
Beste gemeenteleden en alle betrokkenen bij De Bron  
  
Zondag 4 december in De Bron  
Deze zondag is de tweede van Advent, een tijd van voorbereiding op de komst 
van de Heer. Hij komt als licht in een donkere wereld en kondigt een nieuw 
begin aan. Het is een komst met gevolgen, want de rollen worden omgekeerd. 
Wie klein en onbelangrijk is in deze wereld, die wordt door God gezien. En wie 
zichzelf groot en belangrijk vinden die moeten plaats maken.   
Het mooie van deze zondag is dat we die omkering heel concreet te zien krijgen 
in de doop van Mae de Jong. Een klein meisje dat door God in het middelpunt 
wordt gezet. We lezen uit het Marcusevangelie hoe Jezus de kinderen zegent. 
Hij zegt daarbij dat ook wij moeten worden als een kind. Wat zou dat concreet 
betekenen? We zien uit naar een mooie dienst!         
  
In de avonddienst is het weer tijd voor we•Worship in de Bron! In november 
hebben we een prachtige avond gehad met mooie aanbidding, we hebben 
verhalen gedeeld van Gods goedheid en we hebben geoefend in gebed. Het is 
een voorrecht om God te aanbidden, want we merken dat als wij ons richten 
op God, we Zijn liefde, goedheid en kracht ervaren in ons leven. Zondag 4 
december om 20.00u gaan we verder!  We hebben een mooie band die 
Nederlandse en Engelse nummers speelt om samen God te aanbidden. 
Iedereen is welkom om mee te doen, of je nu bekend bent met aanbidding of 
nog helemaal niet. Voor vragen, mail even naar René Visser: 
buurtdominee@kerkdebron.org  

  

Toelichting bij de collecten in de dienst  

1e collecte: voor het werk in en rondom De Bron  

2e collecte: Stichting Surinamekalender – project Dick Spijker:  

Met de opbrengst van de vorige collectes hebben wij een aantal projecten 
kunnen ondersteunen. Heel veel dank daarvoor! Dit keer vragen wij uw 
aandacht voor Estherstichting, verbandmiddelen. In het begin van de jaren 
vijftig werd Wim Bos Verschuur, onder andere politicus en parlementslid, 
geconfronteerd met het verhaal van een ex-Hansenpatiënt (ook wel lepra 
genoemd), die niet te werk werd gesteld vanwege zijn handicap. Wim Bos 
Verschuur besefte dat de leprapatiënten verstoten werden door de maatschappij. 
Hij deed een beroep op menslievendheid en verantwoordelijkheid van de 
samenleving. Na een succesvolle inzamelingsactie in 1951 werd het Estherfonds 



opgezet. In 1952 werd begonnen met de bouw van woningen en op 13 december 
1953 werden de eerste woningen van de Estherhof betrokken. Er werd 
doorgebouwd en de Estherhof kreeg het karakter van een leefgemeenschap. 
Naast een verbandkamer is er nu ook een verzorgingscentrum met ziekenboeg. 
Er zijn negen locaties van de Estherstichting met woonhuizen voor bewoners, 
die redelijk zelfstandig kunnen wonen. De centrale voorzieningen bevinden zich 
op de Estherhof. Hier staat ook een werkplaats voor meubelmaken, 
houtbewerken en restauratie van antiek meubilair.   

De bewoners op de Estherhof hebben veel medische zorg nodig voor het 
verzorgen van de wonden, die door de ziekte ontstaan. Hiervoor zijn zeer veel 
verbandmiddelen nodig. De Suriname Jaarkalender levert een bijdrage, onder 
andere door voordelig verbandmiddelen in te kopen en naar Suriname te 
verschepen. Wilt u de SurinameKalender 2023 kopen (€15,95, exclusief 
eventuele verzendkosten), of wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, 
neemt u dan svp contact met mij op (06 14942187 / dickspijker@xs4all.nl).  

  
Kerstactiviteiten in de kerk   
Inmiddels staan er al heel wat kerstactiviteiten gepland voor december. Zet ze 
in uw agenda want er zijn mooie en leuke activiteiten, waar we volop hulp bij 
kunnen gebruiken:    
Zaterdag 10 december 10.00: versieren van de kerk en de kerstboom op het 
plein met de Brood en Viskring. Aanmelden 
via buurtdominee@kerkdebron.org   
Zondag 18 december 11.00: Kerstfeest voor en door mensen met een 
verstandelijke beperking. Samen lezen en spelen we “De geboorte van het 
licht”.    
Zaterdag 24 december Kerst in de kerk: Een kerstfeest van en voor de 
Watergraafsmeer:   

 Kerstmarkt overdag van 10.00-16.00 op het plein en in de kerk   
 Kerstvoorstelling voor het hele gezin om 17.00 met dans, muziek en spel 

en interactie met het publiek.   
 Kerstnachtdienst om 21.30 met prachtige muziek, een inspirerende 

preek en ruimte voor ontmoeting.    
 We kunnen nog veel hulp gebruiken! Kun je een of meerdere uren 

missen, stuur een mail naar buurtdominee@kerkdebron.org   

Zondag 25 december: kerstochtend in de kerk: Een warme dienst voor het 
hele gezin!    



  

Overleden  

We kregen bericht dat mw. Aaltje Weiss-Evenboer op zondag 27 december jl. is 
overleden in de leeftijd van 98 jaar. Mw. Weiss woonde in het Henriëtte Roland 
Holsthuis, maar daarvoor woonde ze lange tijd met haar man Arthur aan de 
Linnaeusparkweg. Arthur Weiss overleed 4 jaar geleden. Samen kregen ze vier 
kinderen: Henk, Arthur, Hanneke en Peter. Op de kaart staat een bekend 
avondlied, woorden die iets uitdrukken van haar geloof: De dag door uwe gunst 
ontvangen, is weer voorbij, de nacht genaakt; en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt. We wensen de familie, in het bijzonder 
Peter, die in onze gemeente een goede bekende is, van harte sterkte bij dit 
verlies. De crematie vindt in besloten kring plaats.    

  

Een hartelijke groet,  

Namens de Kerkenraad  

  

 


