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Maria, het jonge meisje, 
 pas het Kind gebaard 

 overdenkt 
 wat ze destijds 

 in haar hart 
 heeft bewaard, 

 de woorden van de engel 
 en van Elisabeth, 

 haar liefde voor Jozef, 
 zijn trefzekere tred. 

 Hoor, er komen herders 
 vol eerbied en ontzag, 
 vertellen de geliefden 

 wat hen hier heeft gebracht, 
 hoe engelen verschenen 

 in het donker van de nacht. 

 In de stilte van die nacht 
 overdenkt moeder Maria, 

 jubelen herders 
 op hun terugweg 

 naar het veld, 
 lovend, prijzend, 

 stralend van verre 
 hebben ze ieder 

 hun vreugde verteld. 

 In de stilte 
 van de kerstnacht 

 overdenk ook ik en vind 
 door de woorden van Lucas 

 ‘t verlossende Kind. 
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Het grootste geschenk dat je iemand 

kunt geven, is oprechte aandacht 

De kerkenraad wenst U allen een gezegende kerstfeest toe en een 

voorspoedig 2023 
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Jong van geest 

 

“Beter de voltooiing van de dingen dan dat ze beginnen, beter geduld dan ongeduld. Heb 

een lange adem en beheers je rusteloosheid, want rusteloosheid heerst in het hart van de 

dwazen. En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van wei-

nig wijsheid als je daarnaar vraagt.” Prediker 7,8-10  

Het einde van 2022 nadert. De drempel van een oud naar een nieuw jaar. Dat roept de no-

dige reflectie op, terugkijken en vooruit. En dan ben je bij Prediker aan het juiste adres, 

want dat is een bijbelboek vol wijsheid, vol bespiegelingen over het leven en de tijd.  

In het citaat hierboven spoort Prediker aan om naar het einde te kijken. Dat is beter dan 

naar het begin. Waarom? Aan het begin, als je ervóór staat, weet je eigenlijk nog van niks, 

dan regeren vaak de emoties, de onzekerheid of de angst. Kan ik dit wel? Gaat dit goed ko-

men? Is dit wel de juiste weg? Aan het einde, als alles achter de rug is, kun je terug kijken 

en zie je scherp hoe het zit. Je kunt de dingen plaatsen. 

Maar wat betekent dit voor de dingen waarvan wij nu aan het begin staan? Denk bijv. aan 

het nieuwe jaar 2023, aan de plannen die we maken als kerk en privé. Prediker zegt: Beter 

geduld dan ongeduld. Wie wijs is, kan wachten tot het einde, die heeft een lange adem.  

De vertaling van NBG ’51 vertaalt het zo: beter lankmoedig dan hoogmoedig. Lankmoedig 

is: dat je lang moed houdt (Gerrit de Kruijff). Dat je niet te snel je geduld verliest en ook 

niet te snel klaar staat met een oordeel. Als je dat wel doet… dat is hoogmoedig. Hoog-

moed betekent dat je het allemaal al denkt te weten. Jij snap het, jij ziet het. Alsof je er al 

achter staat, aan het einde waar alle stukjes op hun plek vallen. 

Maar wat weten wij eigenlijk van de toekomst? Praktisch niks. Dat maakt onzeker. En van 

de weeromstuit vluchten mensen in het verleden, hoe het vroeger was. Maar, zegt Predi-

ker, als je dat doet, als je jezelf afvraagt waarom het vroeger beter was dan nu…, dat ge-

tuigt ook van weinig wijsheid.  

Nu is wijsheid in de bijbelse wijsheidsliteratuur een synoniem van geloof. Dus je zou ook 

kunnen zeggen: Alsmaar terugkijken naar vroeger geeft blijk van weinig geloof. Prediker 

leert ons iets heel wezenlijks als gaat om geloven: Kijk niet terug, maar vooruit, naar het 

einde, naar de voltooiing van de dingen. Dáár heb je pas recht van spreken. En tot die tijd… 

Houd je oordeel in en houd lang moed! 

In de kerk leven wij van het evangelie. Dat geeft aan dat woord ‘voltooiing’ nog een diepe-

re zin. Van de toekomst weten wij praktisch niks. Het enige is dat Jezus Christus aan het 

einde staat. Daar vertrouwen we op en dat is genoeg. Hij staat aan het einde, van de ge-

schiedenis, van de kerk, en van ons leven. En Hij trekt ons als het ware door de tijd heen   
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naar zich toe, tot aan de jongste dag. Dan vindt de voltooiing plaats, waar alle stukjes op 

hun plek vallen. Ook de stukjes die hier op aarde ontbraken, waardoor de puzzel nooit 

compleet werd. Aan het einde is er de voltooiing. Dan zal hij aanvullen wat ons ontbreekt. 

