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“Vader in de hemel, 
wanneer de gedachte aan 

U in ons hart ontwaakt, 
laat haar dan niet ontwaken 

als een angstige vogel… 

maar als een kind dat 
wakker wordt met een 

hemelse glimlach.” 
 

Søren Kiergegaard (1813-1855) 
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17 mei 2021 

Op Weg naar Pasen 

Net als vorig jaar vieren we Pasen tijdens een 
lockdown. Dat betekent dat we beperkt zijn in onze 
mogelijkheden. We kunnen met max. 30 personen 
tegelijk samenkomen in de kerk. Het zingen is nog 
altijd zeer beperkt. En toch vieren we, omdat we niet 
anders kunnen. Omdat hier, rondom Pasen, het 
geheim van ons geloof schuilgaat, de kern. We 
gedenken de weg van onze Heer, zijn liefde en 
gehoorzaamheid tot het uiterste, tot aan het kruis. We 
verwonderen ons om zijn opstanding, nieuw leven dat 
God uit zijn dood te voorschijn roept. En we vieren dat 
er ook voor ons nieuw leven gloort, vergeving, een 
nieuw begin, een nieuwe toekomst. Zonder deze kern 
geen kerk. Als we dit niet vieren, verliezen we de 
hoop. Daarom: u/jij bent van harte uitgenodigd, en 
zelfs geroepen, om met elkaar en met de hele Kerk, 
de dagen voor en van Pasen te vieren. 
 

Er zijn vier diensten op rij: op witte donderdag, goede 
vrijdag, stille zaterdag en paasmorgen. De diensten op 

donderdag, vrijdag en zaterdag beginnen allemaal om 
19:00 uur, zodat u goed voor de avondklok (als die 
er dan nog is) thuis kunt zijn. De diensten zullen online 
te volgen zijn, maar deze reeks biedt ook de 
mogelijkheid om je vrijmoedig voor één van de 
diensten aan te melden. Wellicht dat de meeste animo 
uitgaat naar de Paasmorgen, maar omdat we een 
limiet van 30 mensen hanteren, kunt u er ook voor 
kiezen om één van de eerdere diensten te bezoeken. 
 

Witte Donderdag is de dag waarop Jezus met zijn 
leerlingen het Pesachmaal vierde, de maaltijd van 
bevrijding, uittocht uit de slavernij. Maar dan zegt Hij 
iets wat nieuw licht op de zaak werpt: ‘Dit brood is mijn 
lichaam; deze wijn is mijn bloed.’ M.a.w.: er vindt een 
nieuwe uittocht plaats. Opnieuw bevrijdt God en sluit 
Hij een verbond. Beter, mooier, rijker dan het eerste. 
In navolging van Jezus’ laatste avondmaal vieren wij 
in deze dienst ook het Heilig Avondmaal. Zo worden 
wij deelgenoot. Ook wij mogen aanschuiven en vieren 
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dat er vergeving is voor ieder, bevrijding uit het land 
van de duisternis, en toegang tot het beloofde land. 
Voorganger: Ds. Gerbrand Molenaar. 
 

Goede Vrijdag overdenken we het lijden en steven 
van Christus, onze Heer. We doen dit in een 
oecumenische dienst in de Hofkerk. Mooi om dit 
gezamenlijk te vieren! Want juist Christus’ dood aan 
het kruis is bedoeld is om kloven te overbruggen en 
mensen aan elkaar te verbinden. Namens De Bron zal 
ds. Margrietha Reinders voorgaan in de dienst. En 
vanuit de Hofkerk zullen Ari van Buuren en Janneke 
de Bruin voorgaan.  
 

Stille Zaterdag is er normaal gesproken een 
Paaswake waarin we de overgang naar Pasen vieren. 
De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen. Deze 
dienst in de paasnacht is vanouds ook hèt moment 
van doop en belijdenis; het moment waarop wij met 
Christus ondergaan in de dood, maar ook met hem 
opstaan in een nieuw leven. In deze viering komen we 
dan ook samen rondom het doopvont om onze doop 
te gedenken, om opnieuw te beseffen dat wij deel 
hebben aan het wonder van Pasen. De Paaswake 
vindt meestal later op de avond plaats, maar nu dus 
om 19:00 uur. Voorganger: ds. René Visser. 
 

