld die je voelt schrijnen,
deze wereld is mijn wereld niet
Zo kun je er tegenaan kijken. Deze wereld is mijn
wereld niet. Je neemt er afstand van. Al die ellende
die mensen elkaar aan doen, je wilt er niks mee te
maken hebben. Natuurlijk, ergens weet je wel dat ver
weg op deze wereld kinderen worden gebruikt als
slaven, soms zelfs als soldaten. En je hebt ook
weleens iets gelezen over handel in vrouwen die in
ons eigen land aan de orde van de dag is.
Verschrikkelijk. Je voelt het schrijnen. En je denkt: dit
is mijn wereld niet.
Afstand nemen. Voor veel mensen is dat de manier
om het leuk te houden in dit leven. We doen er alles
aan om het in ieder geval in onze eigen kring gezellig
en comfortabel te houden. Het vuil en verdriet van
deze wereld houden we het liefst ver buiten de muren
van de stad. In deze donkere maanden koesteren we

ons zoveel mogelijk in de knusheid en de
kneuterigheid van december. We kruipen dicht tegen
elkaar aan en wanen ons in een wereld van warmte
en welvaart.
Deze wereld met al zijn pijn en
leed en gelazer, zijn vuil en verdriet,
deze wereld is mijn wereld niet
Toch hoor je, als je goed luistert, juist in deze
decembermaand ook nog een ander,
tegenovergesteld geluid. Een stem zegt: ‘Deze wereld
die je voelt schrijnen, deze wereld is mijn wereld wèl.’
Dat is wat ik in de woorden van het
Johannesevangelie hoor: Hij is gekomen tot het
Zijne… En als je doorleest, hoor je het nog
duidelijker: God heeft deze wereld zo liefgehad, dat
Hij zijn zoon gegeven heeft (Joh.3:16).
Deze wereld met al z’n duisternis, met mensen die het
verklooien, deze wereld waar wij soms liever afstand
van nemen, die wordt door God in liefde omarmd. Het
is mijn wereld wèl, zegt Hij. Ik neem er geen afstand
van. Sterker nog: Hij verlaat zijn heerlijkheid, daalt af
in nederigheid, en zoekt ons op. Hij wordt mens onder
de mensen.
Voor dat andere tegenovergestelde geluid moet je bij
Jezus zijn. Zijn woorden en zijn daden zijn ervan
doordrenkt, van liefde voor mensen die het verklooien,
van ontferming voor mensen met pijn en verdriet.
Hoeren en tollenaars nodigt Hij aan zijn tafel. Hij zoekt
tot in de heggen en steggen. Want deze wereld, die je
voelt schrijnen, deze wereld is zijn wereld wel.
Ds. Gerbrand Molenaar

Betondorp Bloeit
Betondorp leeft toe naar Kerst: “Over jullie schijnt
de luister van de Heer”
Betondorp heeft een lange traditie als het gaat om
toeleven naar Kerst: jarenlang was de uitbundige
kerstverlichting in de tuintjes een bezienswaardigheid.
Ook nu zijn meerdere tuintjes met lichtjes versierd!
Juist nu alles zo moeilijk is en mensen elkaar niet
kunnen ontmoeten is die kerstverlichting extra
belangrijk. De buurtbewoners verlangen naar een
sfeer van behaaglijkheid en gezelligheid.
Ondertussen is het heel ingewikkeld om bij elkaar
tekomen en samenkomsten te organiseren. Maaltijden
kunnen niet doorgaan zoals vroeger, ons ontmoetings
- cafe de Avonden is dicht. Sommige mensen zijn erg
ziek geworden en hebben het moeilijk. Alleenstaande
ouderen zijn helemaal op zichzelf aangewezen.
Armoede wordt juist nu extra zichtbaar, en
eenzaamheid is een groot probleem
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De huiskamerkerk in Betondorp probeert ondanks
alles om van betekenis te zijn. We komen zoveel
mogelijk met kleine groepjes bij elkaar en maken
plannen voor Kerst. Immers: het Licht schijnt in het
donker! Daar willen we iets van laten zien.
Na 8 lange maanden hebben we weer een viering
gehouden in het Buurthuis. We staken kaarsjes aan
voor mensen die een beetje licht nodig hebben in hun
leven. Het was mooi en troostvol om samen te
bidden , naar muziek te luisteren en avondmaal te
vieren. Na afloop was er soep met een broodje.
De komende maand willen we een maaltijd
organiseren voor een beperkt aantal mensen, en
kertsattenties rondbrengen met een kerstgroet aan de
Betondorpers die we al kennen. Als het goed is, zit
daar ook een kerstkaart van gemeenteleden van de
BRON bij!
Voor de kerstavond hebben we maaltijden
aangeboden gekregen van “Hinke in de keuken”!