Dat is Christus’ belofte aan ons. 

In deze richting leven wij. Wij kijken niet achterom, maar juist vooruit, naar het einde dat 

geen einde is, maar een nieuw begin. En dat geeft ons als kerk, als christenen iets jongs. 

We zijn jong van geest, gericht op de toekomst, nieuwsgierig als kinderen naar wat komen 

gaat. 

 

Ds. Gerbrand Molenaar 

Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid 2023 

Doe goed, zoek recht 

 

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te 

doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt 

wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van gebed voor een-

heid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat 

we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor 

anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.  

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd voorbereid door kerken 

uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar 

aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. De gruwelijke dood van George Floyd in 

deze staat in 2020, als gevolg van het handelen van een politieagent, bracht wereldwijd 

een beweging op gang waarin (de gevolgen van) racisme en etnocentrisme worden bespro-

ken. Ook in de kerk. In het materiaal van dit jaar wordt gekeken naar de rol van de kerk en 

gebeden om eenheid. 

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland, de 
Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN). Op www.weekvangebed.nl ontdek je 
hoe je mee kunt doen en kun je materialen bestellen. 

http://www.weekvangebed.nl
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In verband met deze Week van Gebed voor eenheid houden de kerken in de Watergraaf-

smeer een gezamenlijke kerkdienst. Deze vindt plaats op zondag 15 januari om 10:30 in de 

Hofkerk van de R.K. parochie Martelaren van Gorcum. Dan is er dus geen dienst in De 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan  

 

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de 

kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met 

het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer op u 

mogen rekenen!  

 

Voor de kerk van morgen 

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na 

een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we 

dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toe-

komst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitno-

digend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag 

te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk. 



7 

 

Kerkdienst op 22 januari in De Bron 

De actieperiode van Kerkbalans 2023 is van zaterdag 14 januari tot zaterdag 28 januari! In 

die periode kunt u een brief in de bus verwachten met een toezeggingsformulier. Op zon-

dag 22 januari zullen we tijdens een dienst uitgebreider stilstaan bij de vraag wat deze ac-

tie betekent voor De Bron en voor ons eigen christen zijn.  

 

Samen voor onze kerk  
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het 
toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. We vragen u vriendelijk om dit vervolgens 
via de retourenvelop terug te sturen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. Kijk voor 
meer informatie op www.kerkdebron.org 
 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op 

naar de kerk van morgen!  

http://www.kerkdebron.org
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Op de Alpha cursus van afgelopen week hadden we het over de Bijbel. Nog steeds het 
meest verkochte boek aller tijden. Voor zo’n bestseller natuurlijk wel een heel bijzonder 
boek, bestaande uit al die zesenzestig kleine en grote boeken. Maar samen met de deelne-
mers ontdekten we dat er door al die boeken heen een rode draad loopt: Immanuël, “God 
met ons”. God verlangt ernaar om met mensen samen te zijn, van de eerste tot de laatste 
bladzijde. En ik weet zeker dat u en jij daar mee kan praten: soms is er zomaar een woord, 
een zin of een tekst waardoor God tot je spreekt.   

 

Maar als er één moment is waarin God laat zien dat Hij met ons is, dan is het wel bij de ge-
boorte van de Immanuël: Jezus Christus. Het kerstverhaal laat zien dat God er alles voor 
over had om met ons te zijn. Niet alleen met perfecte mensen, maar met alle mensen!  
Daarom kijk ik vol verwachting uit naar de kerstactiviteiten van deze week. Want ik weet en 
geloof dat het Gods verlangen is om met mensen te zijn. Of ze nu uit de kerk, uit de buurt 
of van de straat zijn, het kindje in de kribbe is voor iedereen bereikbaar.  

 

Het hele programma voor zaterdag 24 december ziet er als volgt uit:  

Van 10.00-16.00 is er een kerstmarkt samenwerking met ’t Hartje. Mensen kunnen een 
workshop volgen, wat lekkers eten of drinken, zelf iets aanbieden en natuurlijk een 
ster in de boom hangen op het plein.  

Om 17.00 is er een familiekerstvoorstelling getiteld “Heb je het al gehoord”. Over 
twee onbelangrijke herders die plotseling het kerstverhaal belanden. Via een zoek-
tocht langs een verliefd stel, een landsverhuizing en het keizerlijk paleis ontdekken ze 
midden in een vieze stal een groot wonder. Iets wat hun hele leven op z’n kop zet… 
Het is een musical over het Kerstverhaal met vertelling, spel, zang en interactie met 
het publiek. Een voorstelling over Gods liefde voor mensen.  

