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op gaan heffen naar omhoog.
Bidden is: bij het amen zeggen

al je zorgen te verleggen
En wat hij besluit of doet,

dat is dan alleen maar goed
 

van Mies Vreugedehil



Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer
 

Adres P/a De Bron
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam

E-mail kerkdebron@live.nl
Internet:

www.kerkdebron.org
----------------------------------------

Predikanten
Ds. Gerbrand Molenaar -

gemeente predikant
tel. 06 13831450

molenaargt@gmail.com
Ds. René Visser -

pionier predikant
tel. 06 53489239

hnrvisser@gmail.com
Ds. Margrietha Reinders - pionier

Betondorp Bloeit
tel. 06 10421819

margriethareinders@gmail.com

Jeugdwerker
Willemijn Dijkdrent -

jongerenwerker
tel. 06 333257959

willemijndijkdrent@outlook.com

Kerkenraad
Contact opnemen met de scriba,

Aart Noordzij: kerkdebron@live.nl
Kerkelijk bureau

Hugo de Vrieslaan 2
665 55 32 (kantooruren,

m.u.v. woensdag)
beheerder@kerkdebron.orgn

Rekeningnummers
Protestantse Gemeente

Amsterdam-Watergraafsmeer
IBAN NL78INGB00004612 09

Diaconie Protestantse Gemeente
Amsterdam-Watergraafsmeer

IBAN NL10INGB0004622084
Prot. Gem. Amsterdam

Watergraafsmeer
NL90INGB0005145511 t.g.v.

Betondorp Bloeit

Meer-Zicht is het
tweemaandelijkse blad van de

Protestantse Gemeente
Amsterdam-Watergraafsmeer.

Het is een platform voor berichten,
meningen en achtergronden.

Meer-Zicht wordt verzonden aan
gemeenteleden en verschijnt

steeds op de 1e vrijdag van de maand.
De redactie behoudt zich het recht

voor ingezonden artikelen te
wijzigen, in te korten of in het

geheel niet te plaatsen.
Redactie Wim Knabe
meerzicht@knabe.nl

Meer-Zicht digitaal
Meer-Zicht wordt in digitale

vorm gepubliceerd op
www.kerkdebron.org
Ledenadministratie

Ans van Raalte-Deschan
e-mail: ledendebron@gmail.com 



We zijn geopend
Geopend zijn is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend. Winkels zijn
dicht, openbare ruimtes zijn nauwelijks toegankelijk en ook wij
konden met kerst onze deuren niet openzetten voor de buurt. Op
het plein hebben we zo’n vijftig buurtbewoners mogen verwelkomen
voor het ophangen van een ster en een praatje. Zoveel mensen is al
een reden om te danken! Ook gaven we mensen de gelegenheid om
even in de kerk te kijken. En vaak was er het ‘Bron-effect’:
nieuwsgierigheid buiten verandert in verstilling en soms zelfs gebed
binnen. Het deed me opnieuw beseffen, deze plek in de buurt is een
zegen! Maar met de zegen, is er ook de opdracht te delen. Goed dat we
daarom door kunnen gaan met de open kerk en de Give & Get
voorraadkast. Het is mooi om te zien dat de bezoekers vaak ook even
tijd nemen voor het aansteken van een kaars, of om nog eens door te
praten. Als team ontmoeten we een bonte verzameling
Watergraafsmeerders met hun verhalen. Hoewel het soms een klus is
om iedereen aandacht, tijd en spullen te geven, ontvangen we zelf ook
de zegen en het plezier van het delen.



En de Give & Get heeft leuk nieuws: Rosella is samen met haar
zoontje Ivan het ‘Het grote strijkkralen project’ gestart. Ivan wilde
graag iets doen “om centjes te sparen voor mensen die niks
hebben”. Met zijn grote talent voor het maken van strijkkralen en
met een beetje hulp van Rosella staat er nu een prachtige koffer in
de kerk vol met de leukste plaatjes, onderzetters en zelfs
Bijbelverhalen in strijkkralen. Allemaal te koop voor een donatie
voor de Give & Get. En dat niet alleen, Rosella en Ivan gaan ook
langs op school, bij de buren en vrienden en collega’s. En met
succes, het levert enthousiaste reacties op. Ken je ook nog mensen
die wel wat werkjes van Ivan willen kopen? Er is een prachtige
koffer te leen om jestraat door te gaan. En volg ze op Instagram:
@hetgrotestrijkkralenproject

Kerst, de Give&Get, nieuwe initiatieven. Het laat iets zien over mijn
werk als predikant voor de buurt. ‘We zijn geopend’ vat dit voor mij
goed samen: de Bronstaat open! Open voor nieuwe initiatieven die
komen uit de kerk of de buurt, open om mensen in de kerk te
verwelkomen en open om bij initiatieven in de buur aan te sluiten. En
steeds probeer ik een stuk van mijn agenda open te houden om even
door te praten met wie daar behoefte aan heeft, of te bidden met wie
dat wil. En het mooie is, waar wij ons openstellen, ontstaat er ruimte
om door te praten over God en geloof