December 2020
( een geweldige kok) Samen met Liesbeth Stoffers
zulen we die rondbrengen in de buurt. Fijn dat we zo
enorm geholpen worden door de Betondorpers zelf.
Wilt u ook meeleven met ons?
Dit zijn de data voor de komende maand:
-

-

12 december: maaltijd in het Brinkhuis vanaf
5 uur. Er mogen 20 mensen komen.
13 december: kerstpakketten maken
24 december: maaltijden rondbrengen
19 en 20 december; kerstpakketjes
rondbrengen. Lichtjes mee……..

27 december: viering Licht in Betondorp in
het Brinkhuis om 4 uur . Met een hapje en
drankje.

-

Mocht U eens mee willen doen met ons, dan kunt U
zich opgeven bij mij: 06-10421819
Een gezegend en hoopvol Kerstfeest en nieuw jaar
van het team van Betondorp Bloeit!
Christina, Tessa, Jolande, Walter,
Clementine ,Gatske, Nel, Ingrid, Jelly, Richard, ManRi en buurtdominee Margrietha

Licht in Betondorp viering en kerstpakketten voor de buurt
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Even voorstellen…
Wellicht heeft u het al gehoord, gelezen of gemerkt.
Sinds 16 november heeft de Bron een nieuwe
beheerder. Mijn naam is Chris van der Veer, ik zal
kort mijzelf even aan u voorstellen.
Samen met Monique, wonen wij sinds ongeveer 3
jaar in Amsterdam. Op IJburg, ongeveer 15 minuten
fietsen van de kerk. Wij hebben kinderen en
kleinkinderen. In het dagelijks leven run ik mijn eigen
taxibedrijf.
Ik ben ruim 30 jaar werkzaam geweest in diverse
financiële functies, zowel in het bedrijfsleven als ook
bij de Rijksoverheid. Ook ben ik ruim twintig jaar als
organist betrokken geweest bij de kerkelijke
gemeente in Ede, mijn geboorteplaats.
Sinds november 2019 draai ik ook mee in het
organistenrooster van de Bron en als zodanig heeft u
mij misschien herkend en wellicht ook al eens
gehoord.
De missie van de kerkenraad is het gebouw de Bron
wat meer naar buiten toe te presenteren en ruimte te
bieden aan bijvoorbeeld buurtactiviteiten of ruimte ter
beschikking te stellen als werk- en vergaderlocatie of
voor kleinschalige evenementen .
Dit alles mag ik vanuit mijn beheerdersfunctie
begeleiden en faciliteren, dat is een mooie uitdaging
die ik graag aanga. Ik zie ernaar uit samen te werken
met de nieuwe predikanten en natuurlijk met
iedereen die betrokken is bij de Bron.
Ik zal veelvuldig in het gebouw aanwezig zijn. Als het
lampje bij de deur brandt bent u van harte welkom om
eens binnen te lopen en nader kennis te maken,
onder het genot van een kopje koffie of thee.
Indien u een afspraak met mij wilt maken of ruimte in
de kerk wilt reserveren dan ben ik bereikbaar op het

email adres van de
kerk: beheerder@kerkdebron.org of telefonisch op het
volgende nummer: 020-66555332
Hartelijke groet,
Chris

