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Geest van God, daal neer als een vuur over 
onze wereld:  
dat wij warmte bieden aan wie in de kou staan;  
dat geestdrift ons mag aansteken:  
dat volken elkaars taal leren spreken en 
verstaan.  
Herschep ons wanneer we moedeloos zijn,  
doe ons ontbranden wanneer we uitgedoofd zijn.  
Geest van God, beziel ons, dat uw vuur onze 
harten loutert.  
 

Paul Bruggeman 
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Terugblik na eerste seizoen in De Bron 

Op zondag 6 september 2020 werden René en ik 
bevestigd als predikanten in De Bron. De sfeer was 
optimistisch. Na een moeilijk half jaar met de eerste 
coronagolf hadden we weer zoveel mogelijkheden dat 
we een intrededienst konden beleggen met ca. 100 
mensen. We maakten plannen voor een receptie later 
die maand om nader kennis te maken met de 
gemeente, met kerken uit de buurt, met 
maatschappelijke partners. Maar al gauw veranderde 
de situatie. De relatief vrije zomer eiste zijn tol in het 
najaar. Een tweede golf naderde. Desondanks 
gebeurde er mooie en bijzondere dingen. Drie mensen 
werden gedoopt. In november Karin Blom. En op de 
zondag voor Kerst Rosella Deen en Paul Klijn. 
Momenten die indruk op mij maakten. Mensen die 
door God liefdevol in hun kraag werden gegrepen. Hij 
gaf hen aan ons. 
Rond de jaarwisseling gloorde er hoop. Er ging 
gevaccineerd worden. Maar wat we toen niet wisten 
was dat het dieptepunt nog moest komen. De scholen 
gingen weer dicht. Behalve de kappers moesten ook 

alle niet noodzakelijke winkels dicht. En voor de 
kerken was er een periode dat er helemaal geen 
bezoekers in de dienst aanwezig waren. Diverse 
gemeenteleden kregen corona, gelukkig zonder fatale 
gevolgen. Dat stemt dankbaar.  
Inmiddels zijn we al bijna op de helft van 2021. De 
vooruitzichten zijn nu daadwerkelijk positief. Het ziet 
er naar uit dat we na deze zomervakantie beduidend 
meer mogelijkheden hebben om samen te komen. Ik 
zie daar enorm naar uit: op zondag samen koffie 
drinken na de dienst, als kerkenraad rond één tafel 
vergaderen, kinderen die elkaar weer regelmatig 
ontmoeten in en rond de kerk. Ik zie uit naar 
kringavonden en bijeenkomsten waarbij we samen 
leren en ontdekken, ons geloof verdiepen en onze 
vragen delen. Ik denk dat we dat als kerk nodig 
hebben; we zijn droog komen te staan, in ieder geval 
als het gaat om onze onderlinge gemeenschap. Ieder 
heeft meer dan een jaar op z’n eigen eiland geleefd. 
De één heeft daar meer moeite mee dan de ander, 
maar voor de kerk als gemeenschap was het een 
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flinke aderlating. Ik hoop dan ook van harte dat we 
met de positieve ontwikkelingen in het vooruitzicht 
elkaar weer meer en meer gaan opzoeken. Dat de 
kerkdiensten weer een moment worden van 
gezamenlijkheid: de Geest die ons bij elkaar brengt 
om samen het lichaam van Christus te zijn, jij de hand 
en ik de voet, hij het oog en zij het oor. En geen 
lichaamsdeel kan gemist worden.   
Was het afgelopen seizoen een verloren seizoen? 
Nee! Natuurlijk was het in veel opzichten armoedig, 
maar door bezoeken en telefoontjes heb ik toch veel 
mensen ontmoet en leren kennen. Dat maakt me blij 
en hoopvol, want De Bron kent veel lieve en 
bijzondere mensen, zo heb ik gemerkt. Het afgelopen 
seizoen had ik ook tijd om de situatie van De Bron op 
me in te laten werken: wat zijn onze kansen en 

mogelijkheden? En waar zijn we kwetsbaar en 
beperkt? Bij deze bezinnende vragen heb ik veel 
steun ervaren van mijn twee zeer gewaardeerde 
collega’s, Margrietha en René. Het is een voorrecht 
om als team te werken. En ook de ruim aangevulde 
kerkenraad voelt als een zegen.  
Kortom, er borrelt van alles. Zoals de natuur dit 
voorjaar lang moest wachten om uit te lopen, 
gehinderd door de kou, zo hebben wij als kerk ook 
lang moeten wachten. Maar al is het dan aarzelend en 
met horten en stoten, de lente breekt door, de bomen 
worden groen, voorbode van de grote zomer. Zo kijk 
ik ook naar De Bron. Hoopvol uitkijkend naar wat 
komt.   
 

