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Als het ooit weer mag,
Schreeuwen we het van de daken
dat je elkaar weer aan mag raken

verlang je ook zo naar die dag ?
Dan vieren we vervulde hoop
zullen de klokken klinken
eten we brood en mogen we weer drinken
en stroomt het water van de doop.
Als iedereen weer samen komt.
Zal Gods woord door muren dringen
en de gemeente vrolijk zingen

geen lied wordt meer verstomd.
Dan zal het vanzelfsprekend zijn
maar en voorrecht blijven
God zal in de harten schrijven
als een vreugdevol refrein
Dan wappert blij de vlag
zelfs het haantje op de toren
kraait als nooit tevoren
als de kerk weer voluit mag
Schrijver onbekend (met dank aan Nel Westra)
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Uit de Kerkenraad
Het is moeilijk voor te stellen dat we binnenkort zonder enige coronavoorschriften weer bij elkaar kunnen komen. We kijken er naar uit. Meer en meer
hebben we in de afgelopen twee jaar gemerkt hoezeer het geloof geen individuele
zaak is die eenvoudigweg van de bank af geconsumeerd kan worden. Natuurlijk
kunnen we geïnspireerd en aangespoord worden door een digitale dienst. Toch is
het anders als je samen bent, samen de dienst meemaakt, samen zingt, elkaars
aanwezigheid voelt. Een dienst maak je samen mee, zelfs als je na afloop niet blijft
voor koffie, thee en ontmoeting. We hopen en bidden dat we nu weer vooruit kunnen, zonder al te veel beperkingen. En dat we iedereen weer kunnen ontmoeten in
de kerkdiensten en bij andere activiteiten. Voor onze predikanten is het werk bijzonder uitdagend geweest in de afgelopen twee jaar. Preken voor lege kerken,
met grote voorzichtigheid mensen thuis ontmoeten, telkens maar weer de voornemens bijstellen, vergaderen via Zoom. Het kost veel energie, en geeft weinig terug.
Ook voor hen hopen we dat we de corona-perikelen nu achter ons kunnen laten.
Bovendien hopen we dat we ook voor de buurt van betekenis kunnen zijn, als
mensen wellicht ook weer moeten wennen aan het ‘oude normaal’. We hopen dat
we als kerk een bestemming van betekenis kunnen zijn, letterlijk een centrum voor
hen die ‘zoeken’ naar zin en betekenis, naar een gemeenschap waar naar elkaar
wordt omgezien. Dat brengt mij bij de missie en visie waar we als kerkenraad het
afgelopen half jaar over hebben nagedacht. Wat er aan beleid op de website staat
is verouderd, het paste niet meer bij de nieuwe ambities die we in de afgelopen jaren hebben geformuleerd. Dat klinkt misschien abstract, maar u kunt het eenvoudig als volgt voorstellen. De missie is een krachtige samenvatting van wie we zijn
en welke ambities we hebben. Soms wordt dat wel de ‘stip op de horizon’ genoemd. De visie is dan welke keuzes we moeten maken in de komende vijf jaar
om die richting op te gaan.
U herinnert zich waarschijnlijk wel het moment in september na een dienst, toen
we met elkaar spraken over beide aspecten van de missie: wie zijn we, en waar
willen we naar toe. Die bijeenkomst was heel vruchtbaar: de sheets die we toen
hebben gemaakt met kernwoorden hebben we er op een zaterdag in oktober weer
bij gepakt om er verder over door te spreken. Vervolgens is het op enkele kerkenraadsvergaderingen teruggekomen. Inmiddels hebben we een ‘missie’ verwoord
waar we tevreden over zijn:
Wij zijn Kerk de Bron, een plek in Amsterdam van ontmoeting met God en
verbinding tussen mensen. Geïnspireerd en aangespoord door het verhaal
van de Bijbel zoeken wij samen naar God, de bron van vrede, vreugde en
vrijheid. We zijn een open huis waar iedereen welkom is. We zorgen voor elkaar, we zijn van betekenis in de buurt. Wij verlangen ernaar om het geloof
door te geven en deze Bron te delen met iedereen die dat wil.
We zijn natuurlijk benieuwd wat u van deze verwoording vindt. In maart zullen we
weer een gemeente vergadering organiseren, zodat we hier met u over door kunnen spreken. Maar eerst werken we nu aan de visie. Want we kunnen mooie woorden verzinnen,
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maar we moeten ook weten hoe we de ambities waar kunnen maken. Daarvoor
moeten we scherpe keuzes maken. We zijn een kleine gemeente met een beperkt
aantal vrijwilligers. Niet alles wat we zouden willen, kunnen we ook ‘bemensen’.
Juist daarom is de missie belangrijk: het helpt keuzes te maken voor wat we wel en
niet kunnen doen. Hoe kunnen wij het beste kerk-zijn in de Watergraafsmeer?
Graag vragen we uw voorbede voor dit proces: we willen in geloof en geïnspireerd
nieuwe wegen inslaan. Als we in maart elkaar ontmoeten hopen we niet alleen de
missie te bespreken, maar ook de keuzes die we voor de nabije toekomst willen
maken.
Ondertussen hebben we Mari Baauw gevraagd om een onderzoek te doen naar de
mogelijkheden van ons gebouw, het plein, en de tuin naast de kerk. Mari is architect en heeft veel ervaring met kerkgebouwen. Als gemeente De Bron kerken we in
een heel bijzonder gebouw, een rijksmonument, maar het is nog niet makkelijk multifunctioneel te gebruiken. We kijken graag hoe we in het kerkgebouw de kerkzaal
afzonderlijk van de lounge en ruimte boven de ingang kunnen gebruiken, en ook
hoe we de ruimtes achter het orgel beter kunnen benutten door de weeks. Heeft u
ook ideeen over het kerkgebouw, het plein en de tuin? Neem dan contact op met
Mari. Hij praat er graag met u over door.
Graag herinneren we u nog aan de actie kerkbalans. Als iets duidelijk is, dan is
het wel dat de financiële kant van het kerk-zijn urgent is. Als gemeente teren we
hard in op onze reserves. U leest er alles over in de mailing die u in januari thuis
hebt ontvangen. Wilt u hierover doorspreken, hebt u vragen, neem dan contact op
met ondergetekende.

Namens de kerkenraad,
Hans Teerds
hansteerds@gmail.com
06 13461961
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Op naar de lente!