Afscheid van het kosterspaar
Aan de tafel in de keuken van de BRON zitten Matty
en Klaas, al jaren vertrouwde gezichten in onze
gemeenschap. Ik kom ze intervieuwen voor het
kerkblad, omdat ze afscheid gaan nemen na vele
jaren trouwe dienst. Daar zitten ze dan, als een soort
vader en moeder van de kerk, achter een kopje koffie.
Het voelt weemoedig, alsof een tijdperk ten einde
loopt. Misschien is dat ook wel zo, want Matty en
Klaas belichamen een kerkelijke generatie die
langzaam aan het uitdunnen is. De generatie van
een bloeiende, kinderrijke kerk , met veel jonge
gezinnen, catechisaties, jongerenwerk en een actieve
kerkenraad met veel commisies, kringen en
vergaderingen, koren en clubjes. De tijd dat er nog
een gereformeerde en een hervormde kerk waren die
in verschillende gebouwen bij elkaar kwamen: De
Koningskerk en de Emma kerk. Wat is er veel
veranderd …… verzuchten we.
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Matty vertelt:”In 1969 trouwden Klaas en ik in
Uithuizermeeden, en we verhuisden naar
Amsterdam .Klaas had drie goedlopende
bakkerszaken (Bakkerij Buikema)en ik heb vanaf die
tijd in de winkel gestaan. Als jonge vrouw uit
Groningen moest ik wel wennen in de stad, maar in
de gereformeerde Funenkerk kregen we al gauw een
eigen plek. Later kwamen we in de Koningskerk
terecht. Toen was er nog een levendige
gereformeerde gemeente in Amsterdam Oost. Stel je
voor: we hadden twee avondmaalsdiensten op een
zondagochtend! Wat hebben we veel dominees
meegemaakt…..”
Klaas vervolgt:”In 1990 ben ik koster geworden in de
Emmakerk. Eerst was dat vrijwilligers werk. Pas veel
later kreeg ik een aanstelling van 20 uur. We hebben
eigenlijk altijd allerlei klusjes erbij gedaan, er was
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altijd wel iets te doen, zeker toen ik beheerder werd
en ook de verhuur deed. Bovendien vraagt zo ‘n oud
gebouw veel onderhoud“
Matty pakt de draad weer op:” Er was altijd eeen
goede sfeer, met veel gezellligheid en saamhorigheid
onderling. We hebben fijn samen gewerkt met
vrijwilligers en dat gaf veel voldoening. Voor velen
waren we een luisterend oor, en zorgden voor kleine
attenties en aandacht, daar genoten we van. Het was
een mooie tijd en dat missen we nu vaak wel. We zien
dat ouderen lijden onder eenzaamheid en dat de sfeer
wat zakelijker is geworden. Dat is overal zo. Een
beetje liefdevolle nabijheid kan zoveel verschil
maken!”
Klaas:” Het was af en toe wel druk hoor. We
verzorgden trouwerijen en talloze begrafenissen,
maakten heel veel lief en leed mee.We waren er ook
bij schoolexamens: 5 keer in het jaar voor 150
studenten!! Ook waren er diploma uitreikingen en
andere ontvangsten van middelbare school leerlingen
en studenten. En dan waren er de koorrepetities van
allerlei koren zoals het Rehoboth koor. Zelfs het
Nederlands kamerorkest is hier geweest“
Matty :“Het mooist vond ik altijd de kerstvieringen met
mensen met een beperking. Ze repeteerden hier ook
onder leiding van pastor Marja van Galen. Dat was
altijd zo echt, zo puur. Niet hoogdravend maar heel
dichtbij. Wij zorgden voor gezelligheid en lekkers.
Maaar we genoten zelf ook! Het menselijk contact was
eigenlijk het fijnst. Ook met monteurs, schilders,
insecten verdelgers… noem maar op…..”