Om 21.30 is er een schitterende kerstnachtdienst met medewerking van het Inter-
kerklijk Koor Watergraafsmeer waar onze eigen Nel Westra ook deel van is. Een 
dienst waar iedereen welkom is, om samen het kerstverhaal te horen en geraakt te 
worden door de liefde van God die naar deze wereld komt.  

 

Allerlei manieren om het goede nieuws van Gods komst naar deze wereld in de Water-
graafsmeer te delen! Maar u begrijpt ook dat kan ik niet alleen. Kunt u op de 24e nog wat 
tijd missen? Met name overdag en ’s avonds hebben we nog vrijwilligers nodig! Geef je op 
bij buurtdominee@kerkdebron.org .   

En in januari gaat God gelukkig gewoon door om Zijn liefde uit te delen in deze wereld. Op 
8 januari is er weer een aanbiddingsavond in de Bron om 20.00u. Een plek waar we ruimte 
maken om te ervaren dat God door de Heilige Geest werkelijk met ons is. En ook alle ande-
re activiteiten zoals de open kerk, de Alpha cursus, de kring in Dynamo wijkcentrum gaan 
verder. Daarom een laatste oproep: Zou u met al deze activiteiten mee willen bidden? Dat 
steeds meer mensen zullen ervaren: God is ook met mij!  

Rene Visser 

dec-jan 2022 /23 
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Uit de kerkenraad 

 

Op zondagmorgen 11 december, de derde adventszondag, hebben we als kerk iets heel bij-

zonders meegemaakt. Ik schrijf bewust ‘kerk’, omdat ik niet alleen denk aan onze gemeen-

te, hier in De Bron. Ik denk aan de kerk als geheel, in heel Nederland. We leven al decen-

nialang in een tijd waarin veel gemeenten noodgedwongen stoppen, doordat veel gelovigen 

afhaken. Toch maakten wij het omgekeerde mee: de oprichting van een nieuwe kerkelijke 

gemeente opgericht, een dominee en twee ambtsdragers bevestigd in een nieuwe gemeente. 

Een kleine en kwetsbare gemeente, maar toch ‘een toekomst vol van hoop’. Iets om te koes-

teren, en het bijzondere ervan te onderstrepen. Maar ook een les, om te leren voor ons in De 

Bron. Ruim zes jaar geleden is ds. Margrietha Reinders aan de slag gegaan in Betondorp. 

Ze klopte bij ons aan, voor steun. Betondorp is immers ook onze wijk, de Watergraafsmeer. 

Ze klopte aan, uiteraard, met de hoop dat het Evangelie er werkzaam zou kunnen zijn, tot 

heil van mensen die in de marge leven. En natuurlijk in de hoop dat er iets van een nieuwe 

gemeenschap zou ontstaan. Een gemeenschap van zoekers, een gemeenschap waarin men-

sen naar elkaar omzien. Geen gemakkelijk werk, en ook de context was uitdagend. Niet al-

leen in Betondorp zelf, maar ook in de context van onze gemeente als zendende gemeente. 

Als Bron hebben we Margrietha niet altijd de steun gegeven die ze nodig had. Zo eerlijk 

moeten we ook zijn. En ik zeg dat ook tegen mezelf. Het was een tijd van zoeken. Ik heb in 

de afgelopen dagen hieraan teruggedacht, en wil het moment aangrijpen om drie lessen te 

trekken die ook voor de toekomst van De Bron essentieel zijn. Eigenlijk weten we ze wel, 

maar in het werk van Margrietha werd het toch weer concreet.  

 

Durf te dromen 

dec-jan 2022 /23 
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Ik heb vaak gehoord hoe socialistisch en seculier Betondorp wel niet was. Een dorp van ar-

beiders met argwaan richting het geloof. Geen beginnen aan. En toch is Margrietha begon-

nen, en is er nu een kleine gemeenschap ontstaan. Maar wie zich daardoor laat ontmoedigen 

kijkt de verkeerde kant op. Het gaat er niet om of mensen erop zitten te wachten, het gaat 

erom dat God in staat is verrassende dingen te doen. Men zit niet te wachten op een karika-

tuur van het geloof, maar wel om gezien te worden, gehoord te worden, geliefd te zijn. En 

dat is wat Margrietha heeft laten zien. God is veel groter dan we denken.  

