
Beste gemeenteleden en betrokkenen bij kerk de Bron,   
   
Zondag 18 april  
Zoals er in de kerk een periode van 40 dagen is vóór Pasen, zo is er ook een periode 
van 40 dagen ná Pasen, uitlopend op Hemelvaartsdag, en tien dagen daarna het 
Pinksterfeest. Een volle periode dus om het Paasgebeuren te vieren en dieper tot ons 
door te laten dringen. Wie de Bijbel leest, ontdekt dat Pasen een ‘point of no return’ 
is. Er is iets definitief veranderd, waar we niet achter terug kunnen. Toch ervaren we 
dat lang niet altijd zo. Na een nieuw begin vallen we soms zomaar terug in oude 
patronen. Alsof er niets veranderd is. Wat hebben we dan nodig? Dat de Opgestane 
zelf verschijnt en ons weer op dat nieuwe spoor zet. Dat is nu precies wat we van de 
kerkdienst mogen verwachten! Kom/kijk je ook? Het thema is: ‘Terug naar het oude 
normaal?’  
  
Zangers gezocht!  
Voor deze dienst zijn weer een stuk of vier mensen nodig die de liederen willen 
zingen. Als u/jij dat wilt, geef dat dan aan bij je aanmelding voor deze dienst. U kunt 
het ook telefonisch doorgeven aan Gerbrand Molenaar: 06-13831450.  
  
Naar de kerk? Aanmelden!  
U kunt zondag naar de dienst komen. Er is plaats voor 30 personen. Om die grens 
niet te overschrijden is het zaak dat u zich van tevoren aanmeldt via 
kerkdebron@live.nl. Verder vragen we nadrukkelijk om je te houden aan de volgende 
afspraken:  

 Kom alleen als je géén klachten hebt van verkoudheid, niezen, hoesten of 
koorts.   

 Ontsmet bij binnenkomst je handen bij de aanwezige dispenser.  
 Draag een mondkapje als je je door de ruimte beweegt. Op je plaats mag je 

hem afdoen.  
 Eenmaal binnen, blijf dan zoveel mogelijk op je plek en ga niet onnodig 

rondlopen.  
  
Collectedoel 18 april: Stichting Vrienden Oudezijds 100  
Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire 
Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven 
en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt 
concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch 
maatschappelijke werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap 
functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.  
Bankrekeningnummer: NL80 INGB 0000 056 295 tnv Stichting Vrienden Oudezijds 100  
  
 
 
 



Coronamoe  
In de gesprekken die ik voer met gemeenteleden hoor ik steeds vaker hoe 
‘coronomoe’ we eigenlijk zijn. We worden al zo lang teruggeworpen op ons zelf, en 
we missen de gemeenschap, of dat nu van het koor is, van de kerk of van het 
vrijwilligerswerk dat we deden. Het kan daardoor wel erg stil worden. Als kerk missen 
we natuurlijk ook de onderlinge ontmoetingen op zondagochtend, de gezelligheid 
van het samen koffiedrinken. Dat zijn waardevolle momenten waarop je even bijpraat 
en bijgepraat wordt. Dat missen we nu al meer dan een jaar en dat trekt z’n sporen. 
Het stelt ons voor vragen: hoe zit het eigenlijk met onze gemeenschap? Wat stelt het 
voor? Wordt er nog wel aan mij gedacht? Misschien herken je het. De stap naar 
teleurstelling of zelfs cynisme is maar klein. En zulke gevoelens hoeven we niet weg 
te stoppen. Als kerkenraad onderkennen we deze zorgen. Daarom hebben we een 
bellijst gemaakt om zoveel mogelijk gemeenteleden eens op te bellen met de vraag 
hoe het gaat en wat u/jij eventueel nodig hebt. Tegelijk wil ik ook een beroep op 
u/jou doen om eens een broeder of zuster uit de kerk op te bellen of een kaartje te 
sturen. Een klein gebaar kan al zoveel betekenen. Tenslotte zijn we daarvoor aan 
elkaar gegeven. Zoals alle onderdelen in ons lichaam nodig zijn om te functioneren, 
zo zijn jij en ik nodig om samen kerk te zijn. Want met elkaar vormen wij het lichaam 
van Christus. Er wordt nagedacht over een veilige manier om onze contactgegevens 
met elkaar te kunnen delen.  Zolang dit er nog niet is, kunt u altijd bij de dominee of 
iemand anders van de kerkenraad terecht voor een adres of een telefoonnummer.   
Wat ook hoop biedt is dat steeds meer gemeenteleden gevaccineerd zijn. Als dat u 
betreft, geeft u dat de mogelijkheid om weer eens naar de kerk te komen (als er 
natuurlijk geen andere belemmeringen zijn). Het is toegestaan en verantwoord om 
met 30 mensen in een kerkdienst samen te komen. En we hopen natuurlijk dat we 
richting/rond de zomer verder kunnen opschalen, en dat we de opgelopen schade 
weer kunnen herstellen. 
  
Open Kerk  
Een herinnering: elke woensdagmorgen en -avond is de kerk open! ’s Ochtends van 
10-12 uur, ’s avonds van 19.30-20.30 uur. Zoals bekend gaat het hierbij om de 
give&get voorraadkast, er kunnen boodschappen gehaald en gebracht worden. 
Maar de open kerk heeft ook de functie van ontmoeting en gezelligheid. Steeds meer 
mensen weten de kerk te vinden. Kom je ook een keer langs voor een bakkie en een 
praatje? Alles uiteraard met inachtneming van de coronaregels.   
  
Vensterbanken gezocht!  
Beste gemeenteleden, misschien heeft u wel gehoord dat we bij De Bron het initiatief 
van een moestuin voor de buurt toegewezen hebben gekregen. Het idee is om de 
groenstrook aan de Hugo de Vrieslaan (in de richting van de Gooische Weg) 
daarvoor te gebruiken.  
In de kerk/buurtmoestuin willen we courgettes, pompoenen, bonen, bloemen etc 
gaan planten. Voordat we deze buurttuin starten willen we alvast ‘zaadjes zaaien op 



uw vensterbank’. Dan kunnen we gelijk aan de slag wanneer de graszoden zijn 
omgespit op de groenstrook aan de Hugo de Vrieslaan. Ontkiemende zaden zijn 
kwetsbaar en voorzaaien is dan belangrijk voor een succesvolle moestuin. En ook ons 
kerkplein kan nog wat bloemenfleur gebruiken!  
U mag zelf de groenten- en bloemenzaden zaaien (en stekjes doneren) waar u blij 
van wordt. Maar als u het lastig vindt om deze te halen/bestellen in de winkel kan ik 
ook potgrond en zaden bij u langsbrengen. U zorgt dan voor een stukje lege 
vensterbank, een plensje water en natuurlijk een beetje liefde!   
Mirjam van Meekeren-Wildenbeest (wildenbeestm@hotmail.com of 063064772830)  
  
Een hartelijke groet namens de kerkenraad,   
Gerbrand Molenaar   
  
 