Klaas vult aan:” Vroeger was ik om werkdagen al om 8
uur ‘s morgens in de kerk. Je moet ook altijd even tijd
maken voor een praatje. Een tijd lang ging ‘s nachts
het alarm af, dan moest ik eruit om te kijken of er
brand was of een inbraak. “Klaas ’t is weer zover “
zeiden ze dan…. We waren er eigenlijk altijd.”
Matty bevestigt:” Het zijn altijd de kleine dingen
geweest die het belangrijkst waren. Het wassen van
de theedoeken, de boodschappen, het poetsen van
de waterkan, een bloemetje, een hartelijk woord, een
luisterend oor als er dingen niet goed liepen of
mensen iets kwijt moesten.
Ik denk dat communicatie heel belangrijk is! Goede
afspraken maken, maar ook alles uitpraten. Je hebt
echt commitment nodig om het vol te houden in een
baan als koster/beheerder. Gelukkig hebben we het
altijd met ons hele hart kunnen doen. We hebben een
mooi leven gehad en zijn dankbaar, hoezeer we het
ook zullen missen”
Klaas: “En we blijven komen hoor! “
Natuurlijk hebben we het ook nog over het
monumentale gebouw gehad en over de klokkentoren
met een klok die altijd achterloopt.”Je moet wel een
beetje humor hebben” zegt Matty. Ik kreeg een mooi
boekje mee over de grootse verbouwing van de
Emmakerk in aanloop naar de BRON. Wat is er veel
te vertellen en te delen! Dankje wel , Klaas en Matty,
voor wie jullie waren en wat jullie al die jaren gegeven
hebben aan ontelbaar veel mensen. God zegene en
behoede jullie!
Ds. Margrietha Reinders
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Uit de kerkenraad: Meerjaren begroting
In januari valt er bij alle leden aangesloten bij de
Protestantse Kerk, de Katholieke kerk, en nog tal van
andere kerkgenootschappen een envelop van ‘Actie
Kerkbalans’ in de bus. Het doel van deze brieven is
dat de leden aan het begin van het jaar bepalen op
welke manier ze in het komende jaar de kerk zullen
steunen. In het bijzonder is dat bij deze actie
toegespitst op het geefgedrag. De kerk kan niet
zonder vrijwilligerswerk (uw tijd), maar ook niet zonder
geld (uw gift).
Dit geldt natuurlijk ook voor De Bron. We zijn in het
afgelopen jaar gestart met een ambitieus project om in
de kerk te ‘investeren’: de kerk te openen naar de
buurt, in het verlangen om dienstbaar te zijn aan de
buurt, als ook een investering in de gemeente zelf,
vanuit het verlangen om samen te groeien in geloof,
hoop, liefde, navolging, en onderlinge samenhang. In
het kader van dat project hebben we, naast onze
predikant voor Betondorp, ds. Margrietha Reinders,
twee nieuwe predikanten kunnen aantrekken: ds.
Gerbrand Molenaar, de predikant voor ‘binnen’, en ds.
René Visser, de predikant voor ‘buiten’. Met dit team,
waarbij ook onze tienerwerker, Willemijn Dijkdrent, en
onze nieuwe beheerder, Chris van der Veer, bij horen,
voelen we ons gezegend. We kunnen vol verwachting,
vol van hoop, de toekomst in kijken.
Januari is het moment om ook te beseffen het kerkelijk
leven, en ons ambitieus project, ook geld kost. Als
kerkenraad hebben we deze kosten voor onszelf in
kaart gebracht door een ‘begroting’ te maken voor
komende jaren. We hebben dit gedaan op basis van
extrapolatie: uitgaande van de jaarrekening van 2019,
de begroting die er lag voor 2020, en de kosten die we
aan salarissen uit zullen geven, kunnen we aardig in
beeld krijgen wat de uitgaven zullen zijn. Op deze
manier hebben we ook een inschatting gemaakt van
de inkomsten. Op basis van dit document zullen we
als kerkenraad verder spreken. Het dient als basis
voor beleidsbeslissingen in de komende jaren.
Uit de inschatting komen geen verrassingen. Dat we
een flink te kort hebben, was al bekend. We geven
veel meer geld uit dan dat er in komt. Voor even
kunnen we dat wel dragen, maar niet voor altijd.
Daarom is het allereerst noodzakelijk dat er een
financiële werkgroep komt, die, samen met de
beheerder van het kerkgebouw, zal zoeken naar
manieren om meer te verdienen op de verhuur van
onze panden, en daarnaast ook fondsen kan
benaderen om de projecten in Betondorp, in de buurt,
en wellicht ook in de kerk, mede te financieren. Maar
we kunnen niet alles van anderen verwachten, van
verhuur en fondsen. Ook voor ons, leden van de
gemeente, is dit een oproep – een oproep die via de
envelop van ‘actie kerkbalans’ tot u komt. Alleen als
we zelf ook financieel bijdragen aan de gemeente,
kunnen we de ambities die we samen hebben
afgesproken, en waar we in de afgelopen maanden
stappen voor hebben ondernomen, ook waarmaken,
in stand houden, uitbreiden.
Het is bekend dat de oudere generaties kerkgangers
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relatief het meeste geven aan de kerk. Dat is wellicht
logisch: jonge gezinnen maken grote kosten. En zeker
in de stad en in onze buurt is het leven duur. Het zou
echter ongezond zijn als het kerkenwerk volledig
afhankelijk is van de oudere generaties. Iedereen
voelt aan dat dit geen toekomst-bestendig model is.
Daarom deze oproep: wilt u in de komende tijd
overdenken hoeveel u bij kunt dragen aan het werk in
en om De Bron. Geven (aan de kerk) kan op vele
manieren vruchtbaar zijn. Zeker ook voor de schenker.
(Leren) geven en delen is een belangrijk deel van het
leven in dankbaarheid, een leven dat we oefenen in
de kerkelijke gemeenschap. We geven ‘terug’ wat Hij
ons eerst, in zijn goedheid, heeft geschonken.
Om u inzicht te geven in de situatie van De Bron,
delen we hier in deze Meerzicht met u de
meerjarenbegroting, zoals we deze onlangs hebben
opgesteld. Deze begroting geeft inzicht op basis van
inschattingen van nu, en dient als basis voor het
nemen van beslissingen voor de toekomst. Zoals u
kunt zien bij de paragraaf van de inkomsten, houden
we er rekening mee dat de giften (levend geld) nog
een jaar teruglopen, maar dat daarna deze inkomsten
weer om hoog gaan. Deze inschatting hebben we
gemaakt in het vertrouwen dat de De Bron en het
werk in en om de kerk u lief en dierbaar is, en dat u,
als u dat kan, meer wilt gaan bijdragen aan het
gemeenteleven. Daarnaast zijn er enkele
aanwijzingen om deze begroting te kunnen begrijpen:
De begroting is opgesteld op basis van
extrapolatie van de huidige stand van zaken en
een inschatting van het verloop van de kosten.
Zo schatten we in dat de huuropbrengsten
jaarlijks iets toenemen, dat de rente-inkomsten
achteruitgaan, maar dat we meer en meer
fondsen zullen werven, en dat ook in de
toekomst de giften aan de kerk zullen
toenemen.
Bij de uitgaven is te zien dat we een opsplitsing
maken in de projecten ‘binnen’, ‘buiten’ en
‘betondorp’, naast de doorlopende kosten van
kerkdiensten, tienerwerk, onderhoud aan het
kerkgebouw en andere panden.
Aan deze begroting kunnen geen rechten
ontleend worden. Het is bedoeld om inzicht te
geven in de kosten op lange termijn als we het
beleid van nu doorzetten. Het document is
bedoeld om dit beleid tegen het licht te houden,
en dus keuzes te maken over wat ons te doen
staat.
Mocht u nog vragen hebben over deze begroting, de
toekomstplannen voor De Bron, of anderszins, neem
dat contact op met Hans Teerds
(hansteerds@gmail.com, 06-13461961). Wilt u
anderszins bijdragen aan de toekomst van De Bron,
via deelname aan de financiele commissie, laat het
dan ook weten. We hebben u nodig!
De Kerkenraad