Van echt winterweer is nauwelijks sprake geweest. Geen ijspret. Er was vooral veel
regen, en de laatste tijd storm. In combinatie met alle coronamaatregelen, lockdown en quarantainetijd werd het geen leuke winter. Inmiddels worden de dagen
langer en krijgen we ook meer en meer onze vrijheid terug. Alles gaat weer open.
In de natuur zien we de opmaat naar het voorjaar. Her en der schieten narcissen
uit de grond, en als je het treft voel je zowaar de warmte van de zon op je gezicht.
Je wordt er blij van! Parallel daaraan zie ik het leven in de kerk ook weer tot bloei
komen. Voorzichtig aan komen er ‘s
zondags weer meer mensen naar
de diensten; de sfeer is goed, warm
en blij. En door de weeks wordt het
kerkgebouw weer flink gebruikt
voor verhuur. Dagelijks is er wel
wat te doen. De winter heeft veel
stilgelegd, maar het leven komt
weer te voorschijn. Als vroege voorjaarsbloemen zie ik het
te voorschijn komen. Ik word er blij
van!

Ik wil je op een paar van die voorjaarsbloemen wijzen. Er zijn drie
huiskamerkringen gestart. In de vorige Meerzicht hebt u het idee daarachter kunnen lezen. In kleine groepen komen mensen bij elkaar over
de vloer om iets te delen van hun
leven, hun geloof, de mooie maar
ook de moeilijke dingen. Draag elkaars lasten, schrijft Paulus. Blijf
niet in je uppie aanmodderen, maar
wees er voor elkaar. Dat is gemeente zijn. Omwille van de corona hebben we de
kringen vrij klein gehouden, maar nu de maatregelen vervallen kunnen de groepen
mooi uitgebreid worden. U/jij kunt dus zomaar aanschuiven! Denk er eens over na,
en meld je gerust aan via molenaargt@gmail.com
Onderweg zijn hier op aarde, dat is zo eenvoudig niet.
Als je het alleen moet klaren, kwam je om in je verdriet,
had de toekomst weinig waarde, en het heden viel je zwaar,
maar als God je reisgenoot is, worden dagelijks wond’ren waar
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Om in de sfeer van onderlinge ontmoetingen te blijven: de gesprekskring rondom
het boek van Paul van Oosten over het Bijbelboek Openbaring gaat in maart weer
van start. De kring rondom het boek van Tim Vreugdenhil is gestart. We hadden
een mooie eerste avond met inspirerende gesprekken. En je voelt de energie van
samen zijn, van ervaringen delen, van herkenning en nieuwsgierigheid. Prachtig!
Nog een vroege voorjaarsbloem: mensen uit de brood en viskring die in meerdere
etappes de crècheruimte in de kerk hebben omgetoverd tot een frisse en toegankelijke ruimte. Mensen die zomaar een aantal uur op zaterdag uittrekken voor het
nodige schilder- en schoonmaakwerk, en daar ook nog blij van worden. Blij van
elkaar. Dat werkt toch aanstekelijk?!
En als ik zo om me heen kijk, begin ik steeds meer van die mooie bloemen te
zien. Meer dan ik hier allemaal kan noemen. Ik denk even aan de kerkenraad:
een mooie club van lieve en toegewijde
mensen, waar onderling respect is, waar de openheid en het vertrouwen groeit,
waar we met elkaar zoeken naar een weg voor onze gemeente naar de toekomst.
Ik denk aan het tienerwerk. Behalve de tienerdienst op zondag en de tieneractiviteit op zaterdagavond is er nu ook de tienercatechese. Laatst waren we met z’n
negenen bij elkaar en hadden we een spannend gesprek over de hemel en de
hel, en wat je daar als tiener nu van moet denken.
Afgelopen winter vond ik het best weleens pittig, privé maar ook de situatie in de
kerk, hoe alles bedekt lag onder een deken van maatregelen. Maar vroege voorjaarsbloemen kondigen de lente aan. Wat goed om daarop te letten, om ze te
zien! Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
Ik hoop en bid dat de voorjaarskriebels jou ook te pakken krijgen. En dat je weer
mee gaat doen in De Bron, afhankelijk natuurlijk van wat er mogelijk is qua leeftijd
en gezondheid. Maar hoe dan ook: dat je iets gaat ervaren van nieuw leven dat
God tevoorschijn roept, steeds weer. Zelfs uit koude, natte wintergrond.
Op naar de lente!
Gerbrand Molenaar

Als je dicht bij jezelf blijft,
kun je ver komen.
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Veertigdagentijd
Op woensdag 2 maart begint de zogenaamde vastentijd. Een periode van bezinning en inkeer, en van concentratie op de weg die Christus aflegde naar Pasen. Als mens kun je niet alleen maar volop in de drukte en hectiek van het leven staan. Om het vol te houden heb je het nodig dat je je bij tijden terugtrekt,
tot jezelf komt en je afvraagt: waar ben ik mee bezig? De veertigdagentijd is
zo’n periode van je terugtrekken en bezinning op de keuzes die jij maakt. Op
woensdagavond 2 maart is er om 19:00 de aswoensdagviering in De Hofkerk, waar namens De Bron ds. Margrietha Reinders aan meewerkt.
In deze veertigdagentijd is er voor de kinderen weer een mooi project met het
thema is: Beloofd land in zicht. God bevrijdde de Israëlieten uit Egypte, waar
ze als slaven werkten. Ze gingen vervolgens door de woestijn op weg naar het
land dat God hun beloofd had. De bevrijdingsdag noemden ze voortaan het
paasfeest. Ieder jaar tijdens het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug.
Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest van bevrijding. We
vieren dat we bevrijd zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar het
beloofde land: Gods nieuwe wereld. Elke zondag staat er een verhaal centraal
en er is weer een leuk projectlied. En niet alleen met de kinderen, maar met z’n
allen volgen wij de verhalen rond dit thema.

In de stille week, de dagen voor Pasen, vieren we op Witte Donderdag met elkaar de Maaltijd van de Heer. Op Goede Vrijdag is er een oecumenische viering
in de Hofkerk. En op dit moment is nog niet bekend of er op Stille Zaterdag ook
een viering is. Houdt u hiervoor de weekberichten t.z.t. in de gaten. We bidden,
voor de kerk en voor onszelf, om een gezegende veertigdagentijd, op weg naar
de vrijheid die God ons door Christus geeft.