Gerbrand Molenaar 

Gemis 

Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,  
geen leven, dan waar Gij het wekt 
in een gemis dat naar U schreit. 
Lied 680:3 

 

Het gevoel van gemis is niet fijn. Sterker nog, als het 
gaat om een mens, een dierbare, die je moet missen, 
dan doet dat enorm pijn. Trouwens, ook materiële 
zaken kunnen je een pijnlijk gevoel van gemis geven. 
Het huis waar je zolang hebt gewoond, moest je 
verlaten. Een kostbaar erfstuk dat altijd de herinnering 
opriep aan je ouders, is je ontvreemd. Het werk dat je 
altijd met zoveel plezier deed, kun je niet meer doen. 
En zo kan ieder mens wel momenten of perioden in 
zijn leven aanwijzen dat hij iets of iemand miste.  
 

Het gevoel van gemis leeft met name in bijzondere 
omstandigheden: als er sprake is van rouw of 
verbreking van relaties. Toch denk ik dat gemis niet 
alleen aan die hele concrete situaties verbonden is. 
Gemis is een ervaring die aan de basis van ons leven 
ligt. Ieder mens kent zijn momenten van 
eenzaamheid, van onbegrepen zijn, van leegte. Ieder 
mens kent de honger naar geluk, naar vrede en naar 
liefde.  
 

In het Hebreeuws van het Oude Testament bestaat 
een aantal aanduidingen voor de mens. De eerste is 
nèfèsj. Vaak wordt dit vertaald met ‘ziel’, maar in de 
eerste plaats betekent het ‘keel’. Het is de hongerige 
mond die door God gevuld wordt (Ps. 107:9). Nèfèsj 
verwijst naar de behoeftige mens die afhankelijk is 
van de zorg van God. Een ander woord dat gebruikt 
wordt is basar, wat ‘vlees’ betekent. Het kan een 
verwijzing zijn naar het menselijk lichaam, maar in het 
algemeen is het een aanduiding voor de mens in zijn 
zwakheid en kwetsbaarheid, zowel in fysiek als in 
ethisch opzicht. Hij is aangewezen op de hulp van 
anderen, van God, alleen redt hij het niet. 

 

In de bijbel wordt de mens dus getekend als een 
behoeftig wezen. We zijn als lege vaten die gevuld 
willen worden. Maar we zijn ook vaten met barsten 
erin, waar het water zo weer uit wegloopt. We raken 
niet verzadigd. Altijd blijft dat gevoel van honger, van 
dorst, van gemis, van leegte. Het ligt aan de basis van 
ons bestaan. De consumptiemaatschappij waarin wij 
leven illustreert dit. Op allerlei manieren proberen we 
onze gebroken vaten te vullen, maar steeds weer 
blijkt dat we nooit genoeg hebben. Onze honger is 
niet te stillen, althans niet met dingen die geld kosten.  
 

Er wordt in het Oude Testament nog een woord 
gebruikt met betrekking tot de mens, en dat is ruach, 
‘geest’. Hier gaat het om de mens die vervuld is met 
kracht, de mens die het goede wenst en die handelt 
als een verantwoordelijk schepsel. Maar deze ruach, 
deze geest, is niet iets dat de mens automatisch en 
permanent bezit. Het is een gave! Die kan ons 
gegeven worden en die kan ook van ons 
weggenomen worden. Het is een gave die we 
ontvangen in de relatie met de Geest van God. Alleen 
in de relatie met Hem kan ons zwakke en behoeftige 
bestaan vervuld worden met kracht en kunnen wij 
staande blijven. 
 

Niet alleen mensen in verdrietige omstandigheden 
hebben gemis. Elk mens leeft met gemis. Allemaal 
hebben we behoefte aan iemand die voor ons zorgt, 
iemand die ons echt kent en begrijpt, iemand die ons 
kracht geeft om het goede te doen. Want alleen, op 
onszelf, weten we dat we kwetsbare mensen zijn, 
bang voor hoge golven van dit leven. De grote vraag 
is: wat doen wij met ons gemis? We kunnen er boos 
om worden of verdrietig. We kunnen in ons verdriet 
blijven hangen en we beklagen onszelf. We kunnen 
ook net doen alsof het er niet is en we proberen onze 
gebroken vaten te vullen met dingen die niet 
verzadigen kunnen.  
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Het lied dat boven deze meditatie staat, geeft een 
andere kijk op ons gemis. Het gaat over de ruach, de 
Geest van God. Het is de Geest die kracht geeft en 
leven wekt. En waar doet Hij dat? In een gemis dat 
naar God schreit. Waar wij in alle eerlijkheid onze 
zwakte, onze leegte, ons gemis onder ogen komen en 
daarmee naar God toegaan, daar wordt het Leven 

geboren! Daar worden wij vervuld met Gods Geest, 
die ons kent en begrijpt, die ons troost en bemoedigt. 
Die Geest geeft ons te drinken van het levende water. 
En wie daarvan gedronken heeft, zal in eeuwigheid 
geen dorst meer krijgen (Joh.4:14). 
 

 

Gerbrand Molenaar 

 

Het is nu bijna een jaar geleden dat ik begon als 
missionair predikant in de Bron. Eerst in juli en 
augustus met een onderzoek naar de wijk en 
vervolgens in september bevestigd als predikant. 
Vanaf het begin af aan was er hoop en geloof. We 
hebben als kerk goed nieuws te delen in de wijk! 
Tegelijkertijd waren en vragen en twijfels. Hoe moeten 

we de mensen om ons heen bereiken? Zit er iemand 
op de kerk te wachten? En hoe bereiken we de 
Watergraafsmeer in coronatijd? Toen ik in het 
afgelopen jaar rondliep door de wijk voelde het ook 
weleens kwetsbaar. Zoveel mensen die geen enkel 
besef hebben van de kerk, wat hebben wij dan te 
bieden.  
 