Als predikanten en als missionair team zijn we benieuwd hoe de
komende weken eruit gaan zien. ‘We zijn geopend’ geldt ook voor
alles wat er wel of niet door kan gaan. We hebben in ieder geval een
aantal dingen gepland: In februari beginnen Gerbrand en ik een
cursus ‘Wat is christelijk geloof’. Waarin we aan de hand van het
Markusevangelie ingaan op de betekenis van het christelijke geloof
voor vandaag. Deze cursus begint online, en krijgt hopelijk een fysiek
vervolg. Deze maand doen we een proef voor de open kerk overdag,
in plaats van alleen op woensdagavond. Heeft u of heb jij toevallig
een vaste ochtend of middag in de week en zou je geïnteresseerd zijn
om mee te doen? Laat het weten, dan kunnen we kijken of we
genoeg bezetting hiervoor kunnen organiseren. Als missionair team
denken we na over de toekomst van het missionaire werk. We zien
genoeg kansen om vanuit de Bron missionair te zijn. Daarom moeten
we de goede keuzes maken en visie ontwikkelen. Voor het team
hebben we versterking gekregen van Rosella Deen. We zijn blij met
haar frisse visie op de kerk en haar inzet voor de Bron! We hopen op
uw gebed en ondersteuning in de plannen die we maken.

De Brood & Viskring heeft veel werk verzet om de kerk te versieren en
na kerst weer op te ruimen. En er zijn nog genoeg klussen in en om de
kerk te doen. Ook willen we vanuit de Brood & Viskring bewust werk
maken van het Groene Manifest. Als kerk hebben we een roeping om
voor te gaan in deze wereld als het aankomt op duurzaamheid en
milieu. De Brood&Viskring biedt daar een goede aanleiding voor met
haar werk in en rond de Bron. Ook is het altijd gezellig om op
zaterdagmorgen (coronaproof) een uurtje te helpen! Daarom deel ik
alvast de data voor 2021 om in je agenda te noteren: 13 februari, 13
maart, 10 april, 8 mei, 12 juni, 10 juli (onder voorbehoud), 14 augustus
(onder voorbehoud), 11 september, 9 oktober, 13 november, 11
december. Start is altijd om 10.00 uur

Rene Visser

QR code Kerkdienstgemist 



Meditatief
Het evangelie in Lockdown

De beperkingen rondom het coronavirus beginnen steeds zwaarder te
vallen. Op het moment van schrijven, staan de kranten vol van de rellen
rondom de avondklok. Maar ook al zullen de meesten van ons
daar niet aan meedoen, de zorgen zijn er niet minder om. Zorgen over je
gezondheid, of over maatregelen die direct impact hebben op je inkomen.
Zorgen over hoe het verder moet met het gemeenteleven. En zorgen over
thuis, hoe houd je de moed erin, als iedereen zo dicht op elkaar zit. Alle
reden om somber te zijn.

de apostel Paulus wist wat het was om in lockdown te zitten. Lange tijd
zat hij gevangen vanwege zijn geloof. We kennen zijn gedrevenheid om
het evangelie op nieuwe plaatsen te brengen en zijn zorg voor jonge
gemeentes. Daarom kunnen we ons voorstellen dat ook hij zich enorme
zorgen maakte. Maar in zijn brief vanuit de gevangenis aan de
Filippenzen lezen we iets heel anders!

12 U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe
bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. 13 Het is iedereen in het
Romeinse
hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangenzit omwille
van Christus. 14 Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze
door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de
boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. (Filippenzen 1:12-14)

Paulus had van de gelegenheid gebruik gemaakt om het evangelie in de
gevangenis te delen. En dat had resultaat! Niet alleen wist hij iedereen te
bereiken in het Romeinse hoofdkwartier, ook inspireerde hij anderen om
te evangeliseren. Zijn gevangenschap en beperkingen waren natuurlijk
verre van ideaal, maar toch had dit alles juist bijgedragen aan de groei
van het evangelie.

Welke kansen liggen er voor ons? We leven in een  unieke tijd, we zullen
waarschijnlijk nooit meer zoveel thuis zijn als nu. Zou dat kunnen
bijdragen aan de verspreiding van het evangelie? Bijvoorbeeld in je gezin.
Doordat je laat zien wat het geloof voor jou betekent en het evangelie
uitstraalt in je liefde, aandacht, vreugde en vrede? En weten je buren al
dat je aan ze denkt of voor ze bidt?
                                                                                                                

 
 



Mensen
Op 11 januari jl. overleed Grietje Moerbeek-Visser in de leeftijd van 94
jaar. Mw. Moerbeek was moeder van zeven kinderen en tot voor kort
redelijk gezond. Zij woonde in de Joh. van der Waalsstraat. Ze was niet
zo’n kerkganger, maar voelde zich toch altijd betrokken bij de kerk en
bij de mensen in de kerk. In december kwamen de klachten en ging ze
hard achteruit. Die laatste weken waren niettemin waardevol door de
zorg en de nabijheid die er voor elkaar was. Op 16 januari heeft de
crematieplechtigheid plaatsgevonden. Alle familie en overige
nabestaanden wensen we van harte sterkte en de zegen van God.
                                                               
Mw. Wil Faber verhuisde onlangs van haar woning in de Voltastraat
naar de Open Hof (Fahrenheitstraat 115, 1097 PP; kamernummer 319).
Het is een enorme verandering om na zo’n lange periode je vertrouwde
plek te moeten verlaten. We wensen haar de hulp en nabijheid van
onze Heer toe! Door de pandemie is deze periode er één van
geïsoleerdheid. We leven ons leven noodgedwongen op ons eigen
eiland. Maar laten we als zusters en broeders in Christus elkaar
vasthouden en niet uit het oog verliezen. Een kaartje of een
telefoontje doet al heel goed wanneer je alleen bent. En mocht u om
een adres verlegen zijn, doe gerust een mailtje of een telefoontje naar
de dominee of andere kerkenraadsleden