Palmpasen – afscheid Marja van Gaalen
Op zondag 10 april – Palmzondag – staan we in de dienst stil bij het afscheid
van Marja van Gaalen. Vele jaren heeft zij het pastorale werk onder mensen
met een verstandelijke beperking gedaan en gedragen. Zij deed dit werk in opdracht van de kerk, de PKA, maar vooral altijd in nauwe verbondenheid met De
Bron. Onze kerk functioneerde min of meer als thuisbasis. Daar werden twee
keer per jaar de diensten voor mensen met een verstandelijke beperking gehouden, waarvan één traditiegetrouw op de vierde adventszondag: de kerstviering.
Velen in onze gemeente, maar ook velen daarbuiten koesteren
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warme herinneringen aan deze bijzondere diensten. Ook is er vanuit De Bron altijd een commissie geweest die Marja ondersteunde in haar werk. De naam van
Hetty Peereboom mag in dit verband zeker niet onvermeld blijven. Hetty en Marja
vormden samen een krachtig en creatief duo met vooral heel veel liefde voor de
mensen die zij dienden.
In de achterliggende tijd is er gezocht naar opvolging. Dit werk mag namelijk niet
blijven liggen. Het was de wens van Marja en de hele commissie dat de verbondenheid met De Bron zou blijven. Daarom is het buitengewoon goed nieuws om
te vermelden dat ds. Margrietha Reinders dit werk voort zal zetten. Uiteraard zal
Margrietha dit op haar eigen manier doen, maar ongetwijfeld ook met veel liefde.
Liefde voor mensen in de marge van de samenleving, door velen niet gezien,
maar stuk voor stuk met een kostbaar verhaal en door God geliefd. Dat is Margrietha ten voeten uit.
In de dienst op Palmpasen zullen we afscheid en nieuw begin op een passende
manier markeren. Hier alvast een onze grote waardering en dank voor het werk
van Marja. En ook veel dank voor de bereidheid van Margrietha om het stokje
over te nemen.
Gerbrand Molenaar

Rooster kerkdiensten

2-mrt aswoensdag
1e zondag 40
6-mrt dgn

Margrietha Reinders
Gerbrand Molenaar

13-mrt

René Visser

20-mrt

Gerbrand Molenaar

27-mrt

Dirk-Jan Thijs

3-apr
10-apr Palmpasen
Witte Donder14-apr dag

Oecumenische viering 19:00 uur
in de Hofkerk

Biddag

Gerbrand Molenaar
Gerbrand Molenaar

Afscheid Marja van Gaalen

Gerbrand Molenaar

Heilig Avondmaal
Oecumenische viering 19:30 uur
in de Hofkerk

15-apr Goede Vrijdag
16-apr Stille Zaterdag
17-apr Pasen

René Visser

24-apr

Gerbrand Molenaar
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Bouwen in de Bron
Bouwen in de Bron. Het is u vast niet ontgaan dat ik op de zondagen een aantal
keer heb gepreekt uit het boek Nehemia. Nehemia laat een comfortabel leven achter zich, om zich te storten op de herbouw van de stad Jeruzalem. Een spannende
stap, waarin Nehemia tegenstand ervaart, maar ook ziet dat God zorgt en zegent.
Het verhaal van Nehemia is ook een beetje ons verhaal. Ook wij zetten de spannende stap ‘naar buiten’, om kerk te zijn van en voor de buurt. Ook wij zien zegen,
maar er is ook nog genoeg werk te doen. Uit het boek Nehemia neem ik drietal adviezen mee, die ons helpen om verder te bouwen.
Bidden en bouwen. Steeds als Nehemia op moeilijkheden stuit, bidt hij tot God.
Ook wij mogen steeds weer God bidden om hulp en kracht, zelfs al is het
maar een schietgebed. God kan het onmogelijke mogelijk maken! Bidt u en jij
met ons mee?
Zie en zeg de zegen. Het is altijd mogelijk om te benoemen wat er niet goed
gaat, de bouwers in het boek Nehemia zien het soms ook niet meer zitten.
Maar Nehemia blijft kijken hoe God werkt. Zou het ons lukken om de zegen
te zien en uit te zeggen? Het geeft hoop en moed om te benoemen hoe God
ook vandaag aan het werk is!
Samen kom je verder. Nehemia bouwde de stad niet alleen op, hij kon iedereen erbij gebruiken. Ook wij als predikanten, missionair team en kerkenraad
kunnen het niet alleen, maar we hebben u en jou nodig. Bent u beschikbaar
om iets te doen in de kerk, en om er te zijn voor een ander in nood? En omgekeerd geldt natuurlijk ook, vraag om hulp wanneer dat nodig is.
Zo bouwde Nehemia verder en werd de stad opgebouwd. En zo bouwen wij ook
verder als kerk in de Watergraafsmeer!
Missionair werk in 2022
Als missionair team hebben we teruggekeken op al het moois dat er in de afgelopen anderhalf jaar is gebeurd. We zien zegen en daar zijn we blij mee!
Op maandagavond is de Bron voor de bezoekers van de Give & Getkast ‘hun’
kerk. We eten, delen boodschappen, lezen uit de Bijbel en zijn met elkaar in
gesprek. Er gebeuren mooie dingen. Zo zorgde Patricia er samen met Jacobine voor dat iedereen een kerstpakketje kreeg.
Op dinsdag duik ik samen met een groep gelovigen, zoekers en alles daartussenin de Bijbel in. Samen ontdekken we wat God te zeggen heeft op de cursus ‘christelijk geloof voor eeuwige beginners’.
Er is naast de kerk een ‘groene hub’ ontstaan! Het begon met de moestuintjes,
vervolgens zijn er is van kerstboomsnippers een pad gemaakt en in maart
wordt er een wormenhotel geplaatst. Dat is een kast met wormen die van
groente-, fruit- en tuinafval compost maken. Ik kende het niet, maar ik kreeg
al enorm veel positieve reacties uit de buurt.
We hebben nieuwe bezoekers in de zondagse diensten mogen verwelkomen.
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Mensen die vanuit het missionaire werk de weg naar de kerk wisten te vinden
en gelovige gezinnen en jongeren op zoek naar een kerk in de buurt.
We danken voor deze zegeningen! Tegelijk hebben we als missionair team nagedacht hoe we het werk in een goede structuur plaatsen. Hoe bouwen we
aan een duurzame beweging en voorkomen we dat bezig zijn met losse projecten? We hebben er daarom voor gekozen het missionaire werk te verdelen
in vier aandachtsgebieden: geloof (de kringen, missionaire diensten en
kerst), verbinding (de Give&Get kast en de kring in Dynamo), groen (de
moestuintjes) schoonheid & cultuur (lezingen en voorstellingen) en sport
(gericht op de jongeren in en rond de kerk). Deze vier thema’s passen bij ons
als kerk en bij de Watergraafsmeer. En samen met de buurt willen we op elk
van deze thema’s een mooi programma aanbieden waardoor meer mensen
bekend worden met de kerk. Binnenkort zult u er in een presentatie voor de
gemeente meer van horen. Mocht u er al enthousiast van worden en zin hebben om mee te doen? Stuur mij een bericht via
buurtdominee@kerkdebron.org
Ds. Rene Visser
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https://betondorpbloeit.nl

