
  

 

                   Meer-Zicht  

     Blad van de Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer  

27e jaargang  nr.2 
februari / maart 2023 

Afzender: Kerk “de Bron” 
Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer 
Hugo de Vrieslaan 2 1097 ED Amsterdam  

                             Reis naar het nieuwe jaar 

We gaan een nieuwe tijd betreden.                                                    

Een reis, wég van het oude jaar.                                                        

Die paden zijn al platgereden.                                                     

Een nieuwe weg ligt voor ons klaar. 

Wat gaat er mee in de bagage?.                                             

Bedenk: zelfs een gebroken hart                                           

raakt onderhevig aan slijtage.                                              

Maak ruimte voor een nieuwe start!. 

Berg in de koffers maar vertrouwen;                                      

geloof en uitzicht, blijdschap, hoop.                                  

Moed, om de toekomst op te bouwen,                                                

is in de winkel niet te koop ! 

En brengt de weg oneffenheden;                                                    

is er soms duisternis in zicht:                                                          

God wil mét ons het pad betreden.                                          

Hij leidt je naar het volle Licht.    

God wil mët ons het pad betreden:                                          

Houd dus het oog op Hem gericht! 
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    Het eerst volgende nummer zal verschijnen 3 april 2023 

    Kopij voor dit nummer dient U in te leveren op vrijdag 24 maart 2023 

                                           email: meerzicht@knabe.nl 

feb/mrt 2023 

De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren            

van nu aan tot in eeuwigheid. 

                                    Palm: 121:8 

Lente is de terugkeer van de verloren zoon-
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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  
kerngemeente  Betondorp Bloeit 
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 

Kerkdienstgemist.nl Kerkdebron.org 

feb/mrt 2023 
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Rembrandt ~ De hemelvaart  

Uit de Passiecyclus ~ 1636   

 

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

Afsluiting met de ouderenkring van Dynamo 

feb/mrt 2023 

Meer-Zicht Digitaal  
  

Beste lezers van Meer-Zicht,   

De laatste jaren wordt steeds duidelijker hoe slecht het er voor staat met de aarde. Daar-

om heeft ook Kerk De Bron duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Momenteel printen 

wij nog een flink aantal Meer-Zicht bladen, die ofwel per post worden verstuurd, of door 

vrijwilligers bij de lezers in de bus bezorgd worden. Het blad wordt echter ook digitaal ver-

zonden (als PDF file) naar veel leden van en betrokkenen bij de kerk. Daarnaast kan Meer-

Zicht ook gedownload worden van de website van de kerk, www.kerkdebron.org.   

Om onze ‘voetafdruk’ te verminderen, en vanwege de gestegen kosten voor verzending, 

willen het aantal geprinte en verzonden Meer-Zichten minimaliseren. Daarom aan u de vol-

gende vragen:   

Ontvangt u Meer-Zicht nog niet digitaal, maar wilt u het wel via e-mail ontvangen? Laat 

dit dan weten aan Wim Knabe, de redacteur van MeerZicht, via: meer-

zicht@knabe.nl. We plaatsen u dan op de verzendlijst van de digitale Meer-Zicht.    

Leest u toch Meer-Zicht het liefst op papier? Dat kan zeker. Laat dit dan ook weten aan 

Wim Knabe, door een bericht te sturen naar meerzicht@knabe.nl. In dit geval willen 

we u dan wel vragen om een vrijwillige bijdrage voor de verzending van Meer-Zicht.  

U kunt zelf bepalen wat u wilt overmaken. Om u een inzicht te geven in de kosten: 

Printen van het blad kost ongeveer € 3,- en verzenden per post ook € 3,. U kunt uw 

bijdrage overmaken naar rekening nummer NL78 INGB 0000 4612 09 onder vermel-

ding van Meer-Zicht.   

Degenen die geen gebruik maken van een computer kunnen dat telefonisch doorgeven aan 

Ans van Raalte-Deschan, tel. 06 51078854. Als u geen antwoord geeft, gaan we ervan uit 

dat u Meer-Zicht digitaal of via onze website leest, en stoppen we de bezorging van de pa-

pieren versie van Meer-Zicht.   