 

Durf naar buiten te gaan 

Het zat ‘em niet in grote woorden. Margrietha was er gewoon, in Betondorp. Ze zat in het 

café en bij de bakker, was in het brinkhuis en liep door de straten. Ze keek de mensen aan, 

en luisterden naar hun verhalen. Ze was er toen in de Coronatijd echt spannend werd: ze zag 

ook toen de armoede en eenzaamheid. Daardoor werd ze ook steeds vaker herkend als ‘de 

dominee van Betondorp’. Als wij hier onder kerkgebouw willen openen, en als gemeente 

missionair willen zijn – niet omdat wij willen groeien of succesvol zijn, maar omdat wij ge-

loven in de bevrijdende kracht van het Evangelie – dan gaat daaraan vooraf dat we zelf ook 

naar buiten gaan. We moeten deze stap naar buiten niet alleen alleen aan onze buurtpredi-

kant René Visser overlaten.   

 

God is niet te groot om in het kleine aanwezig te zijn.  

Margrietha is niet begonnen met een groot verhaal, maar juist met het leggen van contac-
ten en het bieden van een luisterend oor. Dat is heel praktisch, handen en voeten ge-
ven aan het Evangelie. Dat is wel een moment van kwetsbaarheid – want wie luistert 
naar verhalen, kan niet onberoerd blijven. Maar juist in die kwetsbaarheid licht het 
Evangelie op. De goede boodschap van gezien en gehoord worden, van hoop en lief-
de. We hoeven niet te beginnen  

dec-jan 2022 /23 
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met grootse vergezichten (al moeten we ze wel aandurven), we mogen beginnen bij de men-

sen die op ons pad komen, binnen ons kerkgebouw (met de Give & Get kast), of buiten het 

gebouw (op ons werk, in onze straat, als we boodschappen doen).  

Als kerkenraad wensen we de nieuwe gemeente, Margrietha, de ambtsdragers Inge en Wal-

ter, en de stichting die zich inzet voor de gemeente, heel veel zegen toe. Opdat we blijvend 

verrast en uitgedaagd worden door deze zustergemeente in de Watergraafsmeer.   

Namens de kerkenraad, 

Hans Teerds 

 

dec-jan 2022 /23 
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Rooster kerkdiensten De Bron   januari 2023  aanvang 10.00 uur 

dec-jan 2022 /23 

1-jan  Gerbrand Molenaar  

8-jan  Margrietha Reinders  

15-jan week van gebed Gerbrand Molenaar e.a. oeumenische dienst 

22-jan  René Visser  

29-jan  Gerbrand Molenaar Heilig Avondmaal 

 

5-feb  Gerbrand Molenaar  

12-feb  René Visser  

19-feb  Gerbrand Molenaar  

22-feb aswoensdag Gerbrand Molenaar oecumenische viering 

26-feb 1e zondag 40 dgn Dirk-Jan Thijs voorjaarsvakantie 
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Tijd voor elkaar is niet tijdgebonden 

Diaconale collectes december –januari 2022 - 2023 

dec-jan 2022 /23 

11 december Betondorp Bloeit 

18 december Classicale Commissie Pastorale Zorg Gehandicapten 

  

24 en 25 decem-
ber 

Kerk in Actie – Kinderen in de Knel 

1 januari Barthiméus Sonnenheerd 

8 januari Give en Get kast 

15 januari Oecumenische dienst in de Hofkerk 

22 januari Flame Foundation 

29 januari Wereld Lepra Dag 

5 februari Sanyu Babies Home Namirembe Diocese Kampala-Uganda - Truus 
Mentink 

Verantwoording Diaconale collectes 2022  

Datum collecte: Diaconaal doel Bedrag in Euro’s 

30 oktober Flame Foundation 250 

6 november Ronald McDonaldhuis 275 

13 november Kerk in Actie – Werelddiaconaat - 
Golfstaten 

135 

20 november Give en Get project 235 

27 november Kerk in Actie – Werelddiaconaat-
Colombia 

148 

4 december Sichting Surinamekalender 106 

11 december Betondorp Bloeit 670 
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Rekening nummer NL 10 INGB 0004 6220 84 ten name van Diac Protestantse 
Gem Watergraafsmeer.  
 
Giften voor het Give & Get project kunt u ook doneren op de rekening van de Di-
aconie 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.  
 
 
Maandelijkse inzameling Give&Get 
 
Vanuit het Missionaire Team gaan we elke tweede zondag van de maand pro-
ducten inzamelen voor de Give&Get. 
 