Betondorp Bloeit krijgt nieuwe vrienden
Aan de andere kant van de Middenweg, tegenover Cafe de Avonden, ligt Park de
Meer, een nieuwe wijk met mooie flatwoningen. Het buurtje is op het terrein van
het voormalige Stadion de Meer van afc. Ajax gebouwd na de verhuizing van Ajax
naar Amsterdam Arena. Straatnamen in deze buurt herinneren aan beroemde
toernooien en voetbalduels uit de Ajax tijd . Zo is de Anfieldroad genoemd naar
het speelveld Anfield in Liverpool, waar Ajax in 1966 gelijkspeelde tegen Liverpool
Aan het eind van Anfieldroad, in het laatste portiek, is de ingang te vinden van het
woonzorgcentrum van Philadelphia voor mensen met een beperking. Hier vind je
kamers en kleine appartementen waar mensen die niet zelfstandig deel kunnen
nemen aan de samenleving veilig kunnen wonen met zorgondersteuning binnen
handbereik. Geweldig dat dit er is!!
Marja van Galen heeft vele jaren de bewoners van dit zorgcomplex en hun familie als pastor begeleid. Ook organiseerde zij geweldige Kerstvieringen in de kerk
”de Bron” samen met gemeenteleden en de classicale commisie voor het pastoraat aan mensen met een beperking. Nu zij dit werk niet meer kan voortzetten en
de predikanten van de Bron er geen tijd voor kunnen vrijmaken wordt dit mooie
werk overgedragen aan Betondorp Bloeit. Ik vind het een eer en een kans om te
laten zien dat de buurtkerk er wil zijn voor mensen die niet echt worden gezien ,
mensen in de marge. Want zij hebben ons veel te geven!!
Zo maakte ik kennis met Jolene, Hennie, Frans en Louise, Willeke, Desi, Anja,
Nel , Jose, Dionne, Anita Noris en Claudia. Samen met Marja en Hetty zongen ,
baden en knutselden we met ze!. Het maakte me blij, dat we ze kunnen uitnodigen voor de activiteiten van Betondorp Bloeit. En we zullen het goed hebben samen!.

Kom nog eens langs in de buurtkerk... immers, Kerk “de Bron” wil ook graag missionair zijn en daarom hopen we op een mooie samenwerking in de toekomst.
Pionierdominee van Betondorp
Margrietha Reinders.

Giften voor Betondorp Bloeit kunt u rechtstreeks overmaken naar
bankrekeningnummer NL 39 trio 0320258513
t.n.v. Stichting Betondorp Bloeit
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Valentijn berichtje

Knutselen en keuvelen op
zalige zondag Brinkhuis

Kookclub voor viering Brinkhuis
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Vervolg Freek Degen Meer-Zicht nr 1

Autodienst:
Gelukkig bestaat deze nog .
Ik ben daar ingerold toen ik 40 jaar was, ik kreeg toen mijn rijbewijs en een auto
en melde mij bij de Heer de Bree die toen de autodienst leidde en al spoedig nam
ik de leiding over. Er reden toen zo`n 5 tot wel 10 auto`s, wie waren al die chauffeurs ?, ik wilde de namen op schrijven, maar ik doe het niet het zijn er velen. Wij
haalden de mensen van huis en na de kerkdienst brachten we ze weer thuis vanuit de Dapperbuurt , Transvaalbuurt, Oosterparkbuurt. Helaas heb ik de ervaring
zo heerlijk als het, is als je niet meer goed ter been bent dat je gehaald wordt , in
mijn geval door Hannie en Kees de Zwart en ook na de kerk dienst ( en de koffie )weer naar huis. En nu door Mary .B. die de beschikking heeft overeen auto
voor rolstoel vervoer, hij komt mij halen om 09.30 uur halen en brengt mij weer terug naar Berkenstede Diemen .Geweldig. Anders ben ik aangewezen op het vervoer met RMC, dat is een taxi/busje speciaal voor vervoer tegen een gereduceerde prijs . Maar deze moet je een paar uur van tevoren bellen maar als ze op tijd
zijn ? Chauffeurs ! hartelijk dank !
Koffiedienst :.
Heel belangrijk en hoe begint dat dan, wanneer dat is begonnen weet ik niet met
welke dames. Dat was voor mijn tijd, wel die er in mijn tijd waren in het begin
mevr.. Joke Fonderie, en niet vergeten mevr. Rompje Vrijburg en zij is er nog nu
100 jaar oud, Sarie Verbeek, Fransien Degen, Dolly Claassen en ?.weten jullie er
nog meer. Dit was in de Emmakerk, maar in de koningskerk hadden ze ook een
koffiedienst en wie ? dan zou ik moeten gokken en dat mag weer niet in de kerk.
Maar wat wel mag, verder in vullen. Daar wordt maar gedaan of het allemaal heel
gewoon is, elke zondag na de dienst koffie in de Bron. Er zijn gelukkig vrijwillergers die zich in zetten voor de Bron zodat de gemeente na de kerkdienst koffie
kunnen drinken.
Autotochtjes:
2 x per jaar met auto`s` werden de dagtochtjes door Wim van Buuren en mij georganiseerd. Om de mensen een gezellig dagje te geven met een autotochtje. Het
ging van de diaconie uit, om 11 uur halen en om 18.00 uur thuis en alleen over
binnenwegen. De lengte van zo`n tocht was plm. 100 km uit en thuis vanaf de Emmakerk .Wij reden dan met 10 auto`s dat deed ik dan met Wim van Buuren ,
eerst zochten wij allen 9 chauffeurs samen hadden wij dus 10 auto`s .van te voren
gingen Wim van Buuren en ik met Leida en Fransien van tevoren een rit uit zetten met halverwege een stop in een restaurant ( of goed uitziend cafe een kop koffie met een gebakje en dan mocht men ook nog een consumptie gebruiken .Dat
werd door de diaconie betaald,. het strand was favoriet en wat denk je van de sluizen in ij-muiden daar was men nog nooit geweest zelfs de chauffeurs niet .We gingen meestal naar de Zuiderpier onder de vuurtoren. Ook Egmond aan zee sloegen wij niet over .1 groep van 10 werd in tweeen gedeeld , de kastelein was zo
behulpzaam zorgde ervoor dat 5 auto`s bij hem voor de deur op de parkeerplaats
13
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konden staan en de andere plaatsen op de boulevard bij personeel . Een uit gezette rit van te voren gereden, er kon in korteltijd een weg omligging zijn. De tweede
groep vertrok na een kwartier. Zo moesten wij voor wij een rit wilde maken heel wat
km maken .Maar wij deden dat met plezier. Wat een blijdschap zag je aan het einde van zo`n rit en dankbaarheid .En wij Wim en ik waren ook blij en dankbaar dat
de diaconie met de knip klaar stond .Wim Fonderie penningmeester van de diaconie toverde altijd weer geld .
Freek Degen

