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                               Geen tijd 

           ’ Ik heb haast geen tijd, ik heb geen tijd …..’ 

                       Dat zegt haast iedereen. 

                       De medemens in narigheid 

                       Voelt zich daardoor alleen 

                       Zijn u en ik ons welbewust, 

                       Wat God van ons verwacht ? 

                      Hebt u al eens een mens gekust, 

                      Die meer schreit dan lacht ? 

                      Als iedereen zich echt eens gaf, 

                      aan andere in nood. 

                     Toe, neem die tijd er nu maar af, 

                     Vaak is ’t verdriet zo groot. 

                    ‘ Nou, even een half uurtje dan’. 

                     Nee hoor, zo hoeft het niet. 

                     Een hart, dat toch niet  luisteren kan, 

                     geeft nog veel meer verdriet. 

                     God geeft Zijn tijd aan u en mij. 

                  Het doet Hem heel erg zeer, 

                     Als wij niet opgewekt en blij zeggen: 

                     Ik zal gaan, o Heer 

 

Uit: Schuilen aan Zijn Hart   - Van: Johanna W. van Eelen   
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    Het eerst volgende nummer zal verschijnen op medio sept 2022 

    Kopij voor dit nummer dient U in te leveren op maandag 5 sept 2022 

                                           email: meerzicht@knabe.nl 

Juli/aug/sept 2022  

Het beste wensen kunnen mensen, 

                  maar ook niet meer. 

Het beste geven voor heel ons leven, 

                  kan alleen bij de Heer. 
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Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer  

 
Adres Kerk De Bron 
Hugo de Vrieslaan 2 
1097 ED Amsterdam 
020-665 55 32  (kantooruren) 
E-mail kerkdebron@live.nl 
Internet: www.kerkdebron.org 

Rekeningnummers 
Protestantse Gemeente 
Amsterdam-Watergraafsmeer 
IBAN NL78INGB00004612 09 

 
Diaconie Protestantse Gemeente 
Amsterdam-Watergraafsmeer 
IBAN NL10INGB0004622084 
 
Stichting Betondorp Bloeit 
IBAN NL39 trio 0320258513 t.g.v. 
Betondorp Bloeit 
  

      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  
buurtdominee van Betondorp 
tel. 06 10421819 
margriethareinders@gmail.com  

Jeugdwerker: 
Anne-Marij de Jong  
tel.0627266129 

amg.dejong.2002@gmail.com 
 

             Meer-Zicht  
       Is het blad van de 
       Protestantse Gemeente 
       Amsterdam-Watergraafsmeer. 

 
Het is een platform voor berichten, 
meningen en achtergronden. 
Meer-Zicht wordt verzonden aan 
gemeenteleden  
 
De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden artikelen te 
wijzigen, in te korten of in het 
geheel niet te plaatsen. 

 
           Redactie: Wim Knabe 
   Kopij: meerzicht@knabe.nl 
 

              

               Meer-Zicht  
Wordt in digitale vorm gepubliceerd op 
              www.kerkdebron.org 
 
       Ledenadministratie 
      Ans van Raalte-Deschan 
       ledendebron@gmail.com 

Kerkenraad 
Contact opnemen met de scriba, 
Aart Noordzij: kerkdebron@live.nl 
 
Beheerder Chris van der Veer 

beheerder@kerkdebron.org 
tel.0625055481 
Aanwezig : maandag, woensdag, vrijdag 

                                                                

                                Vind een manier om iemand te helpen. 
                                En als dat alles is wat je kunt doen, 
                                Is het meer dan genoeg 

Kerkdienstgemist.nl Kerkdebron.org 

Juli/aug/sept 2022  
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Meditatie: modder 

Op een dag viel de ezel van een boer in een put. Urenlang balkte het dier hartver-
scheurend, terwijl de boer prakkiseerde wat hij moest doen. Tenslotte dacht hij: ‘Het 
dier is al oud en van weinig nut; en ik wilde de put toch dempen.’ Dus nodigde hij al 
zijn buren uit om hem te komen helpen. Ze pakten allemaal een schop en begon-
nen de put vol te gooien met modder. De ezel had door wat er gebeurde en zette 
het nóg harder op een balken. Maar toen werd hij tot ieders verbazing opeens stil. 
Een paar scheppen later keek de boer in de put; hij kon zijn ogen niet geloven. Met 
elke schep modder die de ezel op zijn rug kreeg, deed hij iets verbazingwekkends. 
Hij schudde de modder van zich af en ging erop staan. Terwijl de buren van de 
boer modder op het dier bleven scheppen, schudde de ezel de troep van zich af en 
ging telkens een stapje omhoog. Het duurde niet lang of iedereen keek met verba-
zing toe hoe de ezel over de rand van de put stapte en wegdraafde! 

 

De moraal van dit verhaal is duidelijk. Het leven brengt ‘modderervaringen’ met 
zich mee: ziekte, zorgen, verdriet, pijn, eenzaamheid. De kunst is om die modder 
van je af te schudden en erop te gaan staan. Om niet op te geven en je er niet on-
der te laten krijgen.  

 

Maar hoe doe je dat? Iedereen zoekt hierin zijn weg. Vaak afhankelijk van je ka-
rakter. De een is strijdbaar, de ander meer gelaten. Van allerlei kanten worden ons 
dingen aangereikt: ga bidden, ga mediteren, ga sporten, ga op yoga, ga in thera-
pie. De wereld is vol met waardevolle (en minder waardevolle) adviezen. En doe 
wat bij je past. 

 

Zelf  merk ik de laatste tijd de kracht van mediteren. Voor mij is dat een oefening 
om niet bij mezelf vandaan te vluchten, maar om juist bij mezelf te komen en te blij-
ven, en daarbij de ‘modder’ niet te schuwen. Want die is er ook in mijn leven. En er 
zijn momenten dat je erdoor bedolven lijkt te worden. Hoe kom ik er weer bovenop?   

Gek genoeg – en dat is al een oeroude (bijbelse en christelijke) ervaring - is juist 
het doorléven van innerlijke pijn de sleutel waardoor je hart open weer gaat. Zó 
open, dat er ruimte ontstaat voor nieuw vertrouwen, voor een nieuw inzicht, een 
nieuw perspectief.  

De Bijbel staat vol van dit soort nieuwe inzichten. In psalm 40 lezen we:  

                           ‘ Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht  

                             en hij boog zich naar mij toe,  

                             hij heeft mijn roep om hulp gehoord.  

                             Hij trok mij uit de kuil van het graf,  

                             uit de modder, uit het slijk.  