December 2020
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Tuinman
In een plantsoen raak ik met hem in gesprek. Het is
april. Hij stond gebogen over verse aanplant. Als hij
even opstaat om zich uit te rekken, groet ik hem.
‘Goedemorgen, heer’ zegt hij. ‘ Vandaag bent u de
eerste die mij opmerkt.’
‘Schandalig !,’ antwoord ik. ‘ U bent de koning van
de tuin...’
Hierop vertelt hij mij zijn levensverhaal. Zijn naam is
Tim. Destijds studeerde hij drie jaar medicijnen. Maar
hij kreeg vreselijk pijn in zijn gezicht. Ook met
behandeling bleef het ondraaglijk. Hij stopte de studie
en werd artsenbezoeker van beroep. Ondanks zijn juk
van pijn kon hij dokters dure pillen aansmeren. Door
ze met studiereisjes naar Zuid-Frankrijk te verleiden.
Op kosten van de firma. Nu is dat verboden.
Een ramp komt nooit alleen. Zijn vrouw liep bij hem
weg. Terwijl hij langs de artsen ging, bleek zij een
minnaar te bezoeken. Van ellende bleef hij lang ziek
thuis. Zijn lijden nam af, als hij met zijn handen werkte
In zijn tuin. Daarom liet hij zich toen omscholen. Tot
hovenier. Regelmatig bad hij: ‘G*D, als U bestaat, wilt
U dan een einde maken aan mijn kwelling.’
Vol medeleven zeg ik: ‘Tim, volgens mij bestaat
G*D echt.’
‘Tegenwoordig is die gedachte onzin,’ is zijn reactie.
‘Hoe weet je dat zo zeker?’ vraag ik.
Hij kijkt mij somber aan. ‘Als jij dit nep-idee voor mij
aannemelijk kunt maken, zou je mij een groot plezier
doen.’
Enkele dagen later wandel ik weer naar de tuin. Tim
staat in een veld met groene sprietjes van onlangs
aangeplante bloembollen. Hij is bezig duizendknoop
uit te rukken. Hij richt zich op, als hij me ziet.