Oude ambachten.
In Doesburg lag een schipbrug. Deze brug werd
gebouwd in de 17de eeuw. In 1952 werd de brug
vervangen door een vaste oeververbinding en kon
nu gemakkelijk de overkant van de IJsel bereikt
worden.
Als je over de schipbrug wilde dan moest je tol betalen. De tol werd betaald voor auto, motor en zelfs
voor vee. De tol werd geïnd door een tolgaarder.
De tolgaarders waren in dienst van de gemeente
Doesburg.
Tot
fend.
was
veel
ge-

na de oorlog heeft mijn vader dit beroep uitgeoeDe schipbrug had veel onderhoud nodig. Het
een houten brug op brugschepen en er moest
aan getimmerd worden. Dat heeft mijn vader ook
daan.

Heel
vaak moest je voor de brug wachten, want dan
ging
het middenstuk eruit om de schepen door te laten
varen. Dat wachten was niet zo erg, want je
maakte vaak een praatje met de tolgaarder .Er
stonden ook altijd mensen te kijken. Vaak was
het daar bij de brug gezellig. Ik ben er ook
vaak wezen kijken, vooral als mijn vader
dienst had. Het was werkelijk wennen met de
nieuwe brug.
Hannie de Zwart.
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WERELDGEBEDSDAG IN DE KONINGSKERK

VRIJDAG 4 MAART OM 19.30 uur
Thema 2022: Gods belofte
Wereldgebedsdag: is een internationale dag van gebed waarop Christenen samenkomen om te bidden voor mensen in nood.
In 1887 riepen vrouwen op tot een wereldgebedsdag speciaal gericht op de noden van vrouwen en kinderen. Door gebed werd steun en aandacht gegeven aan
hen en hun omstandigheden. Dit was de eerste oecumenische samenwerking in
de wereld. Later is deze oproep uitgegroeid tot een gebedsdag over heel de wereld. Wereldgebedsdag wordt jaarlijks gevierd op de eerste vrijdag van maart.
De liturgie voor 2022 komt uit Engeland, Wales en Noord-Ierland.
Ieder jaar is een land verantwoordelijk voor het opstellen van de liturgie die gebruikt wordt tijdens de samenkomsten.
Voor 2022 is de liturgie samengesteld door het comité van Engeland, Wales en
Noord-Ierland. Het comité heeft de volgende Bijbeltekst gekozen: “Want Ik Weet
Welke Plannen Ik Voor Je Heb” Jeremia 29: 1-14. Op basis van deze tekst
heeft het comité van Nederland als thema gekozen: “Gods belofte”
Wij mogen weer vandaar dat is besloten om de fysieke viering door te laten gaan.
Deze is op vrijdag 4 maart a.s. om 19.30 uur in de Koningskerk, Van ’t Hoflaan 20.

De viering wordt voorbereid door gemeente De Bron, Hofkerk en Koningskerk.
Tijdens de viering wordt er geld ingezameld om een projecten te ondersteunen.
Website: www.wereldgebedsdag.nl
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Overleden januari - februari 2022
In memoriam Catharina Agnes van Kamer
Op 16 januari stierf Innah van Kamer, 84 jaar oud. Jarenlang zat ze op haar vaste plekje in de
Bron, ze was er een trouwe bezoeker. Innah woonde lang in Betondorp , later in de van ‘T Hof
laan en tenslotte in het Leo Polakhuis, toen ze niet meer voor zichzelf kon zorgen.
Innah was een introverte en bescheiden vrouw die zichzelf nooit op de voorgrond plaatste . Tegelijkertijd was ze intelligent, gevoelig en belezen, en had veel van de wereld gezien. Zo ontgroeide ze het strenge geloof van haar Zeeuwse jeugd in een groot gezin. Ze had een heel eigen Godsbeeld en visie op de wereld waarin opkomen voor mensen die geen stem hebben een
belangrijke plaats in nam .Zo werkte ze jarenlang als vrijwilliger bij de Werkgroep Opvang Uitgeprocedeerde en ving in haar eigen huis mensen op die geen dak boven hun hoofd hadden. Ze
behandelde hen als vrienden en begeleidde ze vaak nog jarenlang. Zo stil als ze was: schijnheiligheid en onrecht verdroeg ze niet. Daarom was ze soms wat sceptisch over kerk en geloof.
Maar ze bleef trouw komen in de kerk van Diemen en de BRON. Bij een van mijn laatste bezoekjes aan haar gaf ze me een boekje van Toon Hermans. Dat tekende haar: ze had een rijke
en lieve geest en deelde die graag met anderen. Hier komt een citaatje uit dat boek:
“Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid ben jij”
Ds. Margrietha Reinders