Paasmorgen is een dienst van zingen. Althans, zo 
zou het moeten zijn. We bekijken nog wat er mogelijk 
is met de muziekgroep en enkele voorzangers. 
Daarnaast klinkt ook de verkondiging van het goede 
nieuws: De Heer is waarlijk opgestaan. Jezus leeft! En 
ik met hem! Er is een plan in de maak om na afloop 
van de dienst narcissen rond te brengen bij 
gemeenteleden, om op die manier uiting te geven aan 
de vreugde die we met elkaar mogen delen. Voor de 
concrete uitwerking vragen we je om de 
weekberichten in de gaten te houden.  Voorganger op 
paasmorgen is ds. Gerbrand Molenaar. 

Hemelvaartsdag 

Andere jaren was er op Hemelvaartsdag een 
oecumenische dienst in de Koningskerk, waarbij we 
samen met de Evangelische Broedergemeente en de 
Martelaren van Gorcum dit feest vierden. Dit jaar gaat 
dat niet door en zal er op donderdag 13 mei een 
dienst zijn in onze eigen kerk De Bron.  
 

Pastoraat 
Inmiddels heb ik door het bezoekwerk een aardig deel 
van de gemeente leren kennen. Maar nog niet 
iedereen. Nu kan het natuurlijk zo zijn dat je wel 
behoefte hebt aan een persoonlijke kennismaking of 
een gesprek, maar dat je geen flauw idee hebt 
hoelang je daar nog op moet wachten. In dat geval wil 
ik je vragen om gewoon contact op te nemen met mij. 
Dan kunnen we wellicht direct een afspraak maken.  
 

Inmiddels zijn we ook gestart met online 
ontmoetingen, waarbij we elkaar een luisterend oor 
bieden en samen zoeken naar richting en betekenis 
voor ons leven. Dat is ook een vorm van pastoraat. 
We helpen en bemoedigen elkaar op de weg van het 
geloof. Dat kan zijn n.a.v. een preek of een 
bijbelgedeelte. Ik kan me voorstellen dat deze vorm 
(online) de één meer aanspreekt dan de ander, en dat 
ouderen hier geen gat in zien. Voel je dus niet 
verplicht, maar deze tijd vraagt nou eenmaal om 
improviseren.  
 

Zoals u via de weekberichten hebt gelezen, is de kerk 
nu ook open op woensdagochtenden van 10:00 -
12:00 uur. Als u/jij nou zin hebt in een praatje en 
een bakkie koffie of thee, kom dan gerust even langs 
in de kerk. Gerbrand en/of René zijn dan ook 
aanwezig.    
 

 

Gerbrand Molenaar 

Gehoorzaamheid aan God 

  ‘Het geloof is uit het gehoor (Rom.10:17 St.Vert.) 

Onlangs ging het hierover in een preek. Jezus zegt: 
‘Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.’ 
Het is een oproep toe gehoorzaamheid. Daarmee 
krijg je vandaag de handen niet op elkaar.  
Gehoorzaamheid doet al gauw denken aan 
onderwerping, gebrek aan vrijheid, iemand anders die 
bepaalt wat jij moet doen. Gevoelsmatig staat dat 
haaks op ons streven naar autonomie en 
zelfbeschikkingsrecht. Ik ben mijn eigen baas en het 
is mijn leven!  
 

Ook al ben je christen en ga je naar de kerk, het zit 
ook in ons. Wij volgen ook niet blindelings het spoor 
van onze ouders. We kiezen onze eigen koers. En dat 
is goed. Het is belangrijk dat ieder mens de ruimte 
krijgt om zichzelf te ontdekken en te ontplooien.  

 

Maar hoe zit dat dan met gehoorzaamheid aan God? 
Er zijn mensen die beweren dat geloof in God ziek 
maakt. Het beperkt mensen in hun ontwikkeling, het 
werkt beklemmend en het ontneemt je de vrijheid. 
Vanuit deze gedachte of ervaring hebben de 
afgelopen decennia hordes mensen het geloof in God 
opgezegd, of althans de kerk vaarwel gezegd. En 
mensen die dat niet deden, hebben de scherpe 
kantjes er wat afgehaald: ‘Ja, ik geloof wel in God, 
maar niet op zo’n moeilijke manier. Ik bepaal zelf in 
hoeverre het geloof een rol speelt in mijn leven. Dat is 
mijn persoonlijke keuze.’  
 