‘Ik ben blij dat ik je tref,’ zeg ik. ‘Ik vond een mooi
godsbewijs. Nog uit de middeleeuwen.’
Met een grimmig gezicht roept Tim dat hij het bij
voorbaat afwijst. Toch wil hij het graag horen.
Ik vang aan. ‘De monnik Anselmus omschrijft G*D
als een wezen waarbij vergeleken niets, maar dan
ook niets groter gedacht kan worden.’
‘Je bedoelt: Hij reikt ver boven de wereld en de
mensen uit,’ vult Tim aan.
‘Ja. Hij is volmaakt. Nu komt een verbluffende
gedachtesprong. G*D zou niet volmaakt zijn, indien
Hij niet bestond. Want zijn werkelijk bestaan is groter
dan alleen maar het idee van G*D. Hij moet dus wel
bestaan.’
Tim zwijgt een poosje. Dan zegt hij: ‘Diepzinnig,
hoor. Daar kan een hovenier niet tegenop.’
‘Je tuin staat er mooi bij,’ roep ik.
‘Dank je. Maar ik ken de wereld. Hoe werd dit bewijs
later weerlegd?’
‘Er waren clowns die het idee belachelijk wilden
maken. Ze vonden dat je het bestaan van een ideaal
eiland zo ook kon aantonen. Of van een volmaakte
theepot.’
‘Dat zijn toch aardse, materiële dingen?’
‘Dat lijkt mij ook. Weer andere geleerden vonden het
een cirkelredenering.’
‘Ja ja. Ik wil er graag een tijdje over denken, terwijl
ik in de tuin werk, ’ zegt Tim.
Een week later kom ik weer in het plantsoen. Op
afstand roept hij me al toe: ‘Door dat gesprek met jou
voel ik mijn pijn al minder. Ongelooflijk.’