Maar inmiddels is er heel wat gebeurd. Als ik terugkijk 

dan sta ik versteld van alle contacten die zijn 
ontstaan, activiteiten die zijn georganiseerd en 
plannen die klaar liggen wanneer er weer mogelijk is. 
Hoewel ik u zo goed mogelijk op de hoogte probeer te 
houden via Meerzicht en de nieuwsbrief, geef ik hier 
toch nog graag een korte samenvatting van alles wat 
er in het afgelopen jaar is gebeurd.  

 

Zoals eerder gezegd is de kern van het missionaire 
werk ontmoeting. En er zijn heel wat ontmoetingen 
geweest. Twee verhalen springen er nu uit. De dag 
voor kerst kwam er iemand binnenlopen die nog even 
wilde praten. Inmiddels heb ik wat vaker kunnen 
afspreken, het levensverhaal gehoord, samen mogen 
bidden en wil deze persoon mee gaan doen met 
activiteiten van de Bron. Daarnaast was er iemand die 
had gebeden dat ze genoeg boodschappen zou 

God is aan het werk 
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hebben. Diezelfde avond kwam ze langs bij de Give & 
Get kast en was er precies datgene waar ze om 
gevraagd had. Het zijn kleine wonderen, die grote 
blijdschap geven!  
 

Koffiedrinken op het plein op woensdagmorgen  
 

Daarnaast is er al heel wat georganiseerd in en rond 
de Bron. De zingevingsclub bij Dynamo, De 
kinderboekenweek, het jeugdtheater, de kerstboom 
op het plein, de Brood & Viskring, de Give & Getkast 
op woensdagmorgen en avond, de gebedskring, de 
cursus wat is christelijk geloof, en natuurlijk het 
moestuinenproject waarvan de eerste moestuinbak 
inmiddels gebouwd is! Het missionaire team en alle 
andere vrijwilligers hebben zich met hart en ziel 
ingezet. En door al die activiteiten hebben steeds 
meer mensen en organisaties de Bron leren kennen 
als kerk van en voor de buurt.  
 

De eerste moestuinbak bij de Bron, inmiddels 
hebben we al bijna tien aanmeldingen van 
buurtbewoners 

 

Ten slotte zijn er ook weer nieuwe plannen en ideeën 
uit de nieuwe contacten ontstaan. Sommige dingen 
zijn nog te pril om te delen, maar veel organisaties 
willen graag met de Bron samenwerken om van 
betekenis te zijn voor de Watergraafsmeer. En dat is 
heel mooi, want het levert kansen op om meer te 
organiseren en meer mensen te ontmoeten. Van het 
één komt zomaar weer het ander.  
 

Als ik dit lees dan word ik blij en dankbaar. Dankbaar 
dat u als gemeente de moed heeft gehad om deze 
stap naar buiten te zetten. Ik ben dankbaar voor alle 
inzet die er is vanuit het missionaire team, de 
kerkenraad en zovelen anderen die naast hun (volle) 
programma tijd en energie in de gemeente steken. En 
ik ben God dankbaar. Want door al onze activiteiten, 
ideeën en ontmoetingen heen is God aan het werk in 
de Watergraafsmeer. Daar is dit jaar een getuigenis 
van!  
 

Nu we zien dat God zo aan het werk is, zou ik u en 
jou graag drie dingen mee willen geven voor deze 
zomer. Drie dingen om even de tijd voor te nemen. 
Om samen uit te kijken naar datgene wat God doet.  
 

1 De sleutel voor alles wat we doen in de kerk is 
gebed. Ik geloof dat alle zegen die we tot nu toe 
hebben ontvangen het resultaat is van biddende 
gemeenteleden. Zou u ook één keer per week voor de 
Bron en de Watergraafsmeer willen bidden? Al is het 
maar tien minuten. Het kan ook mooi zijn om voor 
iemand die u in de Watergraafsmeer kent te bidden 
dat ze God ook leren kennen.  
 

2 Schrijf een getuigenis op. Er zijn zoveel mooie 
verhalen te delen van datgene wat God heeft gedaan. 
Heeft u weleens iets meegemaakt van hoe God aan 
het werk was in het leven van iemand die je kende? 
Of heb jij ervaren hoe God in je eigen leven heeft 
gewerkt. Schrijf het eens op. Door deze herinneringen 
op te halen kun je hoop en geloof krijgen voor de 
toekomst.  

 

3 Droom en doe mee met de Bron. Wat zou uw droom 
zijn voor de Bron. Durf dat eens uit te spreken en op 
te schrijven. En denk eens na wat u het komende vlak 
zou kunnen doen voor de Bron. Op welke wijze zou u 
in het komende jaar betrokken willen zijn om deze 
droom werkelijkheid te maken? Zou het kunnen 
aansluiten bij één van de dingen die we al doen?  
 