Toch is juist gehoorzaamheid een term die in de bijbel 
en ook in de eeuwenlange geschiedenis van de kerk 
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een cruciale rol speelt. In de bijbel is geloven haast 
een synoniem van gehoorzamen: geloven in God = 
gehoorzaam zijn aan God.  
 

In het vers dat boven deze meditatie staat, komt sterk 
naar voren hoezeer geloof en gehoorzaamheid met 
elkaar verbonden zijn. Want wat is ge-hoor-zaamheid 
eigenlijk? De verbindingsstreepjes geven het aan: het 
heeft alles te maken met het werkwoord ‘horen’. Je 
hoort naar de woorden van God. Daar begint het mee. 
Hij spreekt tot je, in de bijbel en in de verkondiging van 
het Evangelie. Je hoort dat God jou kent en liefheeft, 
je hoort van Jezus die kwam om te redden, je hoort 
hoe intens God bewogen is met deze wereld en met 
ons leven. En naarmate je langer luistert en beter gaat 
horen, groeit je geloof.  
 

Gehoorzaamheid is dus in eerste instantie de 
bereidheid om te luisteren, naar God. Wat is zijn 
woord voor mij? Als je eens met die nieuwsgierigheid 
en openheid naar de kerk ging en in de Bijbel zou 
lezen! Hoe langer hoe meer zou je de hartslag van 
Gods liefde horen kloppen: Jij, prachtig mens en 
geschonden schepsel, Ik heb je gezien. Ik heb jou lief!   
 

Gehoorzaamheid aan God werkt dus niet 
beklemmend, het is ronduit bevrijdend. Maar het gaat 
verder. Het is meer dan alleen ‘horen’. Het is ook 
‘gehoor geven aan’. Het evangelie is niet alleen 
bedoeld om aan te horen, het vraagt ook om een 
antwoord. Liefde wekt weder-liefde. God liefhebben 
boven alles en je naaste als jezelf. Dat is ook 

gehoorzaamheid. Maar het gaat wel in deze volgorde: 
eerst horen, dan gehoor geven. Als we niet bereid zijn 
om eerst te luisteren, eerst zelf de liefde van God te 
ontvangen en te aanvaarden, dan zal onze 
gehoorzaamheid toch een slaafs en beklemmend 
gebeuren worden. 
 

Gehoorzaamheid aan God kan heel concreet worden. 
Omdat Gods liefde voor ons ook heel concreet wordt. 
Hij vergeeft ons onze schulden, en daarmee daagt hij 
ons uit om dat ook te doen naar onze schuldenaren 
toe. Jezus bad voor zijn vijanden, en daarmee roept 
hij ons op om dat ook te doen voor onze vijanden. 
Jezus bleef zelfs in het diepste lijden vertrouwen op 
zijn hemelse Vader, en daarmee nodigt Hij ons uit om 
dat ook te doen. Zo werkt het met geloof. Het is niet 
iets wat wij zelf bedenken. We leren het door eerst 
aandachtig te luisteren. Want  ‘door te luisteren komt 
men tot geloof’, zoals Rom. 10:17 vertaald wordt in de 
Nieuwe Bijbelvertaling . 
 

Ds. Gerbrand Molenaar 
 

“Eeuwige God, 
Help ons U te kennen 

Om U waarlijk lief te hebben, 
U zo lief te hebben dat  
wij U geheel kunnen dienen, 
U te dienen is 

volmaakte vrijheid.” 
 

Paus Gelasius (ca. 8
e
 eeuw) 

Beste gemeenteleden, 
In dit stukje wil ik u uitleggen hoe de 
ledenadministratie werkt binnen de Protestantse Kerk 
in Nederland (PKN). 
Landelijk is er één landelijk registratie programma 
(LRP) waar alle leden worden geregistreerd die lid zijn 
van één van de aangesloten Gemeentes in 
Nederland. Leden worden op postcodes ingedeeld bij 
de kerkelijke gemeente die het dichts in de omgeving 
is.  
 

Elke ‘wijkgemeente’ heeft een ledenadministrateur die 
alleen in de lijst van leden kunnen kijken die bij zijn 
kerk behoort. Zo heb ik de ledenadministratie van de 
Bron onder mijn beheer. Door middel van een code 
kan ik inloggen bij LRP. 
Wij kennen leden; Lid zijn doopleden en belijdende 
leden – (leden die belijdenis hebben gedaan). 
 