                             Hij zette mij neer op een rots,  

                             een vaste grond voor mijn voeten.’ 
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Godzijdank! Te midden van al ons geploeter is er – onzichtbaar – die hand die mij 
en jou uit de modder trekt en weer op je voeten zet. Zodat je kunt leven als een vrij 
en geliefd mens.                          

Gerbrand Molenaar                   

Jouw hart en het hart van de kerk  

 

De zomer staat voor de deur. Tijd om kort terug te kijken op het afgelopen sei-
zoen. Er is weer veel gebeurd in en om De Bron. Mooie ontmoetingen, door de 
weeks en op zondag, als gemeenschap op zondag, als groep in enig verband of 
één op één, een persoonlijk gesprek. Voor mij zijn deze ontmoetingen enorm 
waardevol. Hier gaat het om in de kerk.  

Van één zo’n ontmoeting wil ik hier iets delen. In mei hadden we als kerkenraad 
onze classispredikant (van regio Noord-Holland) Peter Verhoef op bezoek. We be-
gonnen met een voorstelronde, waarbij we niet onszelf maar een mede-
kerkenraadslid voorstelden. Dan hoor je dus wat een ander over je zegt en hoe hij/
zij naar je kijkt. Dat voelt best kwetsbaar, maar het bracht vooral een hele positie-
ve sfeer teweeg. De toon voor de rest van de avond was gezet. Het werd een 
open en eerlijk gesprek over ons als kerkgemeenschap, over perspectief voor de 
toekomst. Maar het mooiste vond ik het onderdeel waar we de avond mee afslo-
ten: een gesprek over wat je gelooft (en wat niet), wie/wat God voor jou betekent, 
hoe je hem ervaart. Het is eigenlijk zo vreemd dat deze vragen, die het hart vor-
men van ons kerk zijn, zo weinig aan bod komen in onze onderlinge gesprekken. 
Niet alleen in de kerkenraad, maar ook na een kerkdienst bijvoorbeeld. Tegelijk is 
het ook helemaal niet zo vreemd, want het gaat bij deze vragen om hele intieme 
dingen, het gaat om je hart. En om dat hart voor elkaar te openen, dat gaat niet 
vanzelf. Daarvoor is een weg te gaan, van vertrouwen, van moed, van veiligheid, 
van kwetsbaarheid, je niet beter of mooier voordoen dan je bent.   

De ontmoeting met Peter Verhoef leidde die avond tot een prachtig gesprek. Het 
was een mooie oefening in het openen van ons hart voor elkaar. Maar we zijn er 
nog niet. Sterker nog: ik denk dat er nog heel veel te winnen valt voor de kerk in 
haar geheel en ook voor ons als kerk De Bron (en dan niet alleen de kerkenraad!). 
Ik droom ervan dat wij in het volgende seizoen verder uitgroeien tot een veilige 
plek waar wij meer en meer voor elkaar tevoorschijn zullen komen. Het is mijn 
vaste overtuiging dat ons diepste menselijke verlangens hier over gaan: echt ge-
zien  worden en je verbonden voelen met elkaar. Als wij als kerk die weg met el-
kaar weten te vinden, zie ik toekomst voor De Bron. 

 

Gerbrand Molenaar 

                    Je kunt niet meer worden dan jezelf.  

                    Je kunt wel meer jezelf worden 
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Relax!  

 

Je ziet jezelf al zitten: een terrasje in de zon, een lekker drankje in je hand. Je 
hoeft even nergens aan te denken en je mag heerlijk relaxen. Eindelijk kom je toe 
aan dat mooie boek, of dat goede gesprek. Een geweldig vooruitzicht en het is u 
en jou heel hartelijk gegund. Of je in Nederland blijft, of naar het buitenland gaat, 
er is in het afgelopen seizoen is er hard gewerkt, en er mag nu ook gerust worden!  

 

Sterker nog, rusten is zelfs een Bijbels gebod. God zelf rustte op de zevende dag 
en hij gebiedt zijn mensen hetzelfde te doen. Een dag in de week genieten van al 
het goede dat God geeft! Een terugkerend moment van rust, iedere week weer. 
En daarbij vierde men in het Oude Testament ook nog een drietal grote feesten, 
drie vakanties waarin er meerdere dagen gerust en gevierd mocht worden! Alle re-
den dus, om echt even van de zomer te genieten.  

 

Toch gaat ontspannen niet altijd vanzelf. Ik ben soms in mijn hoofd nog zo druk, 
dat ik alleen maar kan denken aan alle dingen die ik ook nog zou moeten doen. 
Daarom het woord ‘relaxen’. Dat betekent letterlijk: ‘opnieuw loslaten’. En als gelo-
vigen staan we daarin niet alleen. God wil de zorg van onze schouders overne-
men, belooft Jezus in Mattheüs 6:31-32: Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen 
we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 

32
 

dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel 
dat jullie dat alles nodig hebben.  

 

We mogen onze zorgen overgeven in de handen van de hemelse Vader. We mo-
gen ‘opnieuw’ loslaten. Want er is een God in de hemel die heeft beloofd voor ons 
te zorgen. Soms kan het helpen dat ook letterlijk even te bidden: “God in de he-
mel, ik weet dat U een goede Vader bent die voor ons zorgt, ik geef mijn zorg …  
nu over aan U”.  

 

En ik ervaar vaak dat waar ik loslaat en de last van mijn schouders overgeef aan 
God, er ruimte ontstaat om te ontvangen. Er staat niet voor niets een belofte ach-
teraan: Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen 
al die andere dingen je erbij gegeven worden. Gods koninkrijk zoeken, te erken-
nen dat Hij onze koning is, betekent betekent ook het goede ontvangen dat Hij 
voor ons heeft. Dat wens ik u, jou en ook mijzelf ook toe deze zomer. Dat we zien 
en ervaren dat er in Gods koninkrijk alles is wat we nodig hebben voor het leven 
van iedere dag.  

                                              Vanuit het missionaire werk 

Er is veel om voor te danken als het gaat om het missionaire werk! Allereerst kij-
ken we dankbaar terug op de doop van Luit Bon. Op een mooie zondagmorgen 
kwam Luit de kerk binnenlopen. Hij was niet gelovig opgegroeid,  

Ds. Rene Visser 
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maar er was een punt in zijn leven dat God hem aansprak! Vervolgens is Luit op 
zoek gegaan en heeft hij Jezus Christus gevonden als Zijn redder. We hebben een 
aantal maanden samen opgetrokken om zo toe te leven naar de doop, het teken 
van Gods verbond met mensen! Deze feestelijke gebeurtenis vond plaats op zon-
dag 12 juni, met de tekst: “Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kin-
deren en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roe-
pen.” (Handelingen 2:39).  