De getuigenissen, dromen en gebedspunten mag u 
natuurlijk naar mij opsturen (hnrvisser@gmail.com). 
Als u het goed vindt, kan ik er wellicht iets van delen 
in een dienst of op een ander moment. Want het 
delen van deze verhalen geeft hoop!  
 

Ik sluit daarom af met een bemoedigend verhaal van 
een predikant van een vergelijkbare Protestantse 
kerk: ds. Dirk de Bree van de Nieuwe Kerk in Utrecht. 
Dit verhaal stond in het tijdschrift Inspirare (nummer 3, 
2019).  

 

‘Dominee, mag ik u iets vragen?’  
Na afloop van een kerkdienst elders in het land komt 
een oudere vrouw naar me toe. ‘Hoe is het met de 
balkons in de Nieuwe Kerk?’ 
Ik kijk wat verbaasd en mompel iets als: ‘Hoe bedoelt 
u?’ 
‘Nou, zitten er ook mensen op de balkons, tijdens de 
kerkdiensten?’ 
‘Ja, die zitten regelmatig vol. Onlangs moesten we 
zelfs mensen teleurstellen. Te vol.’ Ik zie de tranen in 
haar ogen. ‘Daar hebben we nu voor gebeden!’  
De mevrouw in kwestie blijkt in de jaren 90 lid te zijn 
geweest van de Nieuwe Kerk, toen deze gemeente 
bestond uit een veertigtal oudere mensen en een 
verdwaalde student. Met toewijding, gebed en geloof 
zijn ze aan de slag gegaan en inmiddels zit de kerk 
weer regelmatig vol met meer dan 600 leden.  
 

Rene Visser 
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Als kerkenraad zijn we verheugd en bijzonder 
dankbaar te melden dat Wim Knabe de kerkenraad in 
de afgelopen maanden is komen versterken als 
ouderling. Daarnaast hebben we in de afgelopen 
maand ook Paola Castranuovo, Edith Woldring, 
Popko van Meekeren en Vincent Lagendijk kunnen 
verwelkomen. Zij zullen het komende halfjaar kennis 
maken met het werk van de diaconie, kerkenraad en 
kerkrentmeesters. Na deze proeftijd zullen ze de 
beslissing nemen of ze al dan niet willen toetreden tot 
de kerkenraad als diaken (Paola en Vincent) en 
ouderling (Edith, Popko). De kerkenraad was de 
afgelopen jaren telkens kleiner geworden, terwijl de 
taken en verantwoordelijkheden natuurlijk niet minder 
werden. We zijn de uitdagende vacante periode goed 
doorgekomen, maar nu we goed en wel op weg zijn 
met onze nieuwe predikanten en voor de uitdaging 
staan om het missionaire ‘project’, dat we hebben 
geformuleerd bij hun aanstelling, ook concreet handen 
en voeten te geven, is het goed om de kerkenraad 
weer op sterkte te brengen. We hopen dat Wim, 
Paola, Edith, Popko en Vincent goede aansluiting 
vinden in de kerkenraad, en hopen dat de kerkenraad 
niet alleen ervaren wordt als een verantwoordelijkheid, 
maar ook als een kring van inspiratie, spiritualiteit, 
gezonde uitdaging, vriendschap en verbondenheid. 
De eerste vergaderingen die zij hebben bijgewoond 
beloven veel goeds: we hebben hun positieve inbreng, 
inzet, spirit en ideeën al ruimschoots kunnen ervaren.  
 

Ondertussen hopen we dat op deze manier we nog 
meer horen wat er leeft in de gemeente, en dat wat 
we doen ook breed wordt gedragen door de 
gemeente. Zeker in deze tijd, waarin we elkaar niet of 
nauwelijks informeel ontmoeten, is het heel lastig om 
de onderlinge contacten in stand te houden. Zeker 
voor de predikanten is dit een grote uitdaging. Elke 
gemeenschap worstelt met dit probleem. Toch is dat 
in de stad een extra grote uitdaging, omdat we elkaar 
ook niet zomaar op straat of bij de supermarkt 
tegenkomen.  Mocht u zelf iets willen delen met de 
kerkenraad, zit u ergens mee of vindt u dat we ergens 
(meer) aandacht aan moeten besteden, schroom dan 
niet om ons aan te schieten, ons te bellen of te 
mailen. Mijn telefoonnummer en e-mail adres staan 
hieronder.  
  
In de afgelopen maanden hebben we ook over de 
website en Meer-Zicht gesproken. Dick Spijker, 
Vincent Lageweg, en David Soff hebben samen met 
ds. René Visser het initiatief genomen om te 
onderzoeken op welke manier we de website kun nen 
verbeteren. Ondertussen heeft Wim Knabe het 
initiatief genomen om uit te zoeken hoe Meer-Zicht 
verbeterd kan worden. Beide initiatieven zijn kansrijk: 
we kunnen de website en sociale media nog veel 
beter inzetten als visitekaartje voor de kerk en de 
projecten in Betondorp en de Watergraafsmeer. Meer-
Zicht zou zich kunnen ontwikkelen tot een magazine 
met inhoudelijke verhalen en interviews, waardoor 
gemeenteleden elkaar beter kunnen leren kennen. Nu 
we het toch o ver Meer-Zicht hebben: jarenlang heeft 
Henk den Hoedt zorg gedragen voor het samenstellen 

van de Meer-Zicht. Dit nummer is het laatste dat hij 
zal produceren. Vanaf na de zomer neemt Wim het 
voorlopig van hem over. Op deze plaats willen we 
Henk hartelijk danken voor zijn inzet. Je werk en inzet 
wordt zeer gewaardeerd, Henk! 
 