Als je iets goeds ziet. geef dan een
compliment. Als je iets fouts ziet, bied dan

je hulp aan
Cordaid

En hoe zit dat in ons persoonlijke geloofsleven? Nu er in de meeste
agenda’s meer tijd is ontstaan, kunnen bidden, lezen en aanbidding
misschien ook wat meer ruimte krijgen?
We leven in een moeilijke tijd, maar ook vandaag zijn er
mogelijkheden voor de verspreiding van het evangelie. Laten we
daarvoor bidden, daarnaar zoeken en ons daarin ondanks alles
verblijden.
Rene Visser

                                                                                



Op 17 februari begint de Veertigdagentijd. Het is dan Aswoensdag.
Voorgaande jaren was er op die avond een oecumenische viering in
de Hofkerk met daarbij het oeroude gebruik van askruisje op je
voorhoofd. Het is een symbool van boete en berouw over wat kapot
gaat in deze wereld en in ons leven, en van ons aandeel daarin. Dit is
ook het begin van de vastentijd, een tijd om af te zien van overdaad
en luxe. Niet als een doel in zichzelf, maar om je hart en je gedachten
te richten op wat er echt toe doet: leven in verbondenheid met God,
met zijn schepping, met je behoeftige medemens, en met jezelf. Al
die dingen komen eigenlijk samen in de weg die Jezus Christus is
gegaan. Als kerk zijn we geroepen om Hem daarin te volgen. Wat
betekent die weg nu concreet voor ons leven? Maak ik de juiste
keuzes of moet er iets veranderen? Wat dan en hoe? Om dat soort
vragen gaat het in deze tijd. Hier moet je vaak wel een drempel voor
over, omdat het voor onrust zorgt, en daar zit je niet altijd op te
wachten. Het kan je helpen om te bedenken dat je deze weg niet in
je eentje gaat, maar dat we die samen afleggen. Ook samen met de
Heer. Hij rent niet ver voor ons uit. Als je hem niet ziet, dan loopt Hij
eerder vlak achter je, zijn hand bemoedigend op je schouder. De
plannen zijn er om ook dit jaar op Aswoensdag een oecumenische
viering te hebben in de Hofkerk, maar vanwege alle onzekerheid
omtrent de diensten kan ik nu nog niet de juiste informatie geven.
Hou hiervoor de weekberichten in de gaten.

Veertigdagentijd



Verandering in de kerkenraad

In de decembervergadering van de kerkenraad hebben we afscheid
genomen van Ben van Raalte. Na een haast levenslange loopbaan in
het kerkenwerk (meer dan 50 jaar) werd het nu tijd om te stoppen,
zo had Ben eerder dat jaar aangegeven. Samen met Ans wil hij er
vaker opuit trekken met de caravan. En daarmee heeft hij uiteraard
recht van spreken. We zijn Ben enorm dankbaar voor het vele werk
dat hij heeft gedaan als kerkrentmeester in onze gemeente. Er zijn
maar weinig dingen waar hij niet van op de hoogte was. Meerdere
keren per week was hij in de kerk aanwezig om dingen te regelen die
vaak buiten het zicht blijven, maar wel erg belangrijk zijn. Dus
nogmaals: Ben bedankt voor alle inzet, tijd en energie die jij erin
gestopt hebt! We wachten op de mogelijkheden om in een breder
verband, tijdens of na een kerkdienst, stil te staan bij het afscheid.
In de januarivergadering hebben we Wim Knabe verwelkomd in de
kerkenraad. Zoals u wellicht weet speelt Wim een belangrijke rol als
koster en als man van beeld en geluid. En als zodanig leek het hem
en ons goed om deel te nemen aan de vergaderingen. We zijn erg blij
met Wim z’n bereidheid om zich zo in te zetten voor de gemeente.
T.z.t. zal Wim ook als ambtsdrager worden bevestigd. In het najaar
hebben we ook de oproep gedaan om namen in te dienen voor
nieuwe ambtsdragers. Daar is gelukkig gebruik van gemaakt, en in
de laatste vergadering is besloten om n.a.v. de ingediende namen
een aantal mensen te benaderen. Om (kerkordelijk gezien) aan de
minimale eisen van een kerkenraadsamenstelling te voldoen,
hebben we nog een kerkrentmeester en een diaken nodig. Zij zijn
nodig voor de toekomst van onze gemeente en ook om als kerk een
plek te blijven van hoop en geloof, in de buurt en voor de buurt. We
hopen en bidden dat we binnenkort met een nieuwe samenstelling
verder kunnen bouwen aan deze droom.