De eerst volgende zondagochtend is 13 november. De tweede 11 december. We 
houden de inzameling voorafgaand aan de dienst in de kerk. Er komen nu weke-
lijks zo'n 10 tot 15 mensen bij de Give en Get, die allemaal een paar producten 
per keer meenemen. U begrijpt dat de kast daardoor af en toe snel leeg raakt. 
Om de kast weer te vullen willen we elke tweede zondag van de maand een inza-
meling houden! Mocht u naar de dienst komen, dan kunt u houdbare producten 
als pasta, soep of verzorgingsmiddelen in een paar klaarstaande kratten zetten. 
Neemt u ook iets mee voor de Give en Get? 

dec-jan 2022 /23 

Kort geleden kregen we een noodoproep uit Oe-

ganda via Truus Mentink. Jaren hebben wij een 

project ondersteund van Grace Nakazibwe, die ja-

ren geleden bij Truus heeft gewoond toen ze tro-

penziekte studeerde hier in Amsterdam. Tijdens 

haar bezoekjes is Grace ook bij ons in de kerk ge-

weest. 

Nu kregen we van Grace een schreeuw om hulp 

voor het Sanyu Babies’ Home. 

Ze hadden een ernstig tekort aan melkpoeder en 

luiers voor de babies. In overleg binnen de Diaco-

nie hebben we besloten € 1.000,-- over te maken.  

In 2023 zullen we 4x voor Sany Babies’Home col-

lecteren en hen zonodig financieel te ondersteu-

nen. Truus Mentink breit nog steeds truitjes voor 

deze kinderen! 

U kunt de organisatia via google opzoeken. Ik heb 

voor u de doelstelling van het project van de site 

De truien van Truus Mentink 
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Bericht vanuit de Diaconie 

Collecterooster 2023 

2023 staat alweer voor de deur. Het collecterooster ligt alweer klaar. Zoals afgesproken zul-

len we Flame Foundation en Stichting Surinamekalender volgend jaar veelvuldig onder-

steunen en natuurlijk ook het  Give en Get project en Betondorp Bloeit.  

‘ 

Sanyu Babies' Home is een christelijke organisatie gevestigd in Kampala, Oeganda, die er-
naar streeft baby's en kinderen die van hun ouderlijke liefde zijn beroofd liefde te geven 
zoals Christus deed en ze te reïntegreren in de gemeenschap door ze te herenigen met hun 
familie, pleegzorg of adoptie. 
Sanyu Babies' Home is het eerste en oudste baby's home in Oeganda. Sanyu werd in 1929 
opgericht door Milnes Winfred Walker, een Britse vroedvrouw die als missionaris werkte in 
het Mengo Hospital. Milnes Winfred Walker zag het grote aantal baby's dat na hun geboor-
te in het ziekenhuis werd achtergelaten en nam ze onder haar hoede. Vandaag de dag blij-
ven we dit werk doen. Het in de steek laten van kinderen is nog steeds een probleem; veel 
van onze kinderen worden achtergelaten gevonden in sloten, in ziekenhuizen, op taxipar-
kings, op vuilnisbelten, langs de kant van de weg of in latrines. De kinderen worden naar 
de politie gebracht die het kind voor liefde, zorg en aandacht naar ons doorverwijst. 
 

Met vriendelijke groet 

Namens de Diaconie 

Ans van Raalte-Deschan 

ans.deschan@live.nl 
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Ontmoeting, een kerstverhaal 

 

De middag vóór Kerstavond nodigt Job zijn drie beste vrienden op de thee: Elifaz, Bildad 

en Zohar. Ze gaan graag op de uitnodiging in. In het dagelijks leven werkt Elifaz als journa-

list en Bildad als psychiater. De derde uitgenodigde vriend,  de kunsthistoricus  Zofar, is 

verhinderd. Hij blijkt in Australië te zijn. 

   Bij deze gelegenheid vertelt Job ze dat zijn dagen geteld zijn. Helaas is hij ernstig ziek. 

Vier maanden eerder werd bij hem een ontaarde grote moedervlek verwijderd. Ondanks 

behandeling is zijn kwaal naar meerdere organen uitgezaaid. ‘In het gunstigste geval heb 

je nog zes maanden te leven,’zei de specialist met een omhaal van woorden. 

   Na het serveren van de thee kijkt Job zijn vrienden aan en zegt: ‘Aan het einde van mijn 

leven wil ik jullie twee vragen stellen. Vraag één. Waarom kiest het lot uitgerekend mij?’ 

Vraag twee. Stel dat jullie in mijn schoenen stonden, zou je dan bang zijn voor de dood?’  