Wij danken u bij voorbaat met het meedenken. Samen zorgen we ervoor dat we minder 

papier gebruiken en de kosten kunnen drukken.  
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Verbinding met God 

In dit Meerzicht-nummer gaat het veel over geld. Dat is nodig voor de toekomst van De 

Bron. Er wordt een beroep gedaan op onze vrijgevigheid, om iets van onszelf weg te geven 

aan de kerk. Waarom zou je dat doen? Het is belangrijk om jezelf die vraag te stellen, en 

om dan ook door te vragen: wat beweegt mij nou ten diepste om bij te dragen aan de 

kerk? Wat betekent de kerk en het geloof voor mij? 

Onlangs hadden we het hier met de tieners van de kerk over. Tijdens de catechese ging het 

over de vraag: kun je niet gewoon geloven zonder kerk? Het antwoord dat ik verwachtte 

was natuurlijk: Ja! Want welke tiener wil nou graag naar de kerk? Dat antwoord kwam ook: 

‘Ja, je kan zeker geloven zonder naar de kerk te gaan.’ Maar daar bleef het niet bij. Want 

stuk voor stuk gaven ze aan dat zij het vaak wel fijn vinden om naar de kerk te gaan. Ze 

doen dat niet omdat dat moet. ‘Maar wat vind je daar dan?’ vroeg ik hen. ‘Verbondenheid 

met God’, zeiden sommigen. Anderen: ‘Je leert daar echt iets over wie God is.’  

Eerlijk gezegd was ik onder de indruk van hun antwoorden. Een nieuwe generatie voor wie 

de kerk een plek is van verbinding met God. Overal waar zij komen, op school, op sport, 

onder vrienden, is God een gesloten boek, een vergeten hoofdstuk, maar juist in die kerk 

gaat het open en is er ruimte, aandacht, muziek, gebed, en een verhaal waarin je jouw le-

ven in Gods licht kan zien. Concreet: je krijgt te horen dat je echt helemaal goed bent zoals 

je bent, geliefd zelfs, en dat God je niet afrekent op uiterlijk, op cijfers, op prestaties of wat 

dan ook.   

Ik vind het hoopgevend om te zien dat er bij deze jonge generatie een interne motivatie 

groeit ten aanzien van de kerk, los van verplichtingen. De kerk is een voorrecht. Hoe is dat 

bij u/jou? Voor veel mensen zitten kerk en geloof in de hoek van de verplichtingen, iets wat 

moet of hoort. Daar ben na verloop van tijd klaar mee, dan is de rek eruit. Misschien heb je 

dat al ondervonden en was dat de reden dat je al heel lang niet meer geweest bent op zon-

dag.  

Zo’n periode van afstand nemen kan heel goed en belangrijk zijn. Want zodra de kerk een 

plek wordt van onvrijheid, dan gaat er iets mis, dan strookt het niet meer met de inhoud. 

Het evangelie betekent immers bevrijding. Maar misschien breekt er een tijd aan dat je 

gaat verlangen, naar God. Of zoals die tiener zo mooi zeggen: ‘verbinding met God’. Waar 

vind je dat nu? Wie vertelt jou in alle eerlijkheid en liefde wie je ten diepste bent, zonder 

dat je bang hoeft te zijn voor veroordeling? Waar hoor je woorden van hoop en troost voor 

de toekomst van de wereld en van jouw eigen leven?  

Hier ligt wat mij betreft de essentie en de urgentie van de kerk. Op één of andere wonder-

lijke manier voelen die tieners dat al haarfijn aan.  
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Ik gun hen dat er een kerk is en blijft, ook in de toekomst. Een plek waar zij ervaren dat er 

nog een ander verhaal is dan al de berichten die zij dag in dag uit te horen en te zien krij-

gen. En dat is uiteindelijk toch ook het verhaal waar u en ik naar verlangen? We zijn 

enorm bevoorrecht dat wij een plek hebben, een kerk vormen, waar het licht van God 

over ons leven valt, waar we ons elke keer opnieuw echt aan kunnen warmen. Een licht 

dat schijnt voor ieder mens en ieder schepsel, ook voor u!  

Is dat niet de diepste reden om liefdevol en ruimhartig bij te dragen aan de kerk van mor-

gen? 