QR code kerkdienstgemist 



Kerkdiensten online 
De aanhoudende lockdown zorgt ervoor dat we onze kerkdiensten
voorlopig online blijven vieren. Dat vraagt best veel van ons. N jou als
kijker thuis. Om te beginnen moet je de discipline opbrengen om
achter je scherm te gaan zitten. En waar je normaal gesproken met
de muis in je hand zelf alle regie hebt, daar moet je nu maar
afwachten wat er komt, en soms ook óf er iets komt. Want de
techniek hapert weleens. Dan volgt de dienst. Er wordt gezongen, er
wordt gebeden. Wat doe jij? Doe je mee? Lukt het je om je eraan over
te geven, mee te zingen/bidden, of blijf je een toeschouwer op
afstand? Je thuissituatie speelt ook een rol. Ben je alleen of zit je
samen achter het scherm? Zijn er nog anderen in huis, kinderen die
rondlopen? Kun je blijven zitten of loop je even weg om naar de wc te
gaan of koffie te pakken? Kortom: een hele andere situatie dan we
gewend zijn. Voorheen ging je naar de kerk en vond je daar een
afgebakende (lees: heilige) tijd en ruimte om de dienst te beleven. De
rust, het licht door de ramen, de mensen om je heen, samen zingen
en bidden - het nodigt je uit om mee te doen, te participeren. De kerk
is een plek waar het zaad in goede aarde kan vallen. Die plek missen
we nu. En om bij het beeld van die gelijkenis te blijven: het zaad
dreigt nu wel heel makkelijk een prooi te worden voor de vogels.
Voor je het weet is het alweer weggepikt. Er ligt dus een uitdaging.
Wat is ervoor nodig om de diensten in De Bron toch een moment van
inspiratie en onderlinge verbondenheid te laten zijn? Als voorgangers
hebben we daar natuurlijk ook een rol in. Hoe geven we de diensten
zodanig vorm dat zich er thuis daadwerkelijk bij betrokken voelt? Ik
doe een paar suggesties, waarvan ik hoop dat je er iets mee kunt en
doet:

Mail in de week voorafgaand aan de dienst
je (verzoek tot) voorbede.



De kerk is een huis van gebed. Daar wordt gebeden voor de wereld,
voor ons land, voor de stad, voor de kerk. Misschien is dat wel één
van de meest waardevolle dingen die wij als kerk in deze verwarde
tijd kunnen doen. De nood die wij zien/ervaren brengen wij door
gebed tot God. En vervolgens is ons gebed ook als een kanaal
waardoor Gods liefde en kracht de wereld in kan stromen. Om u/jou
als kijker meer te laten participeren in deze mooie taak van de
eredienst, wil ik je uitnodigen om zelf je gebed te formuleren en
naar mij te mailen, zodat ik het een plek kan geven in de dienst van
de gebeden. Dat kan een voorbede zijn voor iets/iemand/jezelf,
maar het kan ook een dankzegging zijn of een gebed om hulp of
vertrouwen.

Stuur een muzikale bijdrage in voor de
kerkdienst.

Als gevolg van de dreiging van de Britse mutatie van het virus, heeft
de PKN geadviseerd om het zingen in de dienst voorlopig helemaal
achterwege te laten. Nu hebben wij wel het voordeel van een groot
kerkgebouw waardoor het risico wellicht iets minder groot is, maar
we willen toch ook zoeken naar alternatieven. Daarvoor kan gebruik
gemaakt worden van liederen op internet. Maar in het kader van uw
en jouw participatie lijkt het me ook mooi als je thuis een lied
inzingt, wellicht met je huisgenoten/kinderen, en dat als filmpje
opstuurt naar mij. Denk eens aan een lied dat je mooi vindt.
Misschien kun je het zingen met begeleiding van een instrument, of
vind je op internet instrumentale begeleiding waarbij je mee kunt
zingen. Het vraagt misschien wat lef en creativiteit, maar het gaat
natuurlijk niet om de mooiste inzending. Het is een manier om
muziek in onze kerk te houden: liederen als een expressie van ons
geloof in God.
 

Bijdrage door kinderen of jongeren



Normaalgesproken is er altijd een kindermoment in de dienst,
waarna de kinderen en de tieners hun eigen moment hebben. Bij het
volgen van de online diensten hebben wij zelf ondervonden hoe lastig
het is om kinderen daarvoor te motiveren. Wat vaak wèl werkt, is als
ze iets van zichzelf terug zien komen in de dienst. Daarom wil ik de
kinderen met hun ouders uitdagen om de komende weken iets in te
sturen. Dat kan van alles zijn: een video, een foto, een tekening, een
verhaaltje. Het is natuurlijk mooi als dit qua inhoud aansluit bij het
thema van de zondag.mHou hiervoor de weekberichten in de gaten.
Om de spanningsboog niet te lang te maken, doen we het
kindermoment meteen aan het begin van de dienst Zorg dus dat je
zondagochtend om 10:00 uur klaar zit met de kids.

Een suggestie voor gezinnen met jonge kinderen: de Henkie-show
biedt leuke programma’s die als alternatief voor een
kindernevendienst kunnen gelden. Zie: www.dehenkieshow.nl

Voor oudere kinderen spreekt de BEAM-dienst misschien meer aan.
Maar denk vooral als ouder goed na wat je je kind kunt bieden op het
gebied van kerk en geloof. Als iemand ideeën heeft, laat hij dit vooral
kenbaar maken. Dat kan via mij, dan zal ik het desgewenst delen met
anderen.
Tot slot: de omstandigheden dwingen ons om anders te denken en
anders te doen. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar misschien is
het wel een goede oefening voor ons als kerk. Een oefening in
geestelijke lenigheid. Hoe ver kunnen we nog meebuigen en
meebewegen? Of zijn we als kerk stram en stijf geworden, vergroeid
met hoe het altijd is gegaan? Ik doe een appèl op u/jou om eens bij
jezelf na te gaan wat je ervoor over hebt om met elkaar kerk van
Christus te zijn en te blijven, ook als dat wat extra van je vraagt, of als
je daarvoor buiten je comfortzone
moet treden. Een hoopvol perspectief is dat juist zulke moeilijke
uitdagingen kunnen leiden tot groei en verdieping. Wil je reageren?
Of heb je vragen/ideeën/suggesties naar aanleiding van wat
hierboven genoemd is? Laat het me weten! Bijdragen voor de dienst
(voorbeden/ liederen/kindermoment) kunt u mailen naar:
  molenaargt@gmail.com.  Ontvang een hartelijke groet,
                                         Gerbrand Molenaar