 

Op zaterdag 25 juni vond de theatervoorstelling ‘Verre Zinnen’ plaats in de Bron. 
Zes weken lang hebben zeventigplussers en kinderen in de basisschoolleeftijd ge-
werkt aan een interactieve voorstelling met dans en muziek. Een buitengewone 
prestatie onder de bezielende leiding van professionele muzikanten en choreogra-
fen. De voorstelling was een feest, waarbij de vrolijkheid en blijdschap ervan af 
spatte en zelfs het orgel kreeg nog een mooie rol. En ook een mooie gebeurtenis 
voor de Bron, omdat ik allerlei mensen heb gesproken die voor het eerst in het ge-
bouw kwamen en vaker terug wilden komen. (foto hieronder) 

 

Terugkijkend op het hele seizoen ben ik dankbaar voor alle mensen die er bereikt 
zijn door de activiteiten in en rond de Bron. Sommigen kwamen eenmalig voorbij, 
met anderen trek ik al langer op, en er zijn er ook die wekelijks in de Bron te vinden 
zijn! Maar ook al die contacten, mensen en inzet mogen we in de handen van onze 
hemelse Vader leggen! En in dat vertrouwen kijken we ook vooruit naar de tijd die 
ons voor ligt!  

 

Op woensdag 7 juli vindt er een mooie vrijwilligersborrel plaats op het kerkplein. De 
Watergraafsmeer heeft een enorme inzet van vrijwilligers die zich op allerlei plek-
ken en in allerlei organisaties inzetten voor de wijk. Daar zijn we heel dankbaar 
voor! Maar deze mensen worden niet altijd gezien of bedankt. Daarom organiseren 
we samen met Dynamo en kringloop ’t Hartje een bijeenkomst waar alle vrijwilligers 
uit de buurt van harte welkom zijn! Ook u en jij bent daarvoor uitgenodigd, meld je 
aan via buurtdominee@kerkdebron.org  

 

Daarnaast zijn er al plannen voor het nieuwe jaar. Zo willen we in september een 
Alpha cursus starten op dinsdagavond. Een tweewekelijkse avond waar we samen 
eten en de basis van het geloof ontdekken. Misschien kent u iemand die hieraan 
mee zou willen doen? Of zou u het zelf leuk vinden om een keer te koken of te hel-
pen? Laat het gerust weten! Ook daarvoor kunt u zich aanmelden via buurtdomi-
nee@kerkdebron.org 

Juli/aug/sept 2022  

         Doop Luit Bon op zondag 12 juni 2022 
 
Een aantal maanden geleden is Luit Bon bij de kerk 
betrokken geraakt. Hij is tot geloof gekomen, ging 
op zoek naar een kerk en kwam uit bij de Bron. Op 
eerste Paasdag heeft hij zich voorgesteld  
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Rembrandt ~ De hemelvaart  

Uit de Passiecyclus ~ 1636   

 

Juli/aug/sept 2022  

Muziektheater ‘Verre Zinnen’ in de Bron zaterdag  25 juni 2022 

Afsluiting met de ouderenkring van Dynamo 
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Uit de kerkenraad 

 

Net als bij scholen, worden in de zomer de activiteiten in de kerk voor even gepau-
zeerd. Natuurlijk: elke zondag zullen er kerkdiensten zijn, en ook het kinderwerk 
gaat door. Maar kringen en andere activiteiten liggen even stil, of zijn zelfs afge-
rond. Na de zomer worden dan, aan het begin van het nieuwe seizoen, de plannen 
voor het komende jaar gepresenteerd. Grotendeels zal het voortbouwen op wat er 
dit jaar is gebeurd: Gerbrand zal weer een aantal kringen rondom de Bijbel of een 
uitdagend boek organiseren, en doorgaan met de catechisatie voor de tieners. En 
natuurlijk gaat ook René verder met zijn werk als missionair predikant, zeker nu hij 
ook daadwerkelijk bij De Bron in dienst is gekomen: de Give & Get kast en de open 
kerk, het tuinenproject, en ook activiteiten die meer ad hoc worden georganiseerd, 
als we daarvoor kansen zien. In het najaar gaat ook het pioniersproject Betondorp 
Bloeit op eigen kracht verder. Als goede buur blijven we minstens nog vier jaar be-
trokken, door de nieuwe gemeente financieel te ondersteunen.  

Maar er zijn ook andere uitdagingen die we als kerkenraad gaan oppakken. In de 
afgelopen maanden heeft architect Mari Blaauw met verschillende mensen gespro-
ken over (het gebruik van) het kerkgebouw. We verwachten van hem een visie op 
de toekomst van het gebouw. Hij zal zijn visie binnenkort met ons delen. Tegelijker-
tijd denken we erover na hoe we het gebouw kunnen ‘delen’ met de buurt. Het is 
immers een baken in de buurt – kunnen we de buurt op een of andere manier niet 
betrekken bij het gebouw? Ook hopen we na de zomer een nieuwe website en 
nieuwe huisstijl voor De Bron te kunnen presenteren. De website is vaak het eerste 
waar mensen (uit de buurt) op stuiten als ze informatie over De Bron zoeken, of als 
ze überhaupt op zoek zijn naar een kerk in de buurt. De website die we hebben is 
sterk verouderd. De website willen we toegankelijker maken. Het is natuurlijk ook 
meteen een kans om ook de huisstijl te verfrissen. 

 

 

Wij wensen iedereen een goede en gezegende zomer, hier in Amsterdam of onder-
weg. 