Daarnaast kunnen mensen die regelmatig in de kerk 
komen, maar geen lid willen worden van de PKN,  
‘vriend’ van de gemeente worden. Dit wil zeggen dat 
zij in ons eigen gedeelte van LRP geregistreerd 
kunnen worden maar niet door b.v. verhuizing 
overgeschreven worden naar de gemeente die bij de 
dan geldende postcode hoort.  

Gemeenteleden die verhuizen maar toch verbonden 
willen blijven bij hun gemeente kunnen als 
‘voorkeurslid’ ingeschreven blijven bij de Bron. Dit zal 
aan de ledenadministrateur moeten worden 
doorgegeven zodat een verzoek tot overschrijving 
ingediend kan worden. 
 

In onze gemeente hebben wij veel mensen die 
regelmatig komen maar niet ingeschreven staan bij 
onze gemeente. Wij zouden het heel erg op prijs 
stellen om deze mensen te registreren zodat wij de 
gegevens van de mensen hebben. Dit is voor de 
onderlinge contacten heel fijn. Ook de predikanten 
kunnen in ons systeem kijken zodat zij mensen 
kunnen bereiken. 
U doet dan ook automatisch mee met de jaarlijkse 
actie Kerkbalans waarbij de kerk om een jaarlijkse 
bijdragen vraagt. Hiervan worden o.a. de predikanten 
betaald maar ook de vele activiteiten die in en rond de 
gemeente plaatsvinden. U kunt natuurlijk ook zonder 
actie Kerkbalans bijdragen aan onze gemeente. 
Als u dat overweegt dan kunt u contact opnemen met 
Ans van Raalte-Deschan. 
Met vriendelijke groet 

Ans van Raalte-Deschan 

E-mail adres ledendebron@gmail.com.  

Ledenadministratie: schrijf u in! (s.v.p.) 
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Betondorp groeit verder:  
Het zaadje wordt een jonge boom. 
 

Het is Pasen! Overal nieuwe groei en bloei. De 
natuur ontwaakt in de takken van de bomen. De 
merel zingt weer. 
Ondanks de coronamaatregelen probeert de huiskerk 
in Betondorp toch op kleine schaal bijeen te komen. 
Gewoon: om de moed erin te houden!  We eten 
samen in het Brinkhuis,  met een klein groepje 
mensen. Daar vieren en bidden we ook. Heel 
bijzonder dat onze groep aan het groeien is! We zijn 
dankbaar en blij dat er nu zelfs kindervoetjes 
rondrennen in de buurtkerk. En dat we mogen 
doorgaan met het ronbrengen van maaltijden en het 
opzetten van een huiskamer voor de buurt. Ook zijn 
er plannen voor het opzetten van een alphacursus 

voor beginnende gelovigen .Dat gaan we samen 
doen met onze ondernemende stagiair Rogier en de 
pionierkerk “ Oase voor nieuw West”.  Kleine, 
spannende stappen op weg naar nieuwe bloei Zo 
wordt het kleine kerkplantje een boom, en we hopen 
dat veel mensen in haar takken komen schuilen. Wie 
weet ook de mensen uit de moederkerk! Als het goed 
is zijn wij vanaf Pasen elke zondagmiddag te vinden 
in het Brinkhuis. Landbouwstraat 68. Daar staat koffie 
en taart klaar .Er is muziek en de kachel brandt. Kom 
maar langs! ( 06-10421819) 

 Fijne gezegende Paasdagen van buurtdominee  
 

 

Margrietha en haar team. 

Eva en Nynte in de keuken van het Brinkhuis 

Jannie blijft lachen 

Bidden voor de mensen uit de buurt 

Na de viering is er soep 
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Niet zo lang geleden werd ik door een buurtbewoner 
gevraagd wat een dominee nu eigenlijk doet. Een 
goede vraag, wat naast de diensten op zondag is het 
niet altijd duidelijk hoe een werkweek in de kerk 
eruitziet, zeker in coronatijd. En toch is er elke week 
genoeg te doen in en om de Bron. Ik hoefde dan ook 
niet lang na te denken om deze buurtbewoner van 
een antwoord te voorzien. Maar omdat het voor u 
misschien ook aardig is om een inkijkje te krijgen in 
mijn werk, vertel ik dit keer iets meer over mijn 
bezigheden. 
 