   De eerste die begint te spreken is Elifaz. ‘Beste Job,’ zegt hij. ‘Nu ik dit van je hoor, rijzen 

mij de haren te berge. Ik heb met je te doen.  Je eerste vraag betreft de oorzaak van je 

kwaal. Helaas moet mijn antwoord luiden dat die ligt aan het onbezorgd gedrag uit je 

jeugd. Sorry dat ik het zeg. Het woekeren van een moedervlek komt gemiddeld vaker voor, 

bij mensen die als kind vaak zijn verbrand in de zon.’ 

  ‘Beste vriend, neem nog wat thee, ‘ antwoordt Job.  ‘Destijds heeft mijn moeder me mis-

schien te weinig met zonwerende crème ingesmeerd. Ga verder alsjeblieft.’ 

   Elifaz vervolgt: ‘Richard Dawkins, een eminente wetenschapper, heeft de volgende op-

vatting: de evolutietheorie valt eenvoudig niet te rijmen met het bestaan van G*D. Bij-

voorbeeld het idee – dat apen familie van ons zijn --  is voor hem een argument om het 

voortbestaan na de dood met zekerheid te ontkennen. De  vooruitgang van de biologie 

lijkt op deze wijze de religies en grote verhalen van de mensheid finaal uit te bannen. Wat 

mij betreft, vol heimwee ernaar.   

   Wat je angst voor de dood betreft zie ik toch een lichtpuntje. Zelf ben ik bang voor de 

ontmoeting met het Niets. Daarbij vind ik troost in de woorden van Epicurus, een Griekse 

filosoof van vóór Christus. Met zijn beroemde symmetrieargument stelde hij zijn leer-
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--, jaagt ons nu geen angst meer aan. Dus later kan de Dood dat ook niet doen, meende 

hij. Mogelijk kan deze gedachte je wat opbeuren.’ 

  Job bedankt hem voor zijn woorden en schenkt hem verse thee in. 

  Hierna begint Bildad te spreken. ‘Wat je eerste vraag over je lot betreft, sluit ik mij graag 

bij Elifaz aan en bij het belang van zonwerende crème.  Toch mag jij je moeder niet de 

schuld van deze ramp geven. Je mag je haar nooit tot zondebok uitroepen.‘ 

   ‘Veel dank voor deze wijze raad,’ zegt Job. ‘Er moet altijd ruimte voor toeval overblijven.’ 

   Bildad vervolgt: ‘Richard Dawkins probeert de biologie zo veel mogelijk te herleiden tot 

moleculen en chemische reacties. Deze vereenvoudiging hielp de wetenschap spectaculair 

vooruit. Toch is er ten minste één raadsel dat niet erdoor wordt opgelost:  het allereerste 

begin van het leven …  

   Gesteld dat het bewustzijn-- zoals het onze–wonderbaarlijk op een knooppunt in de loop 

van de geschiedenis is ontstaan In dat geval moeten gevoel, emoties en zo voort tezamen 

ontwikkeld zijn. Het is niet aannemelijk dat dit ergens in de ketting van de evolutie –zeg 

maar tussen de schildpadden en de chimpansees -- zo maar is gebeurd. Nee, dan moet 

een prille eerste kiem hiervan al eerder aanwezig zijn,-- bij de meest primitieve wezentjes, 

de bacteriën. Is dit geen verbluffende gedachte? Geest of Verbeelding is kennelijk een 

even fundamenteel begrip als Ruimte en Tijd…’  

   Op dit punt gekometot zijn vrienden te laten doordringen. 

   Ongeduldig onderbreekt Job hem. ‘Begrijp ik je goed? Zie jij de dood als het opgaan in de 

Geest van het Heelal?’ 

  ‘Zo is het, Job,’ zegt Bildad fronsend over deze onderbreking. ‘Naar mijn mening hoef je 

er dus geen angst voor te hebben. Niettemin heb ik met je lot te doen.’ 

   Job schenkt hem weer thee in. Hij dankt hem voor zijn woorden. 

Vervolgens wendt hij zich tot Elifaz. ‘Richard Dawkins is zo monomaan als een kind dat net 

enthousiast ontdekt heeft dat een en een twee is,--terwijl er nog zoveel andere getallen 

zijn. Zou er ook niet méér zijn, dan alleen een dolgedraaide evolutietheorie?’ 

  ‘Persoonlijk ontleen ik troost en steun van literatuur, muziek en schone kunsten,’ zegt 

Elifaz. 

  Bildad kan zich hierin helemaal vinden, naar hij zegt.   