Namens de kerkenraad, 

Hans Teerds  

Juli/aug/sept 2022  
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Rooster kerkdiensten 1 `juli  - 30 oktober 2022 

Juli/aug/sept 2022  

17 september bustocht naar Elburg 

U kunt zich nog opgeven 

Zie pagina 12 

zondag 3 juli 2022  10.00 uur                          De Bron  René Visser 

zondag 10 juli 2022  10.00                       De Bron  Gerbrand Molenaar 

zondag 17 juli 2022  10.00                       De Bron  Gerbrand Molenaar 

zondag 24 juli 2022  10.00                       De Bron  Margrietha Reinders 

zondag 31 juli 2022  10.00                       De Bron  ds. D.W. van Ruiten 

       

zondag 7 aug 2022  10.00                       De Bron  Marja van Gaalen  

zondag 14 aug 2022  10.00                       De Bron  René Visser 

zondag 21 aug 2022  10.00                       De Bron  Gerbrand Molenaar 

zondag 28 aug 2022  10.00                       De Bron HA Gerbrand Molenaar 

       

zondag 4 sept 2022  10.00     Startzondag        De Bron              Gerbrand Molenaar 

zondag 11 sept  2022  10.00   Vredeszondag        De Bron              René Visser 

zondag 18 sept  2022  10.00                        De Bron              Gerbrand Molenaar 

zondag 25 sept  2022  10.00                        De Bron            Marjolein Hekman 

       

zondag 2 oktober 2022  10.00        Israëlzondag    De Bron             Gerbrand Molenaar 

zondag 9 oktober 2022  10.00             De Bron    Dirk-Jan Thijs 

zondag 16 oktober 2022  10.00             De Bron  HA    Gerbrand Molenaar 

zondag 23 oktober 2022  10.00             De Bron    Gerbrand Molenaar 

zondag 30 oktober 2022  10.00             De Bron     René Visser 

 

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 
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                                     Diaconale collectes mei - juni 2022 

Beste gemeenteleden, 

Wat zijn we blij dat het ‘normale’ leven weer op gang is gekomen. Daarom begin ik 

weer de verantwoording van de collectes aan u te laten zien.  

Vóór 23 januari waren de collectes niet noemenswaardig en hebben we die collec-

tes nog een keer opgenomen zodat we een beter bedrag kunnen overmaken naar 

die goede doelen. Het betreft Barthiméus – waarvoor we 13 maart ook hebben ge-

collecteerd en Drugspastoraat Amsterdam waarvoor we op 3 april hebben gecollec-

teerd. 

Als u uw bijdrage per bank wil overmaken wilt u dan de collecte noemen waarvoor 

u het geld bestemt.  

Rekening nummer NL 10 INGB 0004 6220 84 ten name van Diac Protestantse 

Gem Watergraafsmeer.  

Verantwoording Diaconale collectes 2022 

Juli/aug/sept 2022  

Datum collecte: Diaconaal doel Bedrag in Euro’s 

17 april Kerk in Actie – Paascollecte 210 

24 april Eigen jeugdwerk in de Bron 86 

1 mei Joods Hospice Immanuël Am-
sterdam 

99 

8 mei Stichting Antar Amsterdam 
Oost 

144 

15 mei Stichting Jeugddorp De Glind 186 

22 mei Amnesty International 86 

29 mei Give & Get project in de Bron 81 

5 juni Kerk in Actie - Zuid Afrika 245 

12 juni Exodus – ex gedetineerden 131 

19 juni Betondorp Bloeit 130 
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Diaconale collectes juli – september 2022 

van Diac Protestantse Gem Watergraafsmeer onder vermelding van de collecte  
Uw gift kunt u overmaken op  rekening nummer NL 10 INGB 0004 6220 84 ten na-
me van Diac Protestantse Gem Watergraafsmeer onder vermelding van de collec-
te datum of project.  
 
Giften voor het Give & Get project kunt u ook doneren op de rekening van de Dia-
conie onder vermelding van ‘Give & Get’.  
 
Giften voor Betondorp Bloeit kunt u rechtstreeks overmaken naar bankrekening-
nummer NL39 TRIO 0320 2585 13 tnv Stichting  Betondorp Bloeit.  

10 juli Stichting Surinamekalender 

17 juli Nederlands Bijbelgenootschap 

24 juli Jeroen Pit Huis ( voormalig kinderhospice Lindenhofje) 

31 juli Stichting Vrienden van Philadelphia 

7 augustus Stichting Flame Foundation - Kenia 

14 augustus Kerk in Actie – zending – Egypte 

21 augustus Hospice Kuria Amsterdam 

28 augustus Jeanette Noëlhuis – Amsterdam Z.O. 

4 september Kerk in Actie – Myanmar -  werelddiaconaat 

11 september Give & Get project De Bron 

18 september Stichting Surinamekalender 

25 september Kerk in Actie – Colombia – vrouwen als vredestichters 

2 oktober PKN – Israëlzondag 

Beste gemeenteleden, 

Afgelopen keer hebben wij de oproep geplaatst mee te gaan met het busreisje! We heb-

ben inmiddels meer dan 40 aanmeldingen, maar er is gelukkig nog wat plek over!  

Het is al weer bijna drie jaar geleden dat de diaconie voor het laatst haar busreisje heeft 

georganiseerd. Door Corona kon dit helaas niet doorgaan. Voor wie het busreisje (nog) 

niet kent: ieder jaar trekken we als gemeente, jong en oud, een dagje Nederland in om 

het land, maar vooral elkaar, een beetje beter te leren kennen! Een busreisje klinkt dus 

heel saai, maar is het niet! Het is de uitgelezen kans om na twee jaar Corona elkaar weer 

eens te ontmoeten! Ook als je relatief nieuwe bent in de kerk, ben je van harte welkom!

Dit jaar gaan we op 17 september naar de zandsculpturen in Elburg. De vertrek- en terug-

keertijden worden t.z.t. nog bekend gemaakt. Het reisje kost, inclusief busrit, koffie en 

lunch, 35 euro per persoon. De rest wordt bijgelegd door de diaconie en de kerkrent-

meesters. We verzoeken u zich aan te melden bij  

Vincent Lageweg (via: vincentlageweg@gmail.com, of 0615075363) of Paola Castro-

nuovo (pcastronuovo@yahoo.com of 0621945087) 
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Preek  zondag  8 mei 2022 Rene Visser 

Preek René Visser over Johannes 21:15-24  thema: heb je mij lief?! 

Misschien heeft u weleens een biografie gelezen. En in de levensbeschrijving is 

het altijd interessant om te zien, wat dreef deze persoon? Wat het opvoeding, was 

het een bepaald leed wat iemand trof, vaak bepaald dat in belangrijke mate hoe 

iemands leven verloopt. Vanmorgen volgen we ook zo’n biografie. Namelijk die van 

Petrus. En de levensloop van Petrus leek al vast te liggen. Hij kwam uit een gene-

ratie van vissers, en het leek logisch dat Hij zelf ook zo’n visser zou worden. Totdat 

Jezus voorbij kwam en hem riep. Toen werd alles anders. Bedenk dat eens voor 

jezelf. Misschien is dat in uw of jouw leven ook wel gebeurd, dat Jezus voorbij 

kwam in je leven en dat heel wat verandering heeft gebracht.  

Zo was het in ieder geval bij Petrus. En Petrus was enorm gedreven. Hij volgde Je-

zus met hart en ziel, hij ging er helemaal voor! En Jezus had dat gezien en erkend. 

