
Beste gemeenteleden en alle betrokkenen bij De Bron,    
  
Zondag 23 januari  
Onze buurtdominee voor Betondorp, Margrietha Reinders, is deze zondag onze 
voorganger. Ter introductie op de dienst schrijft zij: ‘Midden in een tijd vol vragen, 
politieke debatten en onzekerheden komt Jezus ons leven binnen op een bruiloft. Hij 
is jongvolwassen, een man aan het begin van zijn missie in de wereld. Misschien 
twijfelt hij nog over het moment waarop hij zal laten zien wat hij waard is. Maar zijn 
moeder daagt hem uit om zijn gezicht te laten zien. En dan geeft hij ons een 
geweldige les in omdenken! Juist als de glazen leeg zijn op het feest schenkt hij ze 
weer vol. Wat wil hij ons hiermee vertellen? Kunnen we hier en nu de bruiloftsgasten 
zijn op zijn feest? En drinken van de wijn van zijn Koninkrijk in onze dorstende 
samenleving? Jezus begint zijn werk in de wereld met een goed glas vol vreugde en 
liefde. Zijn beker loopt over. Hij nodigt ons uit op zijn feest. Kunnen we zijn 
uitnodiging aannemen?’  
  
Belangrijke informatie t.a.v. de kerkdiensten   
De landelijke kerken hebben aangegeven dat vanaf deze zondag er weer 50 mensen 
kunnen samenkomen in de dienst, en dat na 25 januari wellicht alleen nog de 1,5 
meterregel geldt. Dat betekent:   

 dat u weer van harte welkom bent om zondag naar de kerk te komen.   
 Bij binnenkomt/vertrek en lopen door de ruimte dragen we een mondkapje.   
 Er mag (ingetogen) gezongen worden.   
 De dienst begint voortaan weer gewoon om 10:00 uur.   

  
Collecten:  
1e collecte: De Kerk - het werk in en rondom De Bron   
Bankrekeningnr NL10 INGB 0004 6220 84  tnv Diac. Prot.Gem. Watergraafsmeer  
2e collecte: Diaconie Amsterdam – Wereldhuis  
Het Wereldhuis wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van 
ongedocumenteerde mensen in Amsterdam – op alle mogelijke manieren. Ze creëren 
een plek waar mensen op adem kunnen komen en de ruimte krijgen voor het 
vertellen van hun verhaal. Zo verkennen ze samen de mogelijkheden om een 
volgende stap te kunnen zetten. Wat daarvoor nodig is, verschilt van persoon tot 
persoon. Bij de één is het allereerst een bord warm eten, terwijl een ander vooral baat 
heeft bij Nederlandse les of hulp bij het opbouwen van een netwerk. Ze verkennen 
met de bezoekers hun mogelijkheden en talenten om hen zo weer eigenaar van hun 
eigen verhaal te maken. Rekeningnummer: NL49INGB0000 0975 93 t.n.v. Diaconie 
van de Protestantse Gemeente te Amsterdam  
  
Actie Kerkbalans  
Afgelopen week hebt u de enveloppe ontvangen voor de Actie Kerkbalans. U treft 
daarin een mooie folder en een inspirerende brief waarin het belang van uw 
financiële steun wordt aangetoond. Wilt u alsjeblieft bewust de tijd nemen om dit 



te lezen en te overdenken?! Voor ons als gemeente en kerkenraad is deze actie een 
belangrijk moment, aangezien het toekomstperspectief van ons kerk zijn mede 
bepaald wordt door uw en jouw bijdrage. Het motto van de actie is daarom ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’. Laat je hart spreken! En mocht u/jij vragen 
hebben over deze actie of behoefte aan een gesprek, neem dan gerust contact op via 
molenaargt@gmail.com of 06-13831450.  
     

Leeskring: Nieuwe kansen voor de kerk – boek Tim Vreugdenhil  

Afgelopen september is er een leeskring aangekondigd (te beginnen in januari) n.a.v. 
het recent verschenen boek van Tim Vreugdenhil Opener dan ooit. De vraag die 
daarin centraal staat is: Hoe staan we na de coronacrisis weer op? Kan de kerk daarbij 
helpen? Het is een boek dat prikkelt om kritisch na te denken over de kerk en over 
onszelf, maar ook helpt om hoopvol te blijven. Het biedt ongetwijfeld voldoende 
gespreksstof voor een reeks boeiende gesprekken. Destijds hebben zich al diverse 
mensen aangemeld. Heb je dat niet gedaan en wil je toch meedoen, neem dan 
contact op via molenaargt@gmail.com. I.p.v. januari starten we nu in februari. In 
overleg stellen we een datum en avond vast.  

  
Huiskamerontmoetingen  
Inmiddels zijn er drie groepjes gevormd die van start gaan met de 
huiskamerontmoetingen. Dat is een prachtig begin! Mocht u/jij alsnog willen 
aanhaken, schroom dan niet om dat aan te geven bij mij (Gerbrand).  
  
Open Kerk/Give&Get: voortaan op maandag  
Misschien dat het nog niet bij iedereen bekend is, maar de Open Kerk rondom onze 
Give&Get voorraadkast is voortaan niet meer op woensdagavond, maar op 
maandagavond. Van 19:30 tot 21:00 uur is de kerk dan open voor inmiddels een 
mooie groep bezoekers die samen koffiedrinkt en wat boodschappen uit de kast 
meeneemt. Kom ook gerust eens langs voor een praatje, en krijg een inkijkje in dit 
mooie stukje werk in De Bron. En natuurlijk bent u ook welkom om de kast te 
bevoorraden. Producten als groente in blik/pot, koffie, pasta/rijst, saus, toiletartikelen, 
houdbaar broodbeleg zijn altijd meer dan welkom! Wil je langskomen op een 
maandagavond, bel dan aan bij de zijdeur van de kerk, Hugo de Vrieslaan 2.  
 
Een blijk van dank! 
Twee weken geleden bent u via ons weekbericht van op de hoogte gesteld van het 
overlijden van Lottie Duinker. Vorige week woensdag vond in onze kerk de 
uitvaartdienst plaats o.l.v. pastor Marja van Gaalen. Het werd een mooi en waardig 
afscheid. Voor veel van Lotties vrienden en medebewoners in Philadelphia heeft dit 
veel betekend. Er kwamen diverse brieven binnen om te bedanken voor deze dienst. 



Via Marja kregen we bijgaande brieven doorgestuurd en ook een prachtige tekening 
van De Bron.   
 
 
 
 
Ontvang een hartelijke groet,  
Namens de kerkenraad,  
  

Gerbrand Molenaar  

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