In de eerste plaats geldt dat geen week hetzelfde is. 
Dat komt omdat de kern van mijn werk ontmoeting is. 
Ontmoeting met mensen binnen en buiten de Bron. En 
elke week ontmoet ik weer andere mensen. Zo sprak 
ik de afgelopen week met een ondernemer die bezig 
is met groene initiatieven, een gebiedsontwikkelaar 
van de gemeente Amsterdam, een 90 jarige dame die 
in de wijk is komen wonen en iemand die bij ons 
aanklopte voor praktische hulp. Veel van deze 
contacten heb ik opgedaan via u en jou. Het waren 
mensen met wie ooit al eens een gesprek was, of 
waarvan u of jij wist dat ze wel interesse hadden in de 
kerk. Geef die contacten gerust door, soms biedt het 
zomaar kans voor een goed gesprek. Bij andere 
contacten ontstond het gesprek soms spontaan of was 
het via een activiteit. 
 

En als ik niet met mensen in gesprek ben, dan is er 
altijd wel iets te organiseren, waardoor we mensen 
kunnen ontmoeten. En gelukkig sta ik daarin niet 
alleen. We trekken in de kerkenraad samen op, wij zijn 
met drie predikanten en er is een enthousiast 
missionair team waarin we brainstormen, bidden en 
bedenken hoe we er voor de buurt kunnen zijn. En 
samen met een grote groep vrijwilligers wordt er heel 
wat mogelijk gemaakt. Inmiddels begint de Give & Get 
kast steeds bekender te worden in de wijk. En op de 
woensdagmorgen zijn er zelfs een aantal 
buurtbewoners die mee komen helpen om de kerk 
open te stellen.  
 

Een ander groot project is de buurttuin waarvoor we 
subsidie hebben gekregen van de gemeente. Op de 
groenstrook aan de Hugo de Vrieslaan vanaf het 

elektriciteitshuisje, mogen we een moestuin van en 
voor de buurt gaan ontwikkelen. Op dit moment zijn 
we volop in gesprek met ervaringsdeskundigen uit de 
wijk, hoe we dit het beste kunnen doen. Maar straks 
mag ik, samen met vele anderen als het goed is, 
letterlijk de handen uit de mouwen gaan steken ;). We 
hopen dat ook dit een plek wordt, waar kerk en buurt 
elkaar ontmoeten. 
 

Maar met al deze organisatie rondom ontmoeting, 
begin ik één ding steeds meer te leren. Ontmoeten is 
ook ‘ont-moeten’. We kunnen druk zijn met allerlei 
plannen, ideeën en activiteiten, maar juist het geloof 
biedt een plek waar we niets moeten, maar onszelf 
mogen zijn in het licht van God. Soms gebeurt dat in 
een gesprek, in een ontmoeting of in een activiteit. En 
even lijkt het alsof God zelf dan aan tafel aanschuift. 
En hoe de week er dan ook uitziet, ik hoop dat ik daar 
vooral ruimte voor kan maken.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

René Visser 

De handen uit de mouwen  

Postzegels  

Beste mensen, 
Ondanks de beroerde tijd ontvangt de “Kerk in Actie” 
nog steeds graag uw postzegels en kaarten  een 
Cartridges. Ik probeer ze  bij u te komen halen na 
een telefoontje op 0651701842. Bij voorbaat dank, de 
hartelijke groeten  

Louis Robert 
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Diaconale collectes april - juli 2021  
28 maart Palmpasencollecte – Jong Protestant – JOP 

Bankrekeningnummer: NL52 ABNA 0414 141 415 ten name van Jeugdwerk 
Protestantse Kerk o.v.v. JOP Palmpasen 

4 april Kerk in Actie – Werelddiaconaat – een toekomst voor kansarme kinderen in Z-Afrika. 
Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457  ten name van Kerk in Actie o.v.v. 
collecte Pasen. 

11 april Classicale Commissie Pastorale Zorg Gehandicapten 

Bankrekeningnummer NL46 INGB 0003 2843 88 tnv Clas.Com. Past. Zorg 
Verstandelijk Gehandicapten 

18 april Stichting Vrienden Oude Zijds 100 

Bankrekeningnummer: NL80 INGB 0000 056 295 tnv Stichting Vrienden Oudezijds 
100 

25 april Kerk in Actie – binnenlands diaconaat 
Bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457  ten name van Kerk in Actie o.v.v. 
Diaconaat april 

2 mei Eigen jeugdwerk – De Bron 

Bankrekeningnummer: NL78 INGB 0004 622 084 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Watergraafsmeer o.v.v. eigen jeugdwerk 