  -- -- --  Hierna kondigt Job zijn vrienden een verrassing aan. De kunsthistoricus Zofar 

stuurde vanuit Melbourne zijn antwoord op een videobandje. Elifaz en Bildad verheugen 

zich alvast over zijn reactie. Job zet de televisie aan. n neemt Bildad een slokje thee. Even 

zwijgt hij om wat hij heeft gezegd, goed Het gezicht van hun vriend Zofar verschijnt in 

beeld. Met een glimlach zegt hij: ‘Beste vrienden, dit is een bericht van gene zijde. Op dit 

moment praten jullie erover dat Jobs einde helaas nabij is. Ik heb met hem te doen. Op 

zijn eerste vraag: “waarom toch?” heb ik jammer genoeg geen antwoord.    
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Fysio  

       Beter  

              Bewegen 

      Vestigingen: 

      Overtoom 256 

Dan gebeurt er iets ongelooflijks. Opeens bevind ik mij tegen het plafond. Onder mij zie ik 

mijn lichaam liggen, omringd door witte jassen. Ik ga door een tunnel.  In de Renaissance 

werd die al op de schilderijen van Jeroen Bosch afgebeeld.  Aan het einde ervan straalt een 

licht. Ik zweef er heen en ontmoet een Lichtwezen dat een en al goedheid en liefde uit-

straalt. Ik voel me onbeschrijflijk gelukkig en sereen. Graag zou ik daar blijven. Een stem 

vertelt me echter dat mijn tijd nog niet gekomen is. Ik moet weer naar de aarde terug en 

deze beleving aan iedereen vertellen.  

   Nu denk ik dat ik Jezus heb ontmoet. Zoals jullie weten, ben ik een gelovig christen. Ove-

rigens is mij bekend dat bijvoorbeeld moslims met zo’n ervaring net zo denken over een 

wonderbaarlijke ontmoeting met  de profeet Mohammed.  En Boeddhisten analoog met 

de Boeddha. 

   Inmiddels ben ik ontslagen uit het ziekenhuis. Voordien had ik grote angst voor een ren-

dez-vous  met de dood. Nu niet meer. Immers, het licht schijnt in de duisternis. Ook voor 

jullie. Tot ziens en ik wens jullie een gelukkig Kerstfeest.’ 

   Job zet het videoscherm uit. Hij vraagt zijn vrienden wat ze ervan vinden.  

   Als eerste reageert de psychiater Bildad.  Met denkrimpels in zijn voorhoofd neemt hij 

zijn kopje thee op. ‘Deze onthutsende ervaring,’ zegt hij langzaam, ‘speelt op het raakvlak 

van medische wetenschap en de geesteswetenschappen. Ik beschouw deze gebeurtenis 

als een droom, een soort psychose. Uitgelokt door doodsangst samen met gebrek aan 

zuurstof in het brein.’ 

  ‘Bildad !’ roept Elifaz meteen. ‘Hoor ik hier de tunnelvisie van een overwerkte psychia-

ter?’ 

  Met een klap zet Bildad zijn kopje neer. ‘Hoe wil jij deze ervaring dan anders duiden?’  

  ‘Tel je zegeningen,’ zegt Elifaz.  ‘Als ik naar Zofar luister, is het mij of ik een engel  hoor 

zingen in de velden van Bethlehem. Ik wil niet uitsluiten dat zijn ervaring een wonderbaar-

lijke aanvulling is. Op het Kerstverhaal.’  

‘Daar sluit ik mij graag bij aan,’ zegt Job. ‘Vrienden, een gelukkig Kerstfeest.’ 

 www.heinheijnen.nl 

dec-jan 2022 /23 
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De Blik van Dick 

dec-jan 2022 /23 

Preekpepermunt 

 

Kerken kennen veel gebruiken, tradities en rituelen. Het gros ervan is liturgisch of theolo-
gisch van aard; die laat ik over aan onze predikanten. De zaken daaromheen behandel ik 
graag. Zo hebben we de papklok uitgediept. Nu wil ik het met u hebben over een heel an-
der fenomeen: pepermunt. 

 

In een aantal geloofsgemeenschappen is het gebruikelijk om een pepermuntje in de mond 
te stoppen zodra de preek een aanvang neemt. Liefst wordt het snoepgoed ook uitgedeeld 
aan buren die er niet aan hadden gedacht een rolletje in zak of tas te steken, ofwel nieuw 
zijn en dit gebruik nog niet kennen. In de Bron zie ik dit niet vaak gebeuren, en ik kan het 
mij ook niet herinneren van vroeger in de Koningskerk en de Lutherse Rogatekapel. Wel als 
ik collectedienst had met mijn goede vriend Louis. Dan haalde hij altijd een rolletje tevoor-
schijn en liet dat op de eerste rijen circuleren. 