Dag in dag uit Kalender 2021
Deze kalender is al ruim dertig jaar een geliefd
dagboek. De 365 toegankelijke overdenkingen zijn
geschreven door diverse auteurs uit de breedte van
kerkelijk Nederland.
De Diaconie bestelt deze Kalenders voor 2021 en
stelt ze beschikbaar. Als u er één wil hebben dan kunt
u mij bellen of mailen en dan zorg ik ervoor dat de
kalender naar u gebracht wordt.
Ans van Raalte-Deschan
ans.deschan@live.nl
020 - 7717711
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Merry Kerstmis!
De Blik van Dick
Neef Pim en nicht Natascha zijn verhuisd naar Wilsum
en als oom en tante wil je dan graag hun nieuwe,
strakke huis gaan bewonderen. Voor diegenen onder
u die niet weten waar Wilsum ligt (niet te verwarren
met het Hoogelandse Winsum): het bevindt zich onder
de rook van Kampen, dus in het hart van protestants,
meer bevindelijk Nederland. Vorig jaar hadden we op
de zondag na Kerst een bezoek gebracht aan
Kampen. Dat bleek toen al, nog voor we ooit van
corona hadden gehoord, geheel in lockdown te zijn.
Er was geen mens op straat en slechts met heel veel
moeite lukte het om voor de lunch een broodje
bekomen. Wel konden we zo geheel ongestoord
genieten van de prachtige staaltjes van architectuur
die Kampen rijk is!
Terug naar Wilsum. Het was mij al bekend dat veel
mensen de verder ongevaarlijke liefhebberij hebben
om het komen en gaan van predikanten op de voet te
volgen, onder andere via websites als
www.dominees.nl. Maar dat die bewegingen in dit
deel van Nederland ook in de openbare ruimte
worden vastgelegd, dat kwam als een verrassing
tijdens een kort wandelingetje naar de uiterwaarden
van de IJssel. Maar op het straatnaambordje stond
het echt: ‘Thijsweg’.
Na dit korte, talige uitstapje had ik nu een bruggetje
willen maken naar een informatief stukje over de
geschiedenis van de Dopersen (zoals eerder beloofd)
om dan te eindigen met de opmerking dat die
bloedige vervolgingen, martelingen en executies
volledig indruisen tegen de Kerstgedachte. Daarmee
uitkomend bij het Kerstfeest.
Maar toch wil ik het eerst over iets anders hebben.
Een brug is niet nodig want het gaat ook over taal. De
aanleiding is het tekstje dat ik op onze website
plaatste over de Give & get voorraadkast. Een
buitengewoon goed initiatief, maar waarom dat
Engels? Hetzelfde geldt voor de
gebedsbijeenkomsten Power of pause. Ik ben daar
niet voor; het doet mij teveel denken aan bedrijven die
denken dat je meer waard wordt of aan kracht wint als