In memoriam Bernardus Petrus Vermeij.
Op vrijdag 18 februari overleed Ben Vermeij aan de gevolgen van een hersenbloeding. We kennen hem als vriend uit de huiskerk in Betondorp, maar ook als
stille bezoeker van de BRON. Vaak zat hij onopgemerkt achter in de kerk. Daar
genoot hij met volle teugen van de klanken van het orgel maar ook van liederen
en gebeden. De laatste jaren van zijn leven leefde hij teruggetrokken en meer en
meer in een isolement , maar van orgelmuziek kon hij gelukkig worden en hij bezat er een uitgebreide kennis over. Wie de tijd nam om hem te leren kennen en
naar zijn verhalen te luisteren ontdekte een zeer bijzonder mensenkind! Hij was
sportleraar en oprichter van een reddingsbrigade, maar ook als bioloog en onderzoeker van de oorsprong van het leven op aarde. Zo organiseerde hij expedities
naar de oerwouden van Afrika in Zambia en Kongo, waar hij zich verdiepte in de
relatie tussen primaten ( grote mensapen) en het ontstaan van de mens. Daarover
gaf hij lezingen in het planetarium in Artis. Heerlijk vond hij het om zijn kennis en
ontdekkingen te delen.
Achter deze kleine , vereenzaamde man zat een groot verhaal! Na de dood van
zijn zusje Nettie wilde hij eigenlijk niet meer leven en sloot zich steeds meer op.
Zijn zoon en schoondochter Fred en Mariska konden hem vaak niet meer bereiken. Daarom mogen we blij zijn , dat hij nu rust heeft bij God. Rust zacht, lieve bijzondere Ben!! We vergeten je nooit.
Ds, Margrietha Reinders.
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Beste gemeenteleden,
In de kerkenraad is de wens naar voren gekomen om de diaconale doelen te betrekken bij gemeenteleden die verbonden zijn aan een goed doel en goede doelen direct in onze omgeving.
Daarom zult u merken dat wij minder collecteren voor de wereldwijde missionaire projecten van
Kerk in Actie.
We hebben twee projecten gekozen waarvoor we regelmatig zullen collecteren:
Stichting The Flame Foundation in Kenia waar Mirjam van Meekeren medeoprichtster is geweest. Deze organisatie wordt door bestuursleden van de stichting vanuit Putten op de Veluwe
geleid.
Info op www.flamefoundation.nl
Stichting Suriname Jaarkalender, www.surinamekalender.nl, waar Dick Spijker bestuurslid van
is. Deze stichting helpt kleine organisaties in Suriname met financiële en materiële middelen
zodat zij hun wensen kunnen verwezenlijken. Het gaat om organisaties op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn. Het bestuur bestaat uit mensen hier in Nederland en in Suriname die
elke aanvraag zorgvuldig beoordelen.
Nu de Corona langzamerhand gestabiliseerd is en we weer meer mogen, willen we op de normale wijze gaan collecteren door bij u langs te komen.
De opbrengsten van de collectes waren zeer laag vooral de eerste collectes in januari. Daarom
hebben we Stichting Barthimeus en Drugspastoraat Amsterdam nogmaals op het rooster in de
komende maanden gezet zodat we toch een redelijk bedrag kunnen overmaken.
Tevens zult u niet meer de bankrekening van de goede doelen in het overzicht vinden en vragen wij u vriendelijk uw bijdrage over te maken naar de rekening van de Diaconie zodat we
weer inzicht krijgen wat uw bijdrage is voor de diaconale doelen. Ons rekening nummer is NL10
INGB 0004 6220 84 tnv Diac Prot. Gem. Watergraafsmeer onder vermelding van de collectedatum / doel.
Ik hoop dat dit voor u duidelijk is anders kunt u ons hierover aanspreken.
Namens de Diaconie, Ans van Raalte-Deschan
6 maart
13 maart
20 maart
27 maart
3 april
10 april
17 april
24 april
1 mei

Flame Foundation - Kenia
Barthiméus Sonneheerd - blinden
Kerk in Actie – 40 dagentijdcollecte – een betere toekomst voor
straatkinderen
Stichting Surinamekalender – Dick Spijker
Drugspastoraat Amsterdam
Palmpasencollecte – PKN – Jong Protestant
Kerk in Actie – Paascollecte – kansen voor jongeren in achterstandswijken
Eigen jeugdwerk
Immanuël – Joods hospice Amsterdam
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Woordzoeker

Oplossing Woordzoeker volgende Meerzicht

Oplossing woordzoeker nr 7 Beschuit met muisjes
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Uitleg van puzzel Woordzoeker

De volgende kopij inleveren op maandag 22 april 2022

Let op nieuw emailadres: meerzicht@knabe.nl

Fysio
Beter
Bewegen
Vestigingen:
Overtoom 256
Veeteeltstraat 20
Johan jongkindstraat 3
Telefoon:020.6184658
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Onesimus

Volg je hart, het klopt altijd

Hartzeer harteloos een hartgrondige hekel, hartenkreet en een hartsvriend. In onze taal kun je met het ’hart’ aardig stoeien. Je kunt zelfs iemands hart stelen zonder een moord te begaan. Zoals ons hart een centrale plaats heeft in ons lichaam,
zo centraal staat het ook in onze beleving. Meestal wordt het volgen van ons hart
lijnrecht geplaatst tegenover luisteren naar onze ratio. Als je hart wilt volgen, moet
je verstand uitschakelen en lak hebben aan wat je denkt, is nog weleens de gedachte.
Kijken in je hart
In mijn ontdekkingstocht ben ik op een holistische manier naar het hart gaan kijken, als het centrum, willen denken en handelen. Heel veel mensen lopen rond
met een beschadigd of gebroken hart, er is enorm veel gebrokenheid. Mijn ervaring is dat dit op een moment je gevoel, je handelen, je denken en je willen op een
negatieve manier kan béinvloeden. Op deze manier kun je niet goed voor jezelf
zorgen en heeft dit ook z’n weerslag op de mensen in je omgeving. Kortom: het is
enorm belangrijk je hart gezond te houden. Dat begint bij bewustwording en met
onder ogen zien wat er van binnen leeft.”
Zorgen voor je hart
Het is bijzonder dat er in de Bijbel ook veel over het hart wordt gesproken. In
Spreuken 4:23 staat: ‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is
de bron van het leven.’ Het waken over je hart is goed zorgen voor je hart. Het gezond houden. Zorgen voor je hart is op zoek gaan naar hoe je de gebrokenheid in
jezelf kunt omarmen - in plaats van die weg te duwen of te verdoven. Dat doe je
door bij jezelf stil te staan, daar tijd voor te nemen. Bid en vraag aan God:
‘Doorgrond mij, God, en ken mijn hart’, zoals in Psalm 139 staat. Als God met zijn
hemelse licht in je hart schijnt, ontdek je waar de pijn en gebrokenheid zitten en
kun je die in de ogen kijken; die laten helen door zijn liefde en door vergeving, zodat je het los kunt laten. Zo zorg je goed voor je hart. Dan blijft de bron schoon en
kun je gerust je hart volgen.”
Volgen van je hart