Actie Kerkbalans
Onlangs viel bij de leden van De Bron een envelop van de ‘actie
kerkbalans’ in de bus. Wie al lang bij de kerk betrokken is, weet wat
dit betekend, maar als u nog maar net lid bent van de kerk, vraagt
het misschien enige uitleg. Aan het begin van het jaar vraagt de kerk
aan haar leden een inschatting te maken hoeveel ze aan gift aan de
kerk wil geven in het komende jaar. Via de ‘actie kerkbalans’ kunt u
dit aangeven. Het helpt de kerk om een inschatting te maken over
hoeveel geld ze heeft te beschikken in het komende jaar. Ook de
kerk kan niet functioneren zonder geld. We vragen dan ook elk jaar
aan iedereen om er weer even over na te denken, hoeveel u voor de
kerk kunt missen. Zou het meer kunnen zijn dan vorig jaar? De
kosten van het kerk-zijn zijn evident. We hebben een prachtig,
monumentaal, herkenbaar, en groot kerkgebouw, het is echter ook
flink kostbaar in onderhoud en gebruik. Bovendien hebben we in het
afgelopen jaar een nieuwe geluidsinstallatie, inclusief kerktelevisie
laten aanleggen. Dat is een uitkomst in deze corona-tijd, waardoor
we de diensten nog steeds met elkaar kunnen vieren – al is het thuis
van achter de computer. Door de nieuwe camera’s kunnen we
meekijken met wat er in de kerk gebeurt. Het is nog niet helemaal
ingeregeld, maar het komt er aan. U begrijpt dat de installatie én de
uitzendingen via de website kerkdienstgemist.nl wel kostbaar is.
Daarnaast hebben we natuurlijk extra geïnvesteerd in de toekomst
van de kerk, door zowel een gemeentepredikant (Gerbrand
Molenaar) en een missionair predikant (René Visser) te beroepen, en
het werk in Betondorp te continueren (Margrietha Reinders).
Hierover hebben we met elkaar gesproken, en besloten dat we deze
stap voorwaarts wilden en ook moesten maken. We kunnen dat
doen vanwege de reserves die de gemeente in de loop van decennia
heeft opgebouwd, maar niet ongelimiteerd. Voor komend jaar staat
er in de begroting een tekort van ruim 200.000 Euro. Met elkaar
dragen we een verantwoordelijkheid om onze bijdrage, voor zover u
dat kan, substantieel te verhogen om dit tekort drastisch te
verlagen. Daarnaast zoeken we, als kerkrentmeesters, natuurlijk
naar alternatieve financiering van dit tekort, maar dat neemt onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de financiële situatie van
de gemeente niet weg. 



Gaat de kerk u aan het hart? Neem dan nu de tijd om te bepalen wat
u (maandelijks) apart kunt zetten voor de gemeente. Bedenk daarbij 
 immers ook de nodige collectegelden mis. Dus: vul de ‘actie
kerkbalans’ in, en stuur deze via de bijgevoede antwoordenveloppe
terug. Bent u betrokken bij de gemeente maar (nog) geen lid, heeft
u de post van ‘actie kerkbalans’ niet gekregen, dan kunt u natuurlijk
ook rechtstreeks uw gift aan de gemeente geven. Alle giften zijn
welkom. Het rekeningnummer van de kerk waarop u uw giften
kunt storten is: NL78 INGB 0000 4612 09.
        Namens de kerkrentmeesters,
                     Hans Teerds

Wereldgebedsdag
De 68e Wereldgebedsdag zal dan plaatsvinden Vrouwen uit Vanuatu
schreven de gebeden voor 2021 en noemden de liturgie ‘Rotsvast’
naar de gekozen Bijbeltekst uit de bergrede, (Matheüs 7: 24-27) waar
een huis op de rots standhoudt in wind en regen. In Vanuatu wordt
heel zorgvuldig de grond gekozen, waarop een huis wordt gebouwd.
Want mensen op deze tropische eilandgroep in de Pacific kennen
vullkaanuitbarstingen en aardbevingen. Door klimaatverandering
hebben ze steeds meer te maken met stormen,daardoor ook
tsunami’s en dan stijgt ook nog de zeespiegel .De bouwer in het
gelijkenis van Jezus is verstandig en bouwt op een rotssteen. Wie
Jezus woorden navolgt, die wordt vergeleken met zo’n wijs mens.
Onze zusters uit de Zuidzee bevragen ons, wat dit gelijkenis voor
ons betekent. Op de eerste vrijdag van maart gaat het gebed de
wereld rond en honderdduizenden mensen, in 183 landen, voelen
zich door gebed verenigd, bemoedigd en komen in actie. Op vrijdag 5
maart 2021 wordt wereldwijd en in 455 plaatsen in Nederland
gebeden, gezongen en gecollecteerd voor enkele projecten in
Vanuatu. Ook dit jaar organiseren wij, De EBG Amsterdam Stad en
Flevoland de viering samen met de gemeente De Bron en de Hofkerk.
Bidt u mee met de gebeden van de Vanuatu vrouwen?