je een in het Engels gesteld motto onder je
bedrijfsnaam zet. Het getuigt van een zekere
armoedigheid om het Nederlands, het Achterhoeks of
het Helmonds maar domweg te vervangen door iets
Engels. Meestal gestoeld op het waandenkbeeld dat
het Engels zoveel krachtiger is, zoveel meer woorden
en uitdrukkingen kent dan het Nederlands.
Verkwanseling van ons o zo veelzijdige cultureel
erfgoed. Of hoort het gebruik van het Engels bij het
jargon van het evangelisch vaarwater waar wij steeds
meer in terechtkomen?
Waarom overigens het woord ‘voorraadkast’ dan weer
niet vertaald is vertaald, en ons aldus in opperste
hybride verwarring achterlaat, is mij niet duidelijk. Ik
hoop maar dat we de Bron niet ‘The Source’ gaan
noemen.
Biedt de Statenvertaling, die schatkamer van het
Nederlands idioom, niet voldoende
aanknopingspunten om kernachtige, krachtige,
eigentalige formuleringen te vinden? Staat er in de
tale Kanaäns ook niet geschreven: “En hoe horen wij
hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij
geboren zijn?” (Handelingen 2:8). Niet in het Latijn of
het Hebreeuws, laat staan het Engels werd iedereen
aangesproken, maar ieder in zijn eigen taalkundig
erfgoed. Mooi toch? Blijkbaar is het ook de bedoeling
van Onze Lieve Heer dat wij allen onze eigen taal
gebruiken.
Maar dat brengt ons bij Pinksteren, niet bij Kerst. Wat
zal ik daarover te berde brengen? Ik wil het zeker niet
hebben over de coronaperikelen; daarover wordt al
meer dan genoeg geleuterd.
Het lijkt mij verreweg het beste mij ertoe te beperken u
allen zeer mooie Kerstdagen toe te wensen!
De verhandeling over de Dopersen houdt u tegoed.
Dick Spijker
www.deblikvandick.nl
www.facebook.com/deblikvandick
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Groeien bij De Bron - kalender december ‘20 / januari ‘21
De opnames van de kerkdiensten kunt u zien en beluisteren via
onze website www.kerkdebron.org en via de kerktelefoon.
Wijzigingen voorbehouden
Wijzigingen
onder
voorbehoud.
Uur van
gebed

dinsdag

1 december

19.30 uur

woensdag

2 december

19.30-21.00 uur

Open kerk
voor gebed, gesprek en give&get
voorraadkast

zondag

6 december

10.00 uur - HA

ds. Gerbrand Molenaar

woensdag

9 december

19.30-21.00 uur

Open kerk
voor gebed, gesprek en give&get
voorraadkast

zondag

13 december

10.00 uur

ds. Réne Visser

woensdag

16 december

19.30-21.00 uur

Open kerk
voor gebed, gesprek en give&get
voorraadkast

zondag

20 december

10.00 uur - doopdienst

ds. Gerbrand Molenaar

woensdag

23 december

19.30-21.00 uur

Open kerk
voor gebed, gesprek en give&get
voorraadkast

donderdag

24 december

17.00 uur

Kerstviering op het plein

19.30 uur

ds. René Visser en
ds. Margrietha Reinders

vrijdag

25 december

10.00 uur

ds. Gerbrand Molenaar

zondag

27 december

10.00 uur

ds. Margrietha Reinders

Vrijdag

31 december

16.00 uur

ds. Gerbrand Molenaar

zondag

3 januari

10.00 uur

ds. Gerbrand Molenaar

dinsdag

5 januari

19.30 uur

Uur van gebed

woensdag

6 januari

19.30-21.00 uur

Open kerk
voor gebed, gesprek en give&get
voorraadkast

zondag

10 januari

10.00 uur

ds. Gerbrand Molenaar

woensdag

13 januari

19.30-21.00 uur

Open kerk
voor gebed, gesprek en give&get
voorraadkast

zondag

17 januari

10.30 uur

Oecumenische dienst

meer details over dienst
worden vermeld in de

ds. Gerbrand Molenaar
en de Hofkerk

woensdag

20 januari

19.30-21.00 uur

Open kerk
voor gebed, gesprek en give&get
voorraadkast

zondag

24 januari

10.00 uur

ds. Gerbrand Molenaar

woensdag

27 januari

19.30-21.00 uur

Open kerk
voor gebed, gesprek en give&get
voorraadkast

zondag

31 januari

10.00 uur - HA

ds. René Visser
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