Het wereldse beeld van het volgen van je hart ligt veel meer in de lijn van het volgen van je impulsen en begeertes, doen wat goed voelt. Spreuken 4 leert me dat
het hart volgen veel meer is dan alleen je gevoel volgen. Leven vanuit je hart betekent dat denken en voelen met elkaar in verbinding staan en je aangesloten bent
op de Bron. Je hart aansluiten op de Bron is dagelijks tanken bij God. Je tankt hemelse brandstof: zijn liefde, en je laat zijn waarheid en zijn licht schijnen over jou
en je leven, over alles. Hoe je dat doet? In dit kader vind ik Filippenzen 4:6 en 7
mooi. We worden opgeroepen om al onze verlangens onder dankzegging bekend
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te maken bij God. Dan zal God je vrede geven en je hart en gedachten bewaken
in Christus Jezus. Juist ook te midden van de gebrokenheid. Want daar, in de
woestijnen van ons leven, wil God tot ons hart spreken. God spreekt natuurlijk niet
alleen in de woestijnen van ons leven, maar wel in het bijzonder. Juist als we het
moeilijk hebben en er zelf niet uit komen. Als je zijn stem hoort, kun je met een gerust gevoel je hart volgen.”

Onesimus

IKW, Interkerkelijk koor Watergraafsmeer
Altijd al eens willen zingen op een koor?
Het IKW repeteert eens in de 14 dagen op vrijdagavond in de Koningskerk van
20.00 uur tot 22.30 uur (ingang Ostwaldstraat 1, 1097KD Amsterdam).
Dirigent Nicholas Papadimitriou

Lijkt het je leuk om bij ons te komen zingen, neem dan contact op met ons secretariaat: 0294251557 of met Nel Westra-Spijker: 0622516153
De actuele informatie en repetitiedata staan op onze website:

Als je het beter hebt dan anderen,
bouw je geen hoger hek,
maar een langere tafel.
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HEIN HEIJNEN

LOFZANG

‘In mijn jonge jaren werd ik wel eens misselijk van muziek. Geen wonder. Als kind
ben ik intiem betast. Door mijn leraar blokfluit. Later raak ik verslaafd aan schaken.
Leuk om te doen . Het gaat mij zeer goed af. Als mijn tegenstander aan zet is, sta
ik regelmatig op van het schaakbord. Het smullen van chips en het roken van een
sigaartje, brengt mij vaak op een winnend idee. Adviezen over leefstijl doe ik lachend af als fabels van gezondheidsmaniakken.
Op een dag krijg ik tijdens zo’n schaakpartijtje pijn op de borst. Vreselijk benauwd raak ik buiten westen. Met gillende sirenes rijdt de ambulance mij door alle
rode stoplichten naar het ziekenhuis. Op de i c krijg ik veel onzekerheid en angst
te verduren. Na zes weken monteert de hartchirurg Hippolytus in mijn lijf een kakelverse rikketik. Vanouds het centrum van liefde en gevoelens.
Later verschijnt deze mensenredder aan mijn bed. Ernstig kijkt hij mij aan en
zegt:
Hocus pocus Pilatus pas / nicotine smaakt als as / Simsalabim / vet lijkt wel
Vim.
Onverwachts heeft de hartdokter zich ontpopt als dichter. We raken bevriend. Na
een vraag van mij, puzzelt hij voor me uit, welke engel door zijn dood mijn leven
heeft gered. Het blijkt een beroemde violiste die tragisch verdronk in zee.
Als ik dat hoor, krijg ik een eureka-moment: mijn intuïtie zegt mij iets buitengewoons. Samen met dit hart kreeg ik liefde voor muziek cadeau. Ik voel aan dat ik
een drempel ben gepasseerd en besluit saxofoonles te nemen. Ik wil de taal van
de melodie leren spreken: de manier bij uitstek om gevoelens te kunnen oproepen.
Zelf wil ik die emoties graag ook teweeg kunnen brengen – maar dan in de wereld
van de blues.
’s Morgens, wanneer de radio de ellende van het nieuws opdist, luister ik graag
naar oude kerkmuziek. Bijvoorbeeld psalmen van de Protestantse kerk. Deze Geneefse melodieën zijn nog uit de tijd van Calvijn. Een echo van die verheven klanken valt te horen in de blues.
Destijds voelden onderdrukte zwarten in New Orleans zich tot deze psalmen aangetrokken. Het was hun lijntje naar de hemel. Op gitaar en mondharmonica gingen
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zij ze zelf spelen om hun misère te vergeten. ‘s Avonds begonnen zij ook hun eigen muziek te maken. Klanken die in de verte wel wat leken op die gewijde liederen uit de zestiende eeuw, maar meer ritme hadden.
Zo ontstonden gospel en blues. Vaak valt er een wending in te horen die oorspronkelijk plechtig was bedoeld. Het klinkt als ‘amen’. Toch is het geen afsluiting.
Eerder een uitnodiging om lief en leed te delen en verder te gaan met musiceren.
Om samen door het venster van de tijd in de eeuwigheid te kijken.
De troost van de blues is aards en hemels tegelijk. Bitterzoet en tegelijk melancholiek. Veel mensen kunnen er enorm van genieten. Het treft hen in hart en ziel.
Hoe is dat mogelijk? Ervaren zij soms een verbinding met een spirituele macht boven hen? Voelen ze zich bij het luisteren weer veilig opgenomen binnen de muren
van de kerk?
Tegenwoordig ziet menig burger je als een dwaas, als je iets goeds zegt over
het christendom. Toch durf ik te vertellen dat ik bijna elke zondag van harte meezing in de enclave van het godshuis. Om als een kind de Eeuwige te danken voor
mijn nieuwe hart, mijn oude zetel van gevoelens, mijn boemboem -- boemboem.’
Homepage van de auteur Hein Heijnen