Sterker nog, zijn naam had Hij zelfs aan Jezus te danken. Niet langer werd Hij Si-

mon genoemd, maar nu wordt zijn naam Petrus: de rots waarop Jezus zijn kerk zal 

bouwen. Maar hoe vaak zijn niet juist onze sterke kanten, tegelijk ook onze zwak-

tes… Zo was het bij Petrus in ieder geval. Toen Jezus sprak over het lijden had hij 

er al afstand van genomen. Maar toen Jezus daadwerkelijk naar het kruis ging, 

had Petrus er afstand van genomen: tot drie keer toe, maakte Hij het heel duidelijk: 

ik ken die man niet. Hij verloochent Jezus.  

Ik denk dat wij wel zouden weten wat we met Petrus aan moeten toch? Ik bedoel, 

iemand die Jezus zo verraad, die kan maar beter weer gaan vissen. Die heeft er 

niet veel van begrepen. Zo oordelen wij al snel over mensen. Iemand hoeft vaak 

niet veel fout te doen, of wij hebben ons oordeel al klaar. Bij Jezus gaat het anders. 

Hij gaat zitten met Petrus. En Hij gaat helemaal terug naar het begin. Voordat Hij 

hem verraden had, voordat Petrus met Jezus meeliep, voordat Hij hem geroepen 

had, zelfs voordat Hij Petrus was. Terug naar Simon de Zoon van Johannes. En 

Jezus stelt Hem een vraag: heb je mij lief meer dan de anderen hier.  

Dat is blijkbaar de enige vraag die telt. Heb je mij lief. En ik zou deze vraag aan 

ons allemaal willen stellen. Want ook wij hebben ons verhaal, een verhaal met 

hoogtepunten en falen. Ook wij kunnen met veel bezig zijn. We willen graag het 

goede doen, mensen helpen, Jezus volgen. En tegelijk merken we ook in ons le-

ven dat dat soms botst met waar we zelf behoefte aan hebben en zin in hebben. 

We hebben een wirwar van belangen en ideeën en motieven. Maar Jezus brengt 

het terug tot die ene vraag heb je mij lief?  

En hij herhaalt die vraag maar liefst drie keer. De eerste keer antwoord Petrus nog 

met gemak. Ja! U weet dat ik u liefheb. Hij had toch op allerlei manieren laten zien. 

Maar Jezus neemt niet met één keer genoegen, Hij vraagt door. Simon zoon van 

Johannes heb je mij lief, Simon zoon van Johannes heb je mij lief. Waarom? Wil 

Hij Petrus aan het twijfelen brengen of bang maken. Wil Hij Petrus herinneren aan 

Juli/aug/sept 2022  
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zijn fouten en zijn tekort? Nee. We zitten hier op een keerpunt in het leven van Pe-

trus. Want Jezus had nog steeds vastgehouden aan die bestemming van Petrus. 

Hij is de rots waarop Hij zijn kerk zal bouwen. Maar daarvoor is een vraag van be-

lang: heb je mij lief, meer dan alle anderen.  

Want uiteindelijk kan het alleen de liefde voor Jezus zijn, die de kerk bouwt. En al 

het andere, alle andere motieven breken eerder af. Je ziet het gebeuren bij Petrus, 

wanneer Hij zijn zin wil, niet kan begrijpen dat Jezus niet naar het kruis moet gaan. 

Dat geldt niet minder voor ons. We zijn vaak druk, bezig, we hopen dat we het goe-

de doen. Maar uiteindelijk moet ons diepste en enige motief de liefde voor Hem 

zijn… Alleen de liefde voor Hem houdt ons op een veilige plaats, waarin niet onze 

belangen voorop staan, maar zijn belang. Dat geldt hier in de kerk. Maar trouwens 

in heel het christelijke leven. We zijn geroepen om Hem in heel ons leven te vol-

gen, met alles wat we doen. Alles heeft waarde voor Hem.  

Petrus antwoord drie keer met ja! De eerste keer overtuigd, de tweede keer ook 

nog. De derde keer, wordt hij bedroefd. Voelde hij misschien twijfel bij Jezus? Of 

was het de herinnering aan zijn verraad? Uiteindelijk kan Petrus niet anders dan 

het in de hand van Jezus te leggen: u weet alle dingen, u weet dat ik u liefheb. 

Maar met dat gebrekkige antwoord van Petrus neemt Jezus genoegen. Wat was 

het ‘ja’ van Petrus nu precies waard zouden wij zeggen? Nu voor Jezus is het alles 

waard. Zo groot is blijkbaar zijn liefde voor ons. Dat Hij trouw blijft, zelfs als wij te-

kortschieten.  

En wat er ook gebeurd was. De bestemming stond vast! Want tot drie keer toe be-

vestigt Jezus de bestemming van Petrus: weid mijn lammeren, hoed mijn schapen, 

weid mijn schapen. Petrus, Hij zal inderdaad de rots zijn waarop Jezus zijn kudde 

zal bouwen. Hij zal de zorg moeten dragen voor de mensen die God Hem toever-

trouwd. En daarvoor is die liefde dus zo nodig. Om die kudde te kunnen hoeden. 

Om de mensen die Jezus aan hem toevertrouwd echt te dienen, zal de liefde voor 

Jezus op de eerste plaats moeten staan. En nog meer in de tijd die voor Hem lag, 

want Jezus voorzegt dat de liefde van Petrus zo ver zal gaan, dat Hij uiteindelijk 

zelfs zijn leven ervoor heeft. Volg mij, zei Jezus. En dat heeft Hij gedaan.  

Het levensverhaal van Petrus, het is bijzonder hoe Jezus ondanks alles vasthoudt 

aan de bestemming die Hij met Petrus had.  
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Fysio  

       Beter  

              Bewegen 

      Vestigingen: 

      Overtoom 256 

     Veeteeltstraat 20 

Johan jongkindstraat 3 

Tel.     020.6184658 
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 Ook voor uw leven en jouw leven heeft hij een doel, een bestemming, en Hij houdt 
daaraan vast, wie we ook zijn en waar we ook staan. Maar ook aan ons is het de 
vraag, hebben we hem lief. In de afgelopen week ontving ik de beroepsbrief. Een 
mooi en bijzonder moment voor mij, dat er het vertrouwen is om mij op deze plek 
te beroepen. Het laat zien dat we hier in deze gemeente Hem liefhebben, van Je-
zus houden, en dat dat ons best heel wat mag kosten. Ik heb ja gezegd, ook omdat 
ik geraakt was door deze woorden. Ja Jezus, ik en wij als gemeente, wij willen u 
liefhebben op deze plek, u volgen en Hij weet het! Laten we Hem zo volgen.  