Het kunstwerk is gemaakt door
Juliette Pita. Titel cycloon Pam II,

een buigende en biddende moeder
voor haar kind.



Het is gebruikelijk dat deze dienst in de Koningskerk
om 19.30 uur gehouden wordt. Wij houden u op de hoogte via de
Nieuwsbrief of dit in deze Coronatijd op een andere manier gevierd
gaat worden.

Betondorp Bloeit zoekt vrienden
Terwijl ik dit schrijf, gebeurt er van alles in de stad Amsterdam:
demonstraties, rellen, Coronamoeheid, maar ook de eerste
inentingen. Het nieuwe jaar is heel roerig begonnen! 

Maar we houden hoop , omdat ons een nieuwe wereld is beloofd en
we daaraan vasthouden. Ook in de huiskamerkerk in Betondorp.
Ondanks de maatregelen komen we op een veilige manier bij elkaar
in het Brinkhuis. We zingen niet, maar luisteren naar Walter, onze
gitarist en voorzanger. De stoelen staan ver uit elkaar. Gek genoeg
lijkt het bezoekersaantal te groeien . Er zijn een paar jonge mensen
uit de buurt bijgekomen. Het lijkt erop dat de pioniersplek vrucht
draagt! Tegelijkertijd kan de moederkerk, de BRON, de kosten die
dit met zich meebrengt misschien binnenkort niet meer dragen.
Daarom heeft Betondorp Bloeit mensen uitgenodigd om ons te
helpen met het werven van geld voor de toekomst. We hebben
zeker 18.000 euro per jaar nodig voor een pionier en de lopende
kosten. Er komt een Stichting Betondorp Bloeit die vrienden gaat
zoeken om ons te helpen met een jaarlijkse bijdrage .Misschien
bent U ook wel zo’n vriend! De pionierkerk hoort tenslotte ook bij
de BRON. Voor ons is het allemaal nieuw en we moeten nog
veel leren, maar U hoort er meer van binnenkort! 

Wees welkom bij :
28 februari en 28 maart: viering in het Brinkhuis om 4 uur met soep
en brood( maximaal 15 mensen) 13 februari en 13 maart : maaltijd in
het Brinkhuis vanaf 5 uur.( maximaal 15 mensen) Leuk als je ook
eens komt! (Eerst even aanmelden bij 06-10421819) Een hartelijke
groet van buurtdominee Margrietha Reinders en haar team.



Dit is onze nieuwe stagiair: Rogier Schravendeel 

Walter zingt

Winkelier Marcel
Oosterwaal krijgt

een
afscheidskado van

de buurt



Maaltijden rondbrengen met Liesbeth Stoffer



Diaconale collectes
31 januari Diaconie Amsterdam – Wereldhuis – een thuis voor
ongedocumenteerden
Rekeningnummer NL49 INGB 0000 097 593
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 februari Kerk in Actie – Bangladesh – Beter bestand tegen het
water
Rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 februari Kerk in Actie - Ethiopië – noodhulp & rampenpreventie
Rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 februari 40 dagentijdcollecte – Kerk in Actie – Werelddiaconaat –
Moldavië
Rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 februari Pioniersplek Betondorp Bloeit
Rekeningnummer NL90 INGB 0005 1455 11 tnv PG Watergraafsmeer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 maart 40 dagentijdcollecte – Kerk in Actie – Zending – Colombia
Rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 maart 40 dagentijdcollecte – Kerk in Actie – binnenlands
diaconaat – kinderen in armoede
Rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 maart 40 dagentijdcollecte – Kerk in Actie – Wereleddiaconaat –
Indonesië
Rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457
------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 maart Palmpasencollecte – Jong Protestant – JOP
Rekeningnummer NL52 ABNA 0414 141 415
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giften voor Betondorp Bloeit kunt u rechtstreeks overmaken naar
banknummer NL90 INGB0005 1455 11 tnv. Prot.Gemeente
Amsterdam Watergraafsmeer. Deze rekening is speciaal voor
Betondorp Bloeit vrijgemaakt.



 RIVIEREN
Mijn naam is Naäman. Ik ben bevelhebber van de koning in
Damascus. Hij waardeert mij. Tijdens de oorlog met de Israëlieten
was het geluk steeds op de hand van mijn soldaten. in vredestijd
ontmoet ik Leila. Ik ben dol op haar. Wij huwen. Telkens als ik over
mijn heldendaden vertel, verschijnt er een dubbelzinnig lachje op
haar gezicht. Alsof zij mij niet geheel ernstig kan nemen. Op een
dag ontdek ik op mijn bovenbeen een witte ongevoelige plek.
Direct bezoek ik de beste artsen van het land. Ze kijken mij
sidderend aan. Ze vrezen dat het ze de kop zal kosten, als ze
durven zeggen wat ze denken. De huiver in hun stem en ogen, is
genoeg voor mij: ik heb lepra. Een regelrechte ramp. Waarom doet
Baäl, de god van Damascus mij dit aan? Toch weten zelfs zijn
hogepriesters in de tempel geen antwoord op deze vraag.
Dan zegt een vriendin tegen mijn vrouw: ‘Wat jammer dat jouw
echtgenoot niet naar de profeet van de Israëlieten kan gaan. Die
zou hem zeker kunnen genezen.’
Leila vertelt dit nieuws aan mij. Op haar aanraden ga ik met dit
bericht naar mijn koning in Damascus. Deze is zo vriendelijk een
brief te schrijven voor de koning van Jerusalem. Met de vraag of
hij mij wil verlossen van mijn kwaal. Daarmee gewapend -- en
met veel geschenken -- ga ik op reis. Na het lezen van de missive
vertrekt het gezicht van de despoot vol angst. Hij zegt: ‘Ben ik
soms een god die kan beschikken over leven en dood ? Uw heer is
uit op oorlog !’ Vanzelfsprekend ontken ik dat. Teleurgesteld ga ik
terug naar mijn tent. Gelukkig krijg ik de volgende dag alsnog een
bericht van hem. Dat ik de profeet Elisa in Samaria moet gaan
opzoeken. ol verwachting rijd ik er met mijn gevolg naar toe.
De ziener staat mij niet zelf te woord. Hij stuurt een bode naar
buiten. Deze zegt: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan en u zult weer
rein zijn.’ Mijn oren klapperen van deze raad uit de tweede hand.
Woedend vraag ik mij af: ‘Zijn de rivieren van Damascus, de Abena
en de Parpar soms minder danalle wateren in Israël ?’ Ik maak mij
gereed te vertrekken.