9 mei Kerk in Actie – Noodhulp voor Libanon 

Bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457  ten name van Kerk in Actie o.v.v. 
collecte Noodhulp mei 

16 mei Joods Hospice – Immanuel - Amsterdam 

Bankrekeningnummer: NL59 ABNA 0455 444 277 t.n.v. Joods Hospice Immanuel 

23 mei Kerk in Actie –  Egypte – Zending – Pinkstercollecte 

Bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457  ten name van Kerk in Actie o.v.v. 
collecte Pinksterzending 

30 mei Betondorp Bloeit 
Bankrekeningnummer NL90 INGB 0005 1455 11 tnv. Prot.Gemeente Amsterdam 
Watergraafsmeer o.v.v. Betondorp Bloeit 

6 juni Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Oeganda) Bankrekeningnummer: NL89 
ABNA 0457 457 457  ten name van Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni 

13 juni Exodus – ex-gedetineerden 
Bankrekening NL68 INGB 0004 324 414 ten name van Exodus 

20 juni Kerk in Actie – Noodhulp - Griekenland 

Bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457  ten name van Kerk in Actie o.v.v. 
Noodhulp juni 

27 juni De Regenboog Groep – Amsterdam 
Bankrekeningnummer: NL79 TRIO 0379 3155 64 t.n.v. De Regenboog Groep 

4 juli Kerk in Actie – binnenlands diaconaat – vakantiepret voor kinderen in armoede. 
Bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457  ten name van Kerk in Actie o.v.v. 
Diaconaat juli 

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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Lammerdina, zo heet mijn moeder. Toch wordt ze van 
jongs af aan ‘Lammie’ genoemd. Als liefhebbende 
dochter zoek ik haar geregeld op. Meestal op zondag. 
Ik neem dan mijn kleine hartendief  Loesje mee. 
Grootmoeder is dol op haar kleinkind. Samen drinken 
wij er thee en eten een  taartje. Ze is negentig plus 
maar nog heel goed bij de tijd. Door haar zilverwitte 
lange haren en haar innemende bruine ogen lijkt zij 
op een sprookjesfee. 
   Eén dag kan ik me nog goed herinneren. Mijn 
dochtertje vertelt dat ze een supermooi toneelstuk 
had zien opvoeren. Door kinderen uit haar school. Op 
Kerstavond in de kerk.   
   Dan gaat een emotionele snaar bij haar 
grootmoeder trillen. Levendig begint ze over haar 
kinderjaren te vertellen. Op zondag krijgt ze van haar 
vader altijd é é n cent. Om in de kerk in het zakje te 
doen.  Eens zijn haar ouders druk in de weer met 
haar kleine zusje, omdat het ernstig ziek is. Lammie 
moet alleen naar de kerk. Ze krijgt wel een cent mee. 
Het is verleidelijk lenteweer. Daarom loopt ze naar 
een snoepwinkeltje. Ze koopt er voor een cent drop. 
Daarna gaat ze in het park op een bankje zitten 
snoepen. In de zon.  Ze ging niet meer naar de kerk. 
   Op haar basisschool zijn vrouwen uit een orde van 
religieuze zusters de baas. Allen lopen in een zwarte 
toga.  Een soort Roomse boerka zonder 
haremmasker. Het gezicht omkranst  door een witte 
boord.  Domme nonnen moeten in de verpleging 
werken. Slimme nonnen geven onderwijs.  
   Het hoofd van de school is mère Mathilde.  Door 
alle kinderen wordt haar knoet gevreesd.  Zelfs door 
sommige ouders.  
   Wanneer Lammie die maandag op school komt, 
wordt zij bij mère Mathilde geroepen. Deze vraagt 