Tijdens de afgelopen twee kerkenraadsvergaderingen 
hebben we ons ook over het project Betondorp Bloeit 
gebogen. Nu ruim vijf jaar geleden hebben we ds. 
Margrietha Reinders aangesteld om in Betondorp te 
gaan pionieren, en twee jaar geleden hebben we dit 
project gecontinueerd. Na zes jaar stoppen de 
subsidies die de landelijke kerk en een stichting aan 
het project hebben verleend, vandaar dat we ook nu 
met Margrietha en vertegenwoordigers van de 
onlangs opgerichte stichting Betondorp Bloeit hebben 
doorgesproken over de toekomst van het missionaire 
project en de (financiële) betrokkenheid van de Bron 
bij het project. De Stichting Betondorp Bloeit heeft een 
plan gemaakt om het project financieel en 
organisatorisch te verzelfstandigen en maakt ook 
plannen om de toekomst van deze huisgemeente en 
het missionaire en diaconale werk in Betondorp te 
bestendigen. De kerkenraad waardeert het werk van 
Margrietha in Betondorp zeer en is onder de indruk 
van het resultaat op haar werk: de huisgemeente die 
gestart is, de aanwezigheid in buurthuis, café, en op 
straat, het aantal mensen dat bereikt wordt met 
diaconale initiatieven. Daarom steunt de kerkenraad 
de ambitie om het project te continueren, 
verzelfstandigen en verduurzamen. Op de afgelopen 
vergaering hebben we besloten om Betondorp Bloeit 
de komende vier jaar financieel en inhoudelijk te 
steunen. Wel bouwen we, in lijn met de ambities van 
de Stichting, in de loop van deze jaren de financiële 
steun af.  
 

De komende maanden zullen we, als kerkenraad, ons 
buigen over het formuleren van een nieuwe visie en 
nieuw beleidsplan. We hebben de aanzet daartoe al 
geschreven, en daarover met de gemeente 
gediscussieerd, bij het formuleren van het 
beroepingsplan en het omschrijven van de vacatures. 
We staan nu voor de uitdaging om de richting die we 
in zijn gegaan, en de uitdaging die we hebben 
geformuleerd, vast te leggen in een visie voor de 
toekomst van de gemeente in de Watergraafsmeer. 
Die visie zou ons moeten helpen beslissingen te 
nemen, zodanig dat alles wat we doen bijdraagt aan 
het realiseren van de visie. Uiteraard schrijven wij 
deze visie niet alleen: we willen er ook met u over 
spreken. Zodra de corona-maatregelen het toelaten, 
zullen we een gemeente-vergadering uitschrijven om 
erover met iedereen die dat wil door te spreken over 
de toekomst van de kerk. Als kerkenraad zijn we, ter 
voorbereiding op dit proces, begonnen het boek Een 
Nazaret Manifest van de Engelse predikant Samuel 
Wells te bespreken. Heel inspirerend! 
 

Namens de kerkenraad wens ik u alle goeds,  
 

Hans Teerds, voorzitter 
hansteerds@gmail.com / 06-13461961 

Bericht vanuit de kerkenraad 
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Diaconale collectes juni - augustus 2021  
  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 

11 juli Stichting Voedselbank Amsterdam 

Bankrekeningnummer: NL49 INGB 0004 2376 50 

18 juli Nederlands Bijbelgenootschap 

Bankrekeningnummer: NL74 SNSB 0266 3808 08 

25 juli Kinderhospice Lindenhofje Amsterdam 

Bankrekeningnummer: NL12 RABO 0108 2959 74 t.n.v. Stichting Vrienden van Het 
Lindenhofje te Amsterdam 

1 augustus Amnesty International Nederland 

Bankrekeningnummer: NL45 TRIO 0198 1000 00 

8 augustus Stichting Jemina Israël 
Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0367 5075 60 

15 augustus Kerk in Actie - Pakistan - Christenen staan sterker in hun geloof 
Bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457  o.v.v. collecte zomerzending 

22 augustus Flame Foundation Kenia 

Bankrekeningnummer: NL53 ABNA 0619 4362 71 

29 augustus Eigen Jongerenwerk 

Bankrekeningnummer: NL78 INGB 0000 4612 09 tnv Prot.Gem. Amsterdam - 
Watergraafsmeer 

5 september Kerk in Actie - Ghana - een sterke kerk op een kwetsbare plek. Bankrekeningnummer: 
NL89 ABNA 0457 457 457  o.v.v. Werelddiaconaat september 

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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Betondorp Bloeit Wordt zelfstandig  
 