Vervolgens wijzen mijn dienaars erop dat ik een
ingewikkelde opdracht wél zou hebben uitgevoerd.
Met klem raden ze mij aan het tóch te doen. Met tegenzin daal ik af
naar de Jordaan. Ik baad mij er zeven maal in. Mijn huid wordt gaaf
als die van een kind. Ik voel mij losgerukt uit de omhelzing van
het dodenrijk. In mijn strijdwagen keer ik naar de profeet terug.
Met tranen in de ogen zeg ik hem: ‘In de hele wereld is er geen G*D
als de god van Israël.’ Jammer genoeg weigert Elisa mijn geschenken.
Weer thuis word ik door Leila begroet. Als vanouds is zij weer mijn
godinnetje. Toch weet ik nu pas wie de ware zon is.
                                                          H.Heijnen
                                                        www.Heijnheijnen.nl     
    -----------------------------------------------------------------------------------------------

Veertigdagentijd (2)
De 40-dagentijd nodgt uit tot inkeer. Normaal gesproken wordt deze
vastentijd althans beneden de rivieren voorafgegaan door de
carnavalstijd ,waarin nog even de bloemetjes kunnen worden
buitengezet. Dit jaar is alles anders, wat ook betekent dat voor
inkeer meer gelegenheid is dan ooit. Elk nadeel hep z’n voordeel zei
de andere J.C. dan. 

Invulling geven aan de vastentijd kan op vele manieren. Sommigen
hebben een rijke fantasie en laten de chartatieve initiatieven
rijkelijk stromen. Voor anderen is wat houvast wel prettig. Deze
aanknopingspunten worden geboden doorzowel een van oorsprong
protestantse als katholieke organisatie. Allereerst is er het
Nederlands Bijbelgenootschap.Jaarlijk zijn er digitale etraites
rondom advent en dus de 40-dagentijd. U vindt deze in de Mijn Bijbel
app, die u kunt downloaden van de website debijbel.nl. De
introductie klinkt: zo: De weken voor Pasen zijn voor velen een tijd
om stil te staan bij wat ons ten diepste beweegt. We houden ons
leven tegen het licht en gaan op zoek naar een nieuw perspectief.
Waar sta ik? Waarnaartoe ben ik onderweg? Wat houdt me gaande?’
Let wel, op het moment van schrijven is deze retraite nog in de
maak.
 



De katholieke traditie van vasten heeft veel oudere papieren.
Hieronder vindt u de introductie van de Jezuìtische of Ignatiaanse
vastenmeditatiecyclus.

     De digitale 40-dagenretraite 2021 van de jezuïeten

Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40 -dagenretraite in
2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt

op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de
jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans.

 
Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten,

meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel
vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het

Paasmysterie intenser te beleven.
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via

www.40dagenretraite.org
 

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige
digitale retraite: “Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de
tijd genomen om de retraite te doen, omdat er thuis veelal geen stilte
is.” “Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan liften met

m'n rooms-katholieke familie!” “De digi-tijd breekt aan! Gezien er
steeds meer kerken niet meer actief zullen zijn, zullen wij gelovigen
moeten leren gebruik te maken van de digitale mogelijkheden zodat
we pelgrims blijven en geen dolers worden.” “Kom niet tot werkelijk
mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein

moment van aandacht en bezinning.”
 

Aantal deelnemers
Voor deze veertiende digitale retraite van de jezuïeten rekenen we op

20.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen.
Hoe?

Deelnemers schrijven zich in door hun emailadres op te geven via
40dagenretraite.org. Ze ontvangen gedurende de 40-dagentijd

dagelijks een gebedsmail



Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie
plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de
deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te
blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk
verbonden met de andere deelnemers. Deze
geleide meditaties verschijnen ook op YouTube.
Zo kunnen we in tijden van corona toch met
elkaar verbonden zijn.

                     Inspiratie
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse
spiritualiteit. In het online gastenboek op
ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen
deelnemers hun gebedservaringen delen.