 

Amen 

Er zit muziek in de Bron 

In de zomermaanden, vanaf 20 juli, hopen we op de 
woensdagen ook weer muziek te laten klinken uit de 
Bron. 

Evenals vorig jaar plan ik een muzikaal uurtje met or-
gel- en pianomuziek eventueel aangevuld met andere instrumenten. 

Er is nog ruimte voor musici om mee te doen, dus bent u of kent u muzikanten die 
graag een podium zouden willen hebben, laat het mij even weten. Ik kan dan een 
planning maken om de serie “Er zit muziek in de Bron” evenals vorig jaar te organi-
seren. In ieder geval bent u ook hiervoor van harte uitgenodigd om te komen luis-
teren. Woensdagmiddag of woensdagavond.  Toegang is vrij, een eigen bijdrage 
wordt op prijs gesteld. Tijdstippen en uitvoerenden worden later met u gecommuni-
ceerd. De opbrengsten van dit project komen ten goede aan het onderhoud van 
onze mooie muziekinstrumenten! Aanmelden en vragen via: 

beheerder@kerkdebron.org 

mailto:beheerder@kerkdebron.org
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                                                                       Woordzoeker 

Oplossing woordzoeker nr 8  Oost West, thuis best 

Kerk de Bron 

Oplossing Woordzoeker volgende Meerzicht 

Juli/aug/sept 2022  
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Uitleg van puzzel Woordzoeker 
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Muzikaal afscheid van de dirigent van het Interkerkelijk Koor Watergraafsmeer 

Na 25 jaar dirigent te zijn geweest van het Interkerkelijk  Koor Watergraafsmeer  

neemt Gert Storm afscheid van het koor.  

Wij willen dat niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom organiseren we een 

muzikale zaterdagmiddag op 8 oktober in de Bron. Aanvang 15.00 uur. Het koor 

zal liederen zingen o.l.v. Gert Storm en met begeleiding van diverse pianisten, die 

in de loop van deze 25 jaar ons koor hebben begeleid. 

De toegang is gratis en u bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn deze mid-

dag. 

Voor informatie kunt u zich wenden tot Nel Westra-Spijker (westra230@zonnet.nl 

of tel:  0367502738) 
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 Onesimus                                Een appel tegelijk 

Er was een kleine jongen die zijn moeder wilde helpen om appels te dragen. In 

zijn kleine armpjes klemde hij zoveel mogelijk appels en probeerde die te dragen. 

Eén, twee stappen lukte dat ook, maar toen rolde er een appel op de grond, en 

nog één en uiteindelijk lagen ze allemaal op de grond. Toen pakte zijn moeder zijn 

kleine handjes en sloot ze vast om 1 appel heen. Ze zei: ‘breng deze appel eerst 

maar weg en dan de volgende.’ 

 

Gaat het ook vaak niet zo met ons in het leven?.  We proberen om de lasten en 

opgaven die we in de toekomst hebben in één keer op ons te nemen. Maar dat 

lukt ons niet. Daar zijn we ‘t klein’ voor 

De Here heeft niet beloofd dat hij ons in één keer kracht geeft voor alles wat we in 

het leven tegenkomen. Misschien zouden we dan vergeten dat we van Hem af-

hankelijk zijn. 

De kracht, die de Here iedere dag opnieuw geeft, is precies voldoende voor wat 

we die dag nodig hebben. En wordt de last zwaarder, dan geeft Hij ons ook méér 

kracht en grotere genade.  

Ieder, die Hem als Here en Heiland kent, zou daarom dagelijks moeten bidden en 

danken: ’Here Jezus, een nieuwe dag is begonnen. Dank U dat U me helpt om 

deze dag met U door te gaan. U wilt mij geven de hulp, het geduld, de ijver en de 

genade die ik vandaag nodig heb’ 

Het is bijzonder om de Zoon van God zo te mogen kennen: als Helper en toe-

vlucht 

                                                   Uit liefde 

Een gehandicapt meisje werd moedeloos van haar toestand dat ze wilde stoppen 

met de therapie. Haar vader drong bij haar erop aan dat ze toch door zou gaan 

met de oefeningen en toen zei ze: ’Papa, houdt u niet van mij zoals ik ben?’ Hij 

begreep hoe ze zich voelde en knuffelde haar en zei: Ja schat, ik houd van je pre-

cies zoals je bent, maar ik houd te veel van je om je zo te laten blijven.’ 

God heeft al Zijn kinderen lief zoals ze zijn - met onvolmaaktheden en al. Hij heeft 

ons lief. Hij heeft ons vergeven en aangenomen omdat wij de Here Jezus als Hei-

land hebben aangenomen. Maar Hij heeft ons te veel lief om ons te laten zoals we 

zijn. Hij wil ons veranderen door allerlei wat moeten doormaken. 

Hij wil graag dat we meer op hem gaan lijken op de Here Jezus 

Onesimus                                  Achter Hem aan               

                                                                      Met goede Moed 

                                                                      Elke dag opnieuw 

                                                                      Nooit meer alleen 
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HEIN HEIJNEN 

Juli/aug/sept 2022  

ARK 

Een zondagochtend in Anduze, tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk. Op mijn aan-

dringen gaat mijn  geliefde ook het Evangelische kerkje in. Samen willen we genie-

ten we van de muziek tijdens de kerkdienst.  

 Vóór de aanvang komt de dominee ons even begroeten.  Zijn hoofd doet me den-

ken aan de leraar maatschappijleer op de middelbare school. Die had ook zo’n  

Che Guevarakop. Donkere ogen, zwart baardje en een snor.  

   De dienst vangt aan. Al snel loopt een lid van de gemeente naar voren en leest 

voor uit een dik boek  --  ongetwijfeld de Bijbel. Vervolgens houdt de zielenherder 

een preek. In ratelend Frans. Vaak gebruikt hij het woord l’Arche . Al kan ik er geen 

touw aan vastknopen, toch begrijp ik dat het over de Ark van Noach gaat.  

   Hij heeft een aangename stem. Waarschijnlijk preekt hij over de aandacht en lief-

de van onze Schepper. Voor mens en dier. Als kind van deze tijd heeft hij het vast 

ook over de zorg voor een duurzame natuur. Misschien stelt hij zelfs wel voor om 

een paar dagen per week geen vlees meer te gaan eten. 