Het is bijna 5 jaar geleden dat het team van 
Betondorp Bloeit trots en blij op het podium stond van 
kerk de BRON. Een pioniersplek werd geboren op 6 
juni 2016! Een prachtherinnering. Sindsdien is er veel 
gebeurd, met kleine stapjes. Heel langzaam is er een 
buurtkerk onstaan, die eerst samenkwam in het 
kleine Karnhuis, en nu in het veel grotere Brinkhuis. 
Met Pinksteren wordt er voor  het eerst een kindje 
gedoopt, een grote zegen en een feest. 
Al die tijd schreef ik stukjes voor de Meerzicht en elke 
maand kon u lezen wat er allemaal gebeurde aan 
grote en kleine ontmoetingen, maaltijden, vieringen 
en bezoeken.Ik heb U heel vaak uitgenodigd om te 
komen kijken wat er met het geld van de BRON en 

het Landelijk team Pionieren wordt gedaan. Dat zal ik 
blijven doen! Want U hebt er recht op om dat met 
eigen ogen te zien en er door bemoedigd te worden.  
Langzaam maar zeker zal de huiskerk in Betondorp 
haar eigen weg gaan zoeken. Er is een Stichting 
opgericht die het geld voor de voorganger en de 
activiteiten bij elkaar wil brengen . Zodat de BRON 
zich volledig op haar eigen directe omgeving kan 
gaan richten. Dat proces kost tijd, misschien nog een 
paar jaar, maar we hebben er vertrouwen in! Hier zijn 
de data voor de komende weken: 
6 juni en 4 juli: Maaltijd van de buurtkerk (5 uur, 
Brinkhuis) 
20 juni: Viering van de buurtkerk. (4 uur, Brinkhuis) 
Pas in september kunnen we meer groepsactiviteiten 
plannen, vanwege de maatregelen  Aanmelden mag 

Doden Herdenking op 4 mei 

Dit is 
Nynte , ons 
nieuwe lid 

De 
Avonden 
zijn weer 
open! 

Paradijsvogel Siggy ! Gestorven op 18 mei . 
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Haar vader woont bij haar in. In een droom neemt hij 

een taxi naar de rivier. De chauffeur draagt een 

stralend witte smoking en heeft om zijn hoofd een 

halo. Bij de kade stappen ze samen uit. Er staat een 

groepje van het Leger des Heils.  Ze zingen All You 

Need is Love. De chauffeur en hij springen van de 

kade op het water en beginnen samen te dansen.  Op 

de maat van de muziek.  Ook een buurman en zijn 

beste vriend doen mee.  

   Later weet haar vader zeker dat ze met een engel 

hebben gedanst.  

   Diezelfde week begint hij zich heel moe te voelen. 

‘Ik voel mij niet lekker,’ klaagt hij. Zijn dochter stuurt 

hem naar de  huisarts. Na onderzoek van het bloed 

zegt deze: ‘De uitslag is niet goed. Je hebt iets, maar 

ik weet niet wat.’ 

   Voor haar vader zijn die woorden voldoende. Hij 

gaat op zijn bed liggen en eet of drinkt niet meer. Zij 

vraagt hem tenminste wat thee te drinken, maar hij 

roept: ‘Lieve kind, dat is alleen maar uitstel.’ 

   Elke dag komt de huisarts langs. De eerste dag 

zegt hij: ‘ik kan je geen euthanasie verlenen, want je 

lijdt geen ondraaglijke pijn.’ 

    De tweede dag komt zijn beste vriend Vincent hem 

ook opzoeken. De oude man vertelt hem dat hij 

leverkanker heeft. Zijn hele leven heeft hij zwaar 

gedronken. Vincent kijkt hem aan: ‘Gerrit,  je oogwit is 

niet geel. Vergis jij je niet?’ 

   De derde dag komt de buurman langs. Hem vertelt 

haar vader dat hij lijdt aan uitgezaaide kanker van zijn 

prostaat.  

   De vierde dag klaagt hij tegen de huisarts over 

vreselijke pijn. Op de vraag ‘Waar?’ wijst hij zwijgend 

zijn ellebogen aan. Spreken is te vermoeiend voor 

hem. 

   ‘Je begint door te liggen,’ zegt de arts. Hielen en 

ellebogen worden verbonden en met zalf ingesmeerd.    

   Elke avond wast zijn dochter hem. Elke nacht geeft 

ze hem voor het inslapen een knuffel.   

   Als ze hem de vijfde dag zijn knuffel geeft, verslapt 

hij in haar armen. Zijn hoofd wordt rood en valt 

voorover op zijn borst. Hij is dood. 

   Door een botsing met een dominee was haar vader 

allergisch voor de kerk. Toch stuurde hij haar destijds 

naar de Zondagschool.  ‘Die verhalen zijn grandioos,’ 

zei hij. ‘Je dient ze allemaal te kennen.  Het is een 

bron van rijkdom, een anker.’  Ze leerde er ook heel 

wat liedjes.  Soms zong ze thuis wel eens zo’n wijsje. 

Soms zong hij het op zijn manier na. Boos riep ze 

dan: ‘Zo moet het helemaal niet.’ Dan glimlachte hij:  

‘Een vader maakt het graag mooier dan het is.’ 