haar: ‘Lammerdina, wat deed je afgelopen zondag in 
de snoepwinkel? Zuster Clarissa zag je er stiekem 
binnengaan.’ 
   De sprookjesfee beeft bij de herinnering. ‘Ik kocht er 
voor een cent drop.’ 
   Daarop zegt de non, met een stem waarbij 
vergeleken azijn suikerwater is: ‘Dat was natuurlijk je 
geld voor in de kerk.’ 
  ‘Ja,’ zegt Lammie en begint te huilen. 
   Zij en het school hoofd staan recht tegenover 
elkaar. Voor straf geeft de zuster haar een loei van 
een klap in haar gezicht.  Met opgeheven hand vraagt 
ze vervolgens:  ‘Wat zég je nu?’ 
   Lammie herinnert zich wat haar klasgenootjes haar 
hebben verteld. Angstig snikt zij: ‘Merci, ma mère 
Mathilde.’ Ze mag weer naar haar klas terug. 
   ‘Toen ik die klap kreeg,’  zegt grootmoeder nu, 
dacht ik: ‘als ik groot ben, ga ik nooit meer naar de 
kerk.’  
   We zijn even stil na dit relaas. Even weet ik niet wat 
ik zal zeggen.  
   Loesje heeft met grote ogen geluisterd. Nu vraagt 
ze: ‘grootmoeder, is je zieke zusje helemaal 
genezen?’  
  ‘Goddank wel. Toch was het vreselijk op het randje.’ 
   Opeens merkt mijn dochtertje op: ‘Grootmoeder, 
misschien speelde G*D toen wel verstoppertje met je.’ 
    Mijn moeder kijkt haar blij verrast aan. ‘Lieve kind. 
Je hebt helemaal gelijk. Volwassenen zijn vaak 
oliedom. Jij hebt je taartje met een kopje thee nu echt 
wel verdiend.’ 
 

 

H.Heijnen 

                 Www.Heijnheijnen.nl  

CENT 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans Jeruzalem. 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan, 
de Zone Gods is opgestaan! 
 

Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held. 
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht. 
 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan. 
Wie met geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood of helle niet. 
 

Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan; 
een leven, door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 

De heer is waarlijk opgestaan! 
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Inspiratie 

De Blik van Dick 

Net als vier jaar geleden heb ik vandaag mijn 
stembiljet ingevuld in de Bron. Daarbij drong zich op 
voorhand al een interessant gedachtenexperiment op: 
zou de aard van de locatie waar een stemlokaal is 
gevestigd ook van invloed zijn op de partijkeuze?  
 

Stel: je gaat stemmen in een gymnastieklokaal, zou je 
dan meer neigen naar de Partij voor de Spieren? Of 
als je, gewapend met stempas en legitimatiebewijs, 
binnengaat in het café dat de rest van de week jouw 
stamkroeg is, maak je dan een vakje rood op grond 
van de borrelpraat die je daar anders hoort? En welke 
inspiratie biedt dan een kerkgebouw?  
Begrijp me goed, ik zeg niet dat turncoach, 
kroegbaas, predikant of ouderling een stemadvies 
moeten geven; dat is natuurlijk uit den boze! Dat zou 
alleen al rieken naar de betutteling waar ik zo wars 
van ben. Het gaat mij er puur en alleen om of de 
omgeving en de ervaringen die je daar doorgaans 
opdoet een rol spelen bij ons stemgedrag. Kortom, 
laat iemand zich in het geval van een kerkgebouw 
inspireren door hoe dat gebouw eruitziet, door wat 
daar gebeurt, door wat daar wordt verteld?  
 

Voor mij persoonlijk – het zal u op grond van eerdere 
Blikken van Dick niet verbazen - luidt het antwoord 
‘neen’. De verbinding tussen de oude teksten die 
Onze Lieve Heer liet optekenen in zijn Handleiding bij 
de Schepping, en wat er hier en nu in de 
samenleving, bij mensen, in organisaties speelt, mis ik 
meestal node. Engagement is in de protestantse 
traditie doorgaans volstrekt ondergeschikt aan 
exegese. Waarom toch is dat zo? Genoemde 
Handleiding staat immers vol met handreikingen en 
voorbeelden. En als ik een ander boek lees, heb ik 
ook niemand nodig die mij uitlegt wat ik lees. Mij biedt 
deze plaats van samenkomst althans geen inspiratie 
om te kiezen voor Partij A of Partij B. 
 

Met engagement doel ik zeker niet alleen op politiek 
engagement, op links of rechts, op zaken als 
klimaatproblematiek of armoede. Ik doel daarmee op 

betrokkenheid bij mensen, bij de aarde, bij cultuur.  
Een voorbeeld. Niet zo gek lang geleden heb ik in 
twee maanden tijd drie maal een preek gehoord over 
Ruth. Alledrie volstrekt uitgekauwd en platgeslagen, 
tot op de laatste tittel en jota kapot-geëxegeseerd. Er 
werd voorbijgegaan aan het literaire hoogstandje dat 
dit mooiste Bijbelboek is, met geen woord werd gerept 
over Boas, die op het eerste gezicht smoorverliefd 
wordt als hij Ruth op zijn akkers tegenkomt, niets over 
de attenties en cadeautjes waarmee hij Ruth en zijn 
aanstaande schoonmoeder verleidt. Het zou zomaar 
een vorige week verschenen novelle kunnen zijn. 
Literatuur, cultuur, liefde, het zijn allemaal uitingen 
van engagement.  
 