   Die leraar maatschappijleer van destijds heette Jozef. Hij was een communist in 

hart en nieren die zijn ideeën hartstochtelijk beleed. Mogelijk werd hij naar Jozef 

Stalin genoemd. Als je hem zegt dat er een hiernamaals bestaat krijgt hij oprispin-

gen van maagzuur. Volgens hem is er niks na de dood. De hemel  is een complot 

van Kerk en Kapitaal om Henk en Ingrid onnozel en dom te houden. Als aanbidder 

van de god Lenin ziet hij zichzelf als wijs en deugdzaam. Andersdenkenden zijn 

volgens hem  dom en slecht. Hun executies zijn onvermijdelijk.   

  Vaak houdt hij ons voor hoe de verhalen uit de Bijbel naar zijn mening zijn ont-

staan. Als sprookjes van een woestijnvolk. Karl Marx heeft ze ontmaskerd als uitin-

gen van klassenstrijd. Alleen simpele zielen kunnen er nu nog intrappen.  

   Op een gegeven moment vraagt hij ons vol afkeer en hoon:  ‘wie zaten er nou al-

lemaal in die Ark van Noach?’  Na deze stupide vraag valt de klas even stil.  

   Slechts één leerling geeft antwoord: Ewoud -- die regelmatig onvoldoendes krijgt 

omdat hij niet oplet. Hij zegt dat er stellig ook een zeemeermin, een paar een-

hoorns en een paar griffioenen in de ark zaten. De klas lacht. Deze dromer had na-

tuurlijk dichter moeten worden !  (Een verwachting die hij niet waar maakte. Als ac-

countant raakte hij betrokken bij een schandaal van creatief boekhouden. Door een 

internationaal bedrijf. . 
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Hij werd er zelfs publiekelijk voor aan de schandpaal genageld. Dat alternatieve 

denken zat er bij hem al vroeg in). 

intussen preekt de dominee vol vuur door. Met heftige gebaren. Zijn Frans is voor 

mij vrijwel onbegrijpelijk. Mijn geliefde kan hem wel prima verstaan. Gelukkig vol-

gen er een paar prachtige liederen met orgelbegeleiding. Tot slot krijgen we de 

zegen.Hierop volgt een uitnodiging om achter in het kerkje koffie te gaan drinken. 

Samen met de bezoekers uit Nederland. De dominee heeft onze namen onthou-

den. Hij stelt ons zelfs aan de gemeente voor. Monsieur et madame Otto en Leah 

Lodeziel, uit Amsterdam. We hebben echter andere plannen. We willen bergop 

gaan wandelen en genieten van het uitzicht. Over de rivier de Gardon.   

 Buiten nemen we afscheid van deze vrome Che Guevarra. Tot onze verrassing 

roept hij in uitstekend Nederlands: ‘Ik ben in Frankrijk geboren-- maar in Kampen 

studeerde ik theologie.’ 

Hein Heijnen.nl 

www.heinheijnen.nl  (kijk eens op zijn website) 

Juli/aug/sept 2022  
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Betondorp Bloeit neemt afscheid 

 

Afgelopen zondag realiseerde ik me ineens dat het precies 6 jaar geleden is dat Be-

tondorp Bloeit begon als pioniersplek in de Watergraafsmeer. Wat een feest was 

het!. De kerkenraad ondertekende de samenwerkingsovereenkomst met het lande-

lijk Pioniersteam om in Betondorp een pioniersplek te beginnen. Samen zijn we 6 

jaar opgetrokken in lief en leed. Pionieren is een avontuur vol uitdagingen!  

Langzaam groeide de huiskamerkerk in Betondorp uit tot buurtkerk. Daarom is nu 

de tijd gekomen dat zij zelfstandig verdergaat als kleine gemeente in de Water-

graafsmeer. De Protestantse Kerk Nederland heeft voor dit soort jonge kerken de 

naam “kerngemeente “ bedacht . Zo’n kerngemeente doet volwaardig mee binnen 

het grote kerkverband en krijgt zo de kans om verder te groeien. Betondorp Bloeit 

wil de uitdaging aangaan om zelf een financiele basis onder haar bestaan te leggen 

en werkt daar met behulp van haar stichtingsbestuur hard aan.  

Voorlopig zal de BRON daarbij nog ondersteuning bieden, waar wij erg dankbaar 

voor zijn. Via de website www. Betondorpbloeit.nl kunt u alle ontwikkelingen vol-

gen en ons ook helpen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook bij de kerkenraad terecht  

Tot november blijf ik als buurtdominee in dienst en u zult mij ook nog regelmatig 

zien in onze geliefde en vertrouwde kerk. 

In elk geval hopen we rond Kerst weer een mooie viering te hebben rond de bewo-

ners van Philadelphia. Zij zijn nu ook een stukje van Betondorp Bloeit geworden en 

we zijn erg blij met hen.  

Een fijne en gezegende zomer gewenst van Margrietha Reinders en haar kern-
team.  

https://betondorpbloeit.nl 

Juli/aug/sept 2022  
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Lente in Betondorp 

Kraampje op de Brink 

We delen paasgroeten uit 

Plantjes voor 

de Buurt 

Juli/aug/sept 2022  

Zo begon Betondorp Bloeit 6 jaar geleden in Kerk de Bron 

Het gaat groeien 

Laatste maaltijd voor de zomerstop 26 juni 

https://betondorpbloeit.nl 
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De Blik van Dick 
 

Negen uur ’s avonds 

 

In het Veluwse dorp waar ik met regelmaat verwijl, luidt om negen uur ’s avonds 
de kerkklok. Stipt op tijd. Niet de negen klokslagen die aangeven hoe laat het is, 
neen, het lijkt sterk op het gelui op zondagmorgen om de gelovigen op te roepen 
ter kerke te gaan. Al lang vraag ik mij af waarom dat is. Zou er iedere avond een 
vesper zijn? Is er een dagsluiting op het internetkanaal van de kerk? Is het een 
aanmaning om nu toch vooral aanstalten te maken om ter ruste te gaan. 

 

Om die vragen nu eindelijk eens beantwoord te krijgen heb ik mij gewend tot voor-
noemde internetpagina. Soelaas bood dat niet, dus ik zal binnenkort eens langs 
gaan om het gewoon ouderwets te gaan vragen. Zo rondkijkend op de webpagina 
vielen mij wel en aantal andere dingen op. Ter verduidelijking: zoals u misschien al 
bevroedde gaat het hier om een kerkelijke gemeente van broeders en zusters van 
de wat zwaardere soort. En dan blijkt er een boel te moeten en te zijn voorge-
schreven. Zomoeten ambtsdragers volgens het beleidsplan van het mannelijk ge-
slacht zijn. Eigenlijk staat het er andersom –en dus nog iets sterker uitgedrukt: 
vrouwen (en waarschijnlijk LBTI+’ers) mogen het ambt niet vervullen. Ik heb dat 
nooit begrepen en zolang ik er geen valide argument voor hoor, ben ik er ook te-
gen. Doorgaans haalt men een uitspraak van Paulus aan, gedaan in een tijd waar-
in de wereld heel anders in elkaar stak. Een uitspraak die laat zien dat Paulus On-
ze Lieve Heer ook niet altijd even goed heeft begrepen. 

