
Beste gemeenteleden en alle betrokkenen bij De Bron,    
  
Zondag 21 augustus in De Bron  
Deze zondag zou ik (Gerbrand) weer voorgaan na een mooie vakantie in Frankrijk. 
Maar vanwege een familieweekend rondom het gouden huwelijksjubileum van m’n 
schoonouders heb ik vervanging moeten regelen. Gelukkig bleek Marja van Gaalen 
beschikbaar en bereid deze zondag opnieuw in De Bron voor te gaan. Fijn om haar 
weer in ons midden te hebben. Bij de dienst geeft Marja de volgende toelichting:  
  
Deze zondag klinkt het overbekende evangelie over de gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan. Lucas 10: 25-37. Een ‘doodgepreekt’ verhaal zei laatst iemand tegen mij 
in een catechesegroepje. Zou kunnen…. Te vaak gehoord, te vaak mee om de oren 
geslagen om vooral toch goede werken te doen. Misschien herkent u dat wel. 
Daarom nodig ik u (maar ook mijzelf) uit om ‘als nieuw’ en ‘blanco’ aanstaande 
zondagmorgen de bijbel te openen bij deze woorden van Jezus en de vertaalslag te 
maken naar onszelf, naar het nu waarin wij leven. Ieder van ons persoonlijk maar ook 
als kerkelijke gemeente. Wie van de drie ben ik? Ik kijk er ook nu weer naar uit om 
samen met u deze dienst te vieren, tot eer van de Eeuwige en tot zegen voor elkaar 
en de mensen om ons heen. Graag tot ziens, Marja van Gaalen  
  
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: Hospice Kuria Amsterdam  
Kuria biedt palliatieve (terminale) zorg in het hospice, vanuit buddyzorg en met 
advies en informatie van deskundige verpleegkundigen thuis. In de palliatieve zorg 
zijn behandelingsmogelijkheden niet meer alleen gericht op herstel. In deze fase ligt 
de nadruk op de palliatieve behandeling van de ziekte en begeleiding en 
ondersteuning van de zieke en zijn naaste. Palliatieve zorg is gericht op het bereiken 
van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.  
  
Er zit muziek in De Bron!  
Woensdag 20 juli begon onze reeks met muziek in de Bron! Woensdag 27 augustus 
a.s. is (helaas) alweer de laatste! Maar er zijn dan wel maar liefst 2 concerten gepland, 
om 13.00 uur Els Goosens en Laura Frenkel, (alt)viool en piano en om 20.00 uur mag 
ik zelf de reeks afsluiten met een verzoekprogramma op het orgel.  
U kunt de hele reeks nog terugzien op de internetpagina’s van kerkdienst gemist en 
YouTube. Afgelopen woensdag 17 augustus a.s. was de vijfde in de reeks. Bezoekers 
hebben kunnen genieten van prachtig pianospel door Martijn van Ginkel; ontroerend, 
virtuoos en ook zeer interactief.  
Woensdag a.s., 27 augustus, is er weer een mooi programma samengesteld. Dit keer 
kunt u genieten van vleugel en (alt)viool en s’ avonds orgel.  
Het programma om 13.00 uur, muziek van Mozart, Schubert Bridge en Vierne.  



Het programma om 20.00 uur, muziek van Bach, Händel, Guilmant, Bonset e.a.  
 

Woensdag   24 augustus, 
13.00u  

Els Goosens, Laura Frenkel  Viool, altviool en piano  

        
Woensdag  24 

augustus,  
20.00u  

Chris van der Veer  Orgel, 
verzoekprogramma  

 
Na afloop krijgt u een kopje koffie of thee (gratis) en kunt u nog even napraten. Bij 
goed weer buiten op het plein, anders in onze sociëteit. Aan de uitgang zal een 
collecteschaal staan waar u geheel vrijblijvend kunt doneren voor de instandhouding 
van de muziekinstrumenten in de kerk. Indien gewenst kunt u ook geld overmaken 
op rekeningnummer NL78INGB0000461209 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amsterdam-Watergraafsmeer, onder vermelding van donatie muziek. Uw bijdragen 
worden zeer op prijs gesteld!  
Voor opmerkingen en vragen kunt u mij bereiken via de mail: Chris van der Veer, 
beheerder@kerkdebron.org  
Ik hoop u allen te zien bij (een van) deze muziekevenementen.  
  
Ontvang een hartelijke groet,  
Namens de kerkenraad,  
  
Gerbrand Molenaar  
 