Liturgisch Bloemschikken
Wij zoeken iemand die het leuk vindt om liturgisch bloemen te schikken.
Het gaat vooral om de vastentijd, Pasen, Pinksteren, adventstijd en Kerst.
Het zou fijn zijn als we mooie bloemstukken op
de tafel met die dagen kunnen plaatsen.
Bij de PKN is materiaal beschikbaar met suggesties voor bloemstukken.
Als u het leuk vindt laat het mij dan weten dan
kunnen wij afspraken hierover maken.
Ans van Raalte-Deschan
Ans.deschan@live.nl
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De Blik van Dick
Kerstwoorden
Het is alweer een aantal jaren geleden dat de Nederlandse namen zijn herzien van
alle vogels die in ons land rondvliegen. Dat is gedaan door mensen die veel verstand hebben van vogels, maar niet van taal en al helemaal niet van etymologie.
Zo moet je nu Gaai zeggen tegen de Vlaamse gaai. Het beest heeft namelijk, volgens de naamgevende vogelaars, niets te maken met Vlaanderen. Een blunder
van de eerste orde, want vlaams staat in dit geval voor vlammend, schitterend gekleurd. Kijk naar de vogel en je ziet meteen dat dat klopt.
Men kwam met meer idiotieën op de proppen. Onze twee allerkleinste vogeltjes,
het Winterkoninkje en het Goudhaantje, heten nu Winterkoning en Goudhaan –
blijkbaar was men ook al niet op de hoogte van het schitterende verhaaltje dat verklaart waarom het Winterkoninkje Winterkoninkje heet. Geen verkleinwoorden
meer; die zijn bij meer soorten geschrapt. Behalve dan bij het Paapje, want dat
blijft gewoon Paapje heten (zou de paus daarachter zitten?). Goed beschouwd kun
je op taalgebied ook niet anders verwachten van mensen die het in het veld hebben over de gele kwik en de blauwe kiek.
Het doet mij denken aan schoenmakers en leesten. Als je ergens geen verstand
van hebt, bemoei je er dan ook niet mee. Dat bemoeien met zaken waarover je
niets weet, was mij in mijn werk ook altijd een grote ergernis. Ik mag niet het vak
van bijvoorbeeld chirurg, predikant of notaris uitoefenen, maar iedere notaris, predikant of chirurg staat het wel vrij in mijn vak (kwaliteitsmanager en organisatieadviseur) aan de slag te gaan met vaak alle kwalijke gevolgen van dien. Maar dat
terzijde.
Iets soortgelijks is ook met de Handleiding bij de Schepping gebeurd. Vorig jaar
verscheen daarvan een nieuwe vertaling, waarschijnlijk gemaakt door schriftgeleerden maar niet door schriftgeleerden (denk daar maar eens over na). Met Kerst
werden we hier met de neus op gedrukt. De woorden kribbe, herberg en wijze zijn
uit het vocabulaire geschrapt en vervangen door voederbak, gastenverblijf en magiër. Als reden geven de vertaaldilettanten op dat het woorden zijn die veel mensen niet kennen. Nu, zo lust ik er nog wel een paar. Dan kun je de helft van de Bijbel schrappen. Indien nodig, leggen we die woorden even uit, zou ik zeggen. Consequent is men hierin overigens ook niet. Want ‘er ging een bevel uit vanwege keizer Augustus’ heeft men vervangen door het veel moeilijkere ‘keizer Augustus
vaardigde een decreet uit’.
Bij kribbe wordt ook nog het krankzinnige argument gehanteerd dat dit het enige
gebruik van het woord is. Hoe mooi is dat! Ieder vak, iedere sport, ieder gebruik
kent zijn eigen jargon, zijn eigen idioom. We vervangen buitenspel toch ook niet
omdat dat alleen bij voetbal wordt gebruikt? Neen, vertalertjes, als je tien slechte
argumenten bij elkaar optelt krijg je niet één goed argument.
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Wat was er mis met het woord herberg? Waarom is gastenverblijf beter? Waarom
is een wijze nu een magiër? Hans Klok komt langs om goud, mirre en wierook tevoorschijn te toveren? Ja, ik weet dat magiër ook sterrenwichelaar als betekenis
heeft. Hoeveel mensen zouden dat woord kennen en weten dat dat staat voor astronoom? Neen, in Bethlehem kwam wijze mannen langs, geleerden die de sterren bestudeerden, een bijzondere waarneming hadden gedaan en daaruit conclusies hadden getrokken. Dat alles natuurlijk volgens de stand van de wetenschap
van het jaar 0 (letterlijk, niet figuurlijk). Gek genoeg is overigens mirre wél blijven
staan; ook daarvan kun je je afvragen wie dat woord kent en op hoeveel plaatsen
het wordt gebruikt.
Kortom, een en al broddelwerk, met soms wel en soms niet gehanteerde
‘argumenten’ die geheel voorbijgaan aan cultuur, aan (woord)gebruik en vooral
aan de schat aan idioom die het Nederlands herbergt. Het was uitermate ergerniswekkend dat in alle (fragmenten van) Kerstdiensten die ik heb gezien en beluisterd, die nieuwe vertaling klakkeloos is overgenomen. Natuurlijk mogen er zaken veranderen en worden aangepast, maar doe dat wel met verstand en op basis van deugdelijk argumenten en keuzes, die ook consequent worden gehanteerd.
Ik blijf Vlaamse gaai, Winterkoninkje en Goudhaantje zeggen. En ook kribbe, herberg en wijze. Ik hoop dat De Bron zich hier -in ieder geval voor wat betreft die
laatste drie woorden- bij aansluit.

Dick Spijker
www.deblikvandick.nl
www.facebook.com/deblikvandick

SurinameKalender 2022
Al 29 jaar brengt de Stichting Suriname Jaarkalender een
kalender uit. Met de opbrengst ondersteunt de stichting
kleinschalige projecten in Suriname op het gebied van
zorg, welzijn en opleiding. Juist in de huidige tijd, waarin
het economisch zeer slecht gaat in Suriname, is hulp op
deze terreinen broodnodig.
De kalender bevat naast foto’s van dit schitterende land
ook altijd een aantal interessante achtergrondverhalen. De
kalender kost € 14,95 en is bij mij te verkrijgen
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Pelgrimage
De Pelgrim reist zijn vaderland

verlangend tegemoet.
Al is de weg soms ruw en steil,
al struikelt soms zijn voet,
hij weet: nog slechts een ogenblik:
de reis is volbracht.
Nog even en hij ziet het licht
Van ‘t Vaderhuis dat wacht.
Straks is het vergeten al ‘t verdriet.
de zorgen en het leed,
als Hij Die hem heeft vrijgekocht
de pelgrim welkom heet.