 

Vraag is waar dit gebruik zijn oorsprong vindt. Cultuurtheoloog Frank Bosman legde dat in 
2019 uit in het radioprogramma Bureau Kijk in de Vegte. Het heeft te maken met de einde-
loze preken die predikanten in het verleden afstaken. Drie kwartier of langer (en dan onder-
broken door een tussenzang of extra schriftlezing) was in protestantse kringen zeker niet 
ongebruikelijk. Het was raadzaam om de bloedsuikerspiegel wat op te krikken, zodat domi-
nee niet na een kwartier tegen een kerk vol slapende mensen stond te preken. Dit zou ook 
de verklaring zijn dat pepermunt eten alleen in protestantse kerken voet aan de grond 
heeft gekregen. Bij onze katholieke broeders en zusters zijn de voorgangers immers lang 
niet zo lang van stof.  

 

Maar waarom dan pepermunt? In de eerste plaats dus vanwege het suikergehalte. Verder 
zit pepermunt doorgaans verpakt in rolletjes. Bij het uitpakken van de lekkernij wordt nau-
welijks geluid gemaakt. Een zak drop maakt veel te veel herrie en ook snoepjes in een wik-
kel vallen om die reden af. Denk overigens niet dat ieder merk pepermunt wordt gebruikt. 
Veruit favoriet is Wilhelmina pepermunt. Waarschijnlijk om dat deze twee keer zo dik zijn 
als die van concurrent King en ook iets groter. Al sabbelend –kauwen is natuurlijk uit den 
boze- kon je er zo een groot gedeelte van de preek mee voort. 

 

Overigens worden er toch ook wel andere snoepjes gebruikt. Daar is een top-vijf van bijge-
houden: 

5. Mentos 

4. Fruitella 

3. Drop 
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2. Fishermans’s Friend 

1. Het Bohemnian Rapsody van de preek: pepermunt  

 

Ieder snoepje heeft voor- en nadelen. Fisherman’s Friend schijnt geliefd te zijn omdat door 
de sterke smaak nog wel eens een traantje tevoorschijn komt. De voorganger kan dan al 
gauw het idee krijgen dat het betreffende gemeentelid tot tranen toe is geroerd door zijn 
woorden. Risico is dan natuurlijk dat hij of zij al improviserend nog wat zijwegen gaat be-
wandelen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. 

 

Het preekpepermuntje heeft het zelfs tot een liedje geschopt, namelijk Pepermunt van Stef 
Bos. Het is te lang om hier helemaal af te drukken, maar één strofe plus refrein kan wel. 
Het is eenvoudig te vinden via uw favoriete zoekmachine. 
 

Als de dominee op dreef was 

Tegen oorlog en geweld 

En als ik alle kleine ruitjes 

Van elk kerkraam had geteld 

 

Dan greep mijn moeder in haar handtas 

Voor het juiste medicijn 

En ze gaf me witte pillen 

En die verzachtten alle pijn 

Pepermunt 

Pepermunt 

Als de preek je gaat vervelen 

Als je niet meer luisteren kunt 

Pepermunt 

Pepermunt 

Het is de protestantse cocaïne 

Voor de gereformeerde junk 

Tot slot. Onlangs zag ik in het winkeltje van het Spoorwegmuseum zakjes suikervrij snoep-
goed liggen. Het merk: De Bron. Helaas verpakt in zakken, dus ongeschikt om van kerken-
raadswege uit te delen bij aanvang van de preek. Maar een schaaltje op de koffietafel? 

Dick Spijker 

www.deblikvandick.nl 
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SurinameKalender kost nu  € 15,95.  

 

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? 

Laat het mij weten, dan zet ik u op de 

verzendlijst.  

Met hartelijke groeten,  

Namens bestuur Stichting Suriname 

Jaar Kalender,  

dickspijker@xs4all.nl 

dec-jan 2022 /23 
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Alles goed met moeder en Kind? 

 Ergens in een kamer 
 staat een bed op klossen. 

 Een vrouw bevalt. 
 Als pijn niet meer 

 te houden lijkt 
 klinkt het verlossend 

 schreeuwen. 

 Ergens in Bethlehem 
 liep een bevallende vrouw. 

 Een kamer was er niet, 
 laat staan een bed op klossen. 

 Haar pijn werd 
 hardvochtig gemeden. 

 Haar Kind heeft later 
 pijnlijk veel geleden 

 terwijl Hij kwam 
 om te verlossen 