Nog een voorbeeld. Twee weken geleden luisterde ik 
naar een radio-uitzending gewijd aan Jeroen van 
Merwijk, de kort daarvoor overleden beeldend 
kunstenaar en cabaretier. Maar bovenal een van de 
allerbeste schrijvers van liedteksten die Nederland 
ooit heeft gekend. In een interview zei hij eens “dat 
veel mensen denken dat een avondje cabaret bestaat 
uit drie kwartier lachen, een kop koffie, en dan weer 
drie kwartier lachen. Maar cabaret is veel meer, dat 
mag, nee moet schuren, pijn doen.” 
Dit programma werd uitgezonden op zondagmorgen. 
Misschien daarom wel dacht ik: ‘Voor een kerkdienst 
geldt precies hetzelfde. Dat is niet alleen feelgood 
movie, maar mag, nee moet af en toe schuren, pijn 
doen.’  
Daarna werden zijn liederen ‘Dat vinden jongens leuk’ 
en ‘Eén oorlog tegelijk’ gedraaid; liederen die mij op 
dat moment heel veel inspiratie gaven. 
 

Kerkdienstgemist heb ik daarna maar niet meer 
aangezet.  
 

 

Dick Spijker 
 

www.deblikvandick.nl 
www.facebook.com/deblikvandick 
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Groeien bij De Bron - kalender april / mei 2021 

maandag 29 maart 19.15 uur Cursus Christelijk Geloof 

dinsdag  30 maart 19.30 uur Uur van gebed 

woensdag 31 maart 10-12 uur; 19.30-20.30 uur Open kerk  

     voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

donderdag 1 april 19.00 uur Witte Donderdag - viering HA 

      ds. Gerbrand Molenaar 

vrijdag 2 april 19.00 uur Goede Vrijdag - oecum.dienst in de Hofkerk 

      ds. Margrietha Reinders e.a. 

zaterdag 3 april 19.00 uur Paaswake - ds. René Visser 

zondag 4 april 10.00 uur  Pasen - ds. Gerbrand Molenaar 

woensdag 7 april 10-12 uur; 19.30-20.30 uur Open kerk  

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

zondag  11 april 10.00 uur ds. Margrietha Reinders 

maarndag 12 april 19.15 uur Cursus Christelijk Geloof 

dinsdag  13 april 19.30 uur Uur van gebed 

woensdag 14 april 10-12 uur; 19.30-20.30 uur Open kerk  

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

zondag 18 april 10.00 uur  ds. Gerbrand Molenaar 

woensdag 21 april 10-12 uur; 19.30-20.30 uur Open kerk  

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

zondag 25 april 10.00 uur ds. René Visser 

maarndag 26 april 19.00 uur Cursus Christelijk Geloof 

dinsdag  27 april 19.30 uur Uur van gebed 

woensdag 28 april 19.30-20.30 uur Open kerk  

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

zondag 2 mei 10.00 uur ds. Gerbrand Molenaar 

woensdag 5 mei 10-12 uur; 19.30-20.30 uur Open kerk  

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

zondag 9 mei 10.00 uur ds. Gerbrand Molenaar 

maarndag 10 mei 19.15 uur Cursus Christelijk Geloof 

dinsdag  11 mei 19.30 uur Uur van gebed 

woensdag 12 mei 10-12 uur; 19.30-20.30 uur Open kerk  

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

donderdag 13 mei 10.00 uur  Hemelvaartsdag - ds. René Visser 

zondag 16 mei 10.00 uur ds. Margrietha Reinders 

woensdag 19 mei 10-12 uur; 19.30-20.30 uur Open kerk  

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

zondag 23 mei 10.00 uur  Pinksteren - ds. Gerbrand Molenaar 

dinsdag  25 mei 19.30 uur Uur van gebed 

woensdag 26 mei 10-12 uur; 19.30-20.30 uur Open kerk  

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

zondag 30 mei 10.00 uur  ds. René Visser 

    

Wijzigingen voorbehouden   

De opnames van de kerkdiensten kunt u zien en beluisteren via  

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