   Nu zegt ze:  ‘Op Kerstavond ga ik altijd naar de 

kerk. Voor het mooie Kerstverhaal.  

   Later raak ik vast dement en beland in een 

zorghuis. Dan ga ik die liedjes uit mijn jeugd weer 

zingen.  In de versie van mijn vader: De Heer zorgt 

steeds goed voor mij / Daarom ben ik altijd blij.’  

   Zij weet zeker dat haar vader nu zelf een engel is. 

 

H.Heijnen 

                 Www.Heijnheijnen.nl  

ENGEL 

Postzegels  
Beste lezers van “Meerzicht”  
Zoals u weet doe ik zeker al  15 jaar inzameling 
voor  “Kerk in actie” wat postzegels en kaarten 
betreft. 
Ik moet tot mijn spijt u mededelen dat ik vanwege 
mijn  leeftijd ( 91 ) en gezondheid met dit werk wil 
stoppen  hetgeen mij zeer aan het hart gaat. Indien u 
nog postzegels zou hebben deze kan ik nog 

wel  versturen naar Utrecht ( waar “kerk in Actie” 

zetelt ) De kaarten wordt mij teveel werk. 
Ik wil u danken  alle goede gevers die mij het 
mogelijk maakte dit werk te mogen doen. 
Voor eventuele postzegels kunt u bellen 0651701852 
waarna we contact kunnen opnemen. 
Nogmaals  dank en vriendelijke groet van mij. 

                                                

   
Louis Robert. 
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Tuintje op je buik 

De Blik van Dick 

Kent u die uitdrukking, lieve mensen: ‘een tuintje op je 
buik’? Het is een plastische manier om te zeggen dat 
iemand dood en begraven is, is gaan lewaaien om dat 
prachtige woord weer eens te gebruiken; een woord 
met zijn wortels in het Jiddisch waar het Amsterdams 
zoveel gebruik van maakt. 
 

(Met die wortels en het tuintje loert hier volgens de 
klassieke retorica het gevaar van een veel te ver 
doorgevoerde metafoor, dus oppassen is de 
boodschap. Let wel: de klassieke retorica, niet de 
antieke. Dat laatste is waar het gaat om de Griekse en 
Latijnse cultuur een verfoeilijk germanisme, aldus mijn 
leraar Duits; mijn Duitse leraar gaf natuurkunde.) 
 

Kent u die uitdrukking: ‘een tuintje op je buik’? Ik 
moest eraan denken toen ik de eerste foto zag van 
onze moestuintjes aan de Hugo de Vrieslaan. Ik hoop 
niet dat één van onze gemeenteleden daaronder ligt.  
 

Met verbazing heb ik kennis genomen van het plan 
van de Bron om zich ook met de infrastructuur rondom 
te kerk te gaan bemoeien. Nota bene: een kerkenraad 
waarvan het grootste deel niet in de Meer woont 
bepaalt zonder verder overleg hoe een deel van mijn 
woonwijk eruit moet komen te zien. (Ik heb inmiddels 
plannen ingediend bij de bestuurders van Oud-Zuid, 
Ouderkerk aan de Amstel, Diemen en nog zo wat 
plaatsen, met vergaande hervormingen van de 
gebiedsindelingen aldaar.) Natuurlijk heb ik bij de 
verkiezingen van het stadsdeel mijn stem niet op dit 
moestuinproject uitgebracht, wel op de andere twee 
inzendingen van de Bron. Verder vraag ik mij ernstig 
af of dit werk nou wel bij de taakopdracht van de kerk 
hoort, maar dat terzijde.  
 

Behalve het bovenstaande had ik een flink aantal 
andere argumenten om tegen te stemmen. Het gaat 
hier om een van de allerlaatste níet aangeharkte 
stukjes Watergraafsmeer. In het plan staat dat het 
struweel hier verwijderd moet worden om vrij zicht op 
het park te hebben. Integendeel, er moet zo dicht 
mogelijk struikgewas komen, en wel om een aantal 
redenen. Ten eerste om nest- en verblijfplaatsen te 
creëren voor de fauna van de Meer. Zo vindt zelfs de 
mus hier weer een huis.  
 

In de tweede plaats is het van belang ervoor te zorgen 
dat de oevers van de sloot niet betreden kunnen 
worden. Want wist u wel dat in die oever een 
ijsvogelwand is aangelegd? Vraag Tonny Thijs maar 
eens naar de schitterende foto’s en filmpjes die zij 
daarvan heeft gemaakt vanuit de tuin van de pastorie. 
Wist u dat de slootkanten van park Frankendael 

worden bezocht door roerdomp en ral? En dat het van 
groot belang is dat die niet zo algemene vogels rust 
moeten hebben? Zeker geen stampende, luid 
sprekende en spittende mensen boven hun hoofd, wat 
natuurlijk ook geldt voor die nestelende ijsvogels. 
Weet u ook dat in de oeverbegroeiing plaats is voor 
andere nestelende watervogels?  
 