Zoom-meditaties



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. Tijdens vakanties heb ik dat laatste een paar maal
ondervonden. De pas van Thermopylae bijvoorbeeld. Op het Woltjer
(voorheen Gereformeerd) 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 fluitend 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 versloegen ze de nu kansloze
Grieken van achteraf alsnog. 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 gebouwd. 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 verwachtten en konden niet worden
gedraaid. Hoe simpel kan het zijn, wat een deceptie moet dat zijn
geweest.  Terugkomend op de pas van Thermopylae: die móetj e
hebben gezien. Niet dus. Van een pas is geen sprake meer. Er is nu
brede strandvlakte waar die Perzen gemakkelijk met een miljoen man
naast elkaar hadden kunnen lopen. Net als Leonidas voelde ik me
verraden. Het lang gekoesterde 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 dat stripverhaal op het tapijt
van Bayeux van 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 wordtuitleg gegeven over de slag. In kleine letters
wordt Battle er genoemd. Dat dan nog net wel.

 
Ook Tuoro sul Trasimeno kunt u rustig overslaan. Ineen
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 ma al blij zijn als je het voormalig
strijdtoneel kunt vinden en eenmaal daar aangekomen, rest je niets
dan een paar putten die als verbrandingsovens werden gebruikt voor
de duizenden en duizenden gesneuvelden. Het warme klimaat
vereiste tenslotte een snelle opruiming van hun lijken.

Ook van Land’s End in Engeland had ik mij zo’n voorstelling gemaakt.
Na tientallen bezoeken aan Groot Brittannië kwam het er 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. Maar goed, vergeleken met de
decepties die ons het laatste jaar overvallen, stelt dit allemaal
natuurlijk niet heel veel voor.
                                                                             Dick Spijker  
www.deblikvandick.nl
www.facebook.com/deblikvandick

QR code kerkdienstgemist



Groeien bij De Bron - kalender januari / februari 2021
De opnames van de kerkdiensten kunt u zien en beluisteren via

onze website www.kerkdebron.org en via de kerktelefoon.

dinsdag 2 februari 19.30 uur Uur van gebed
--------------------------------------------------------------------------------------

woensdag 3 februari 19.30-20.30 uur Open kerk
voor gebed, gesprek en give&get

-------------------------------------------------------------------------------------
zondag 7 februari 10.00 uur prop. Marjolein Hekman

------------------------------------------------------------------------------------
woensdag 10 februari 19.30-20.30 uur Open kerk

voor gebed, gesprek en give&get
-----------------------------------------------------------------------------------
zondag 14 februari 10.00 uur ds. Gerbrand Molenaar

-----------------------------------------------------------------------------------
dinsdag 16 februari 19.30 uur Uur van gebed

-----------------------------------------------------------------------------------
woensdag 17 februari 19.30-20:30 uur Open kerk

voor gebed, gesprek en give&get
----------------------------------------------------------------------------------
woensdag 17 februari 19.30 uur Aswoensdagviering

onder voorbehoud van oecumenische dienst in de Hofkerk
----------------------------------------------------------------------------------
zondag 21 februari 10.00 uur ds. Gerbrand Molenaar
----------------------------------------------------------------------------------

woensdag 24 februari 19.30-20.30 uur Open kerk
voor gebed, gesprek en give&get

----------------------------------------------------------------------------------
zondag 28 februari 10.00 uur ds. René Visser

----------------------------------------------------------------------------------
dinsdag 2 maart 19.30 uur Uur van gebed

----------------------------------------------------------------------------------
woensdag 3 maart 19.30-20.30 uur Open kerk

voor gebed, gesprek en give&get
---------------------------------------------------------------------------------

 



vrijdag 5 maart 19.30 uur wereldgebedsdag in de Koningskerk
onder voorbehoud van i.s.m. EBG en de Hofkerk

----------------------------------------------------------------------------------
zondag 7 maart 10.00 uur ds. Gerbrand Molenaar

----------------------------------------------------------------------------------
woensdag 10 maart 19.30-20.30 uur Open kerk

voor gebed, gesprek en give&get
----------------------------------------------------------------------------------

zondag 14 maart 10.00 uur ds. Gerbrand Molenaar
----------------------------------------------------------------------------------

dinsdag 16 maart 19.30 uur Uur van gebed
----------------------------------------------------------------------------------

woensdag 17 maart 19.30-20.30 uur Open kerk
voor gebed, gesprek en give&get

---------------------------------------------------------------------------------
zondag 21 maart 10.00 uur ds. Margrietha Reinders

---------------------------------------------------------------------------------
woensdag 24 maart 19.30-21.00 uur Open kerk

voor gebed, gesprek en give&get
---------------------------------------------------------------------------------

zondag 28 maart 10.00 uur ds. René Visser
----------------------------------------------------------------------------------

Wijzigingen voorbehouden



Autoverhuur de Lugt
Hoofdweg 139, 1057 CN

Amsterdam
telefoon 020 616 1388
https://www.delugt.nl

Opticien Stork Middenweg 55,
1098 AD AMSTERDAM
www.opticienstork.nl

Onze adverteerders



Als alles misgaat  in je leven
zodat je nergens uitkomst ziet.
zal God licht in het duister geven
Hij  leidt Zijn kind,vergeet dit niet!

In Zijn armen kun je steeds schuilen
met al je zorgen, je verdriet
Bij Hem is 'veilig, kun je huilen.
Hij troost Zijn kind, vergeet dit niet!

De beste schuilplaats vind je Boven:
de enige die uitzicht biedt!
Gods liefde voor ons zal nooit doven.
Hij redt Zijn kind, vergeet dit niet!

uit: de beste reisgenoot
van: C. Houterman -Verrijzer