 

In het beleidsplan staat ook dat de Bijbel wordt gelezen in de herziene versie van 
de Statenvertaling (heeft men in ieder geval geen last van de vertaaldwalingen 
waarover ik onlangs schreef en kan men putten uit een schat aan idioom), zijn 
ambtsdragers verplicht een zwart kostuum met bijpassende stropdas te dragen, en 
moet ieder gemeentelid minimaal eens per twee jaar worden bezocht door een ou-
derling, vergezeld van een bezoekbroeder. Niet alleen om na te gaan hoe het met 
het gemeentelid is, maar ook om ‘opzicht te houden’. In woordenboeken staat bij 
dit lemma specifiek de protestantse betekenis vermeld: toezicht houden op de 
handel en wandel van anderen. Daar heb ik een broertje aan dood (zie mijn stukje 
Huisbezoek in een eerdere aflevering van MeerZicht). Of dames ook verplicht zijn 
een hoed te dragen tijdens de diensten vermeld het beleidsplan niet. 

 

Mooi vond ik wel het volgende. In het preekrooster staat bij een zondag bij de 
dienst van 9.30 uur vermeld dat er Heilig Avondmaal wordt gevierd. Bij de dienst 
van 19.00 de nabetrachting van het Heilig Avondmaal. 

Begrijpt u mij goed, het is absoluut niet mijn bedoeling om deze gemeente en haar 
leden zwart of belachelijk te maken. Het gaat mij hier alleen om zaken die mij zijn 
opgevallen uit een wereld die ik niet heel goed ken. Wat mij dan het meeste opvalt 
is dat er zoveel moet.  

Juli/aug/sept 2022  
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Het staat iedereen vrij om het geloof op zijn of haar wijze te beleven en vorm te ge-
ven. Zolang een ander er maar geen last heeft (zoals in het gevalletje alleen man-
nen in het ambt overigens wel degelijk het geval is). Dat moet –of mag- iedereen 
helemaal zelf weten. 

Bij de Bron is het anders. Bij ons moet vrijwel niets meer, maar mag er des te 
meer. We mogen gaan zitten, we mogen gaan staan, de kinderen mogen naar hun 
eigen dienst, we mogen onze gaven geven, en ga zo maar door. Heeft dat te ma-
ken met de steeds toenemende behoefte van sprekers om alles te willen uitleg-
gen? Zelfs in een dienst, waar toch alles duidelijk verloopt, ook voor mensen die 
voor het eerst en dienst bijwonen. Onlangs werd zelfs de uitleg gegeven dat als er 
Lied 523 in de liturgie staat, dat correspondeert met Lied 523 uit het liedboek dat 
bij de deur is uitgereikt. Zullen we afspreken dat niet meer te doen? En zullen we 
afspreken dat er best af en toe gezegd mag worden dat we mogen gaan zitten, 
maar dat er ook andere formuleringen zijn. En dat een simpel hoofdknikje of hand-
gebaar in dit geval eigenlijk het beste is. 

 

Waarschijnlijk heeft dit ook te maken met het ‘mag-fenoneem’ in het algemeen. U 
mag het zeggen. U mag hier uw handtekening zetten. U mag uw pasje hier voor 
het pinapparaat houden. U mag nu u pincode invullen. U mag meekomen. U mag 
het bovenlijf ontbloten en even de adem inhouden. U mag uw bijdrage storten op 
gironummer 123. U mag tram 19 nemen. U mag nu dit. U mag nu zo. U mag nu 
zus. U mag nu dat. (Overigens schrijf ik steeds ‘u’, in de praktijk komt ‘jij’ het mees-
te voor.) Ik stel voor we althans in de kerk dit merkwaardige idioom verlaten en dat 
we overbodige uitleggingen achterwege  

Of ik hierin gelijk heb, u mag (of moet) het maar zeggen. 

 

Dick Spijker 

www.deblikvandick.nl 

 

Pastoraat Verstandelijk Beperkten 

 

Wat een mooie dienst was het op 10 april toen Hetty Peereboom en Marja van 
Gaalen afscheid namen van het Pastoraat Verstandelijk Beperkten. Echt een 
dienst om te herhalen. Zo met bewoners van Anfieldroad en Philarood en met de 
HJ Smitband. Viel het u ook op dat veel mensen uit onze doelgroep op een hele-
boel punten helemaal geen beperkingen kennen? En dat we daar een heleboel 
van zouden kunnen leren? 

Wij zijn u overigens zeer dankbaar voor alle bijdragen de collecte op 10 april en 
voor alle giften die op onze bankrekening zijn gestort. Daar kan veel nuttigs mee 
worden gedaan! 

Nu Marja en Hetty geen deel meer uitmaken van onze commissie, zijn we op zoek 
naar vers bloed. Heeft u af en toe wat tijd over en wilt u een bijdrage leveren aan 
dit dankbare werk, of wilt u hier eerst meer informatie over krijgen, neemt u dan 
met mij contact op: dickspijker@xs4all.nl of 06 14942187. 

Juli/aug/sept 2022  

mailto:dickspijker@xs4all.nl


                                       Gebed voor elke dag 

 

Voor allen Heer, die eenzaam zijn. 

Voor allen die U vergeten. 

Voor allen die zichzelf zo klein, 

Zo hopeloos onbelangrijk weten. 

Voor ieder die geen blijdschap kent. 

Voor elk die onder druk moeten leven 

Voor ieder wie U een talent,  

geen tien talenten heeft gegeven. 

Voor allen die met scherpe tong 

de ander ondoordacht bezeren. 

Voor ieder die allang niet zong. 

Voor elk die ‘t liefste moet ontberen. 

Maar ook voor allen die zich rijk 

beschouwen, op zichzelf vertrouwen. 

Voor allen die een sterke dijk van  

haat rondom hun harten bouwen. 

Voor allen bid ik U. o Heer, 

Vooral voor hen die zelf niet vragen 

En voor mijzelf bid ik steeds meer of 

‘k blij en dapper ‘t kruis mag dragen. 

 

Van: Nel Bendorp 

Uit: Mag ik met je mee? 

 