Ten derde. Naast dicht, divers struikgewas zie ik daar 
graag een rand van bloeiende planten. Inheemse, wel 
te verstaan, want de eerste zakjes met zaden van 
onbekende herkomst schijnen al te zijn uitgestrooid en 
niemand weet of daar geen invasieve exoten tussen 
zitten. Als die bloemrand wordt aangevuld met flinke 
meppen dood hout (dood hout leeft immers), kan hier 
een waar insektenparadijs ontstaan. 
 

Als vierde: waar komt toch die neiging vandaan om 
alles maar te willen aanharken? In de Calvinistische 
traditie waarschijnlijk uit de opdracht in de Handleiding 
bij de Schepping om goed voor die schepping te 
zorgen. Zonder daar overigens veel aan te doen, 
afficheren protestanten zich graag als rentmeesters 
van de schepping. Daar zit ook het misverstand: 
rentmeesters hebben als taak efficiëntie en 
productiviteit te verhogen, bijvoorbeeld van 
landgoederen. Ik denk dat Onze Lieve Heer ons liever 
aan de slag ziet gaan als boswachters.  
 

In de laatste plaats: wat hebben die moestuintjes voor 
de buurt eigenlijk voor nut, zo vraag ik mij af. De 
groente daarvan zal ik beslist niet opeten gezien alle 
honden die daar ook worden uitgelaten. Zo lieten wij 
onze kinderen ook nooit bramen eten die lager dan 
een meter naast een pad groeiden.  
 

Richten we onze aandacht op bovenstaande punten, 
dan houden we flink wat geld over. Als we dat nou 
een stuurden naar de MAMAS in Zuid-Afrika. Wat zij 
daarmee doen? Moestuintje aanleggen voor kinderen 
die echt niets te eten hebben. Want anders komen er 
veel te veel tuintjes op veel te jongen buiken. 
 

 

Dick Spijker 
 

https://www.kinderfondsmamas.nl/de-mamas-in-zuid-

afrika 

NL60 INGB 0000 0466 64 t.n.v. Kinderfonds MAMAS 
te Laren 

 

www.deblikvandick.nl 
www.facebook.com/deblikvandick 
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Groeien bij De Bron - kalender juni /  juli / augustus 2021 

De opnames van de kerkdiensten kunt u zien en beluisteren via  

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

zondag 30 mei 10.00 uur  ds. René Visser 

    19.30 uur Jonge Bronners 

maandag 31 mei 19.15 uur Slotavond Cursus Christelijk Geloof 

woensdag 2 juni 10-12 uur; 19.30-20.30 uur Open kerk  

     voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

zondag 6 juni 10.00 uur  ds. Gerbrand Molenaar 

dinsdag  8 juni 19.30 uur Uur van gebed 

woensdag 9 juni 10-12 uur; 19.30-20.30 uur Open kerk  

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

zondag  13 juni 10.00 uur 
ds. Gerbrand Molenaar - Viering Heilig 

Avondmaal 

woensdag 16 juni 10-12 uur; 19.30-20.30 uur Open kerk  

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

zondag 20 juni 10.00 uur  ds. Gerbrand Molenaar 

dinsdag  22 juni 19.30 uur Uur van gebed 

woensdag 23 juni 10-12 uur; 19.30-20.30 uur Open kerk  

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

zondag 27 juni 10.00 uur ds. René Visser 

    19.30 uur Jonge Bronners 

woensdag 30 juni 10-12 uur; 19.30-20.30 uur Open kerk  

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

zondag 4 juli 10.00 uur ds. Gerbrand Molenaar 

dinsdag  6 juli 19.30 uur Uur van gebed 

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

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

zondag 11 juli 10.00 uur ds. Gerbrand Molenaar 

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

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

Z.O.Z 
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Groeien bij De Bron - kalender juni /  juli / augustus 2021 

De opnames van de kerkdiensten kunt u zien en beluisteren via  

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

zondag 18 juli 10.00 uur ds. René Visser 

dinsdag  20 juli 19.30 uur Uur van gebed 

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

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

zondag 25 juli 10.00 uur  ds.Margrietha Reinders 

woensdag 28 juli 10-12 uur; 19.30-20.30 uur Open kerk  

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

zondag 1 augustus 10.00 uur    

dinsdag  3 augustus 19.30 uur Uur van gebed 

woensdag 4 augustus 10-12 uur; 19.30-20.30 uur Open kerk  

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

zondag 8 augustus 10.00 uur ds. Gerbrand Molenaar 

woensdag 11 augustus 10-12 uur; 19.30-20.30 uur Open kerk  

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

zondag 15 augustus 10.00 uur    

dinsdag  17 augustus 19.30 uur Uur van gebed 

woensdag 18 augustus 10-12 uur; 19.30-20.30 uur Open kerk  

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

zondag 22 augustus 10.00 uur 
ds. Gerbrand Molenaar - Viering Heilig 

Avondmaal 

woensdag 25 augustus 10-12 uur; 19.30-20.30 uur Open kerk  

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

zondag 29 augustus 10.00 uur  ds. Gerbrand Molenaar 

dinsdag  31 augustus 19.30 uur Uur van gebed 

woensdag 1 september 10-12 uur; 19.30-20.30 uur Open kerk  

      voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast 

    

Wijzigingen voorbehouden   
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