Ds.Gerbrand Molenaar 

Huwelijk Steven Tol en Linda Schol 

Op zaterdag 11 februari wordt het huwelijk voltrokken van Steven Tol en Linda Schol. De 

ceremonie vindt plaats in De Bron om 14:00 uur. Aansluitend is daar een kerkdienst waar-

in het huwelijk van Linda en Steven wordt ingezegend. Opnieuw is dit een hoogtepunt in 

hun leven. Eerder al ontvingen zij hun dochter Joëlle, die zij afgelopen november in De 

Bron hebben laten dopen. Nu krijgt hun relatie de status van het huwelijk, waarover zij de 

zegen van God mogen ontvangen. We zijn heel blij voor Linda en Steven met deze bijzon-

dere stap in hun leven, waar zij in grote dankbaarheid naar uitzien. Dankbaar zijn ze voor 

de liefde en trouw die God hen in elkaar geeft. We wensen hen een mooie trouwdag toe 

en vooral een gezegend huwelijk, waarin zijn elkaar, hun dochter en allen die op hun weg 

komen tot zegen zullen zijn. 
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Bijdrage januari 2023 Meerzicht 

 

De maand februari staat in het teken van de actie Kerkbalans, waarin het gaat over de 
vrijwillige bijdrage. Geld kan voor ons soms een moeilijk onderwerp zijn om over te spre-
ken, al snel is er schroom om iets te vragen. Maar voor de apostel Paulus is daar geen en-
kele reden voor! Geloof en geven horen wat hem betreft helemaal bij elkaar. Op zondag 
22 januari zijn we gestart met Kerkbalans met een dienst over 2 Korinthe 8:1-15, als inlei-
ding en overdenking ontvangt u bij deze de preek.  

 

Misschien herinnert u zich nog de enorme overstromingen in Duitsland, in de zomer van 
2021. Uit alle nieuwsberichten daarover herinner ik me deze kop: Kerken in Afrika done-
ren €20.000 voor slachtoffers van overstromingen in Duitsland, want zo schreven de Afri-
kaanse kerken erbij: geen kerk is te arm om hulp te geven en geen kerk te rijk om hulp te 
ontvangen. Mooi! Want het laat zien dat het stuk dat wij gelezen heel actueel is. Een 
stukje uit de tweede brief aan de gemeente in Korinthe. In die brief begint Paulus met 
zo’n zelfde voorbeeld. Christenen in Macedonië werden vervolgd en waren waarschijnlijk 
door alle vervolging arm geworden. En toch waren ze vol vreugde, en enorm vrijgevig. 
Was het zelfs hun dringende verzoek om mee te mogen doen aan de collecte. En hebben 
ze overvloedig gegeven. Paulus zegt, dat kan de genade van God doen!  

 

Paulus haalt dat voorbeeld aan met een belangrijke reden. De gemeente in Korinthe had 
beloofd mee te doen met een collecte voor de gemeente in Jeruzalem. En ze hadden on-
der leiding. Van Paulus’ collega Titus al een goed begin gemaakt. En nu herinnert Paulus 
hen eraan om dat goede werk te voltooien. Wij zouden het daar misschien bij houden. 
Denk nog even aan de kerkelijke bijdrage. Paulus niet, hij neemt er twee hoofdstukken 
voor. Omdat collecte, een gift, een bijdrage, voor Paulus een hele geestelijke zaak is. Het 
gaat over God, het gaat over gemeente-zijn, en het gaat over geld. Dus nu wij vandaag 
ingaan op de kerkelijke bijdrage, is het heel logisch om daar in de preek aandacht aan te 
besteden.  

Ik zei het al giften gaan voor Paulus over God. Midden in dit gedeelte zegt Hij het opeens, 
u kent de liefde van Onze Heere Jezus Christus. Hij was rijk. In de hemel had Hij alles, de 
Zoon van God. Maar voor u, en voor jou en voor mij heeft hij dat allemaal achtergelaten 
en opgegeven. Om naar ons toe te komen. En gaf God zelfs het leven van Zijn eigen zoon, 
om ons rijk te maken. Rijkdom van de toegang tot God, bij Hem horen, vergeven worden, 
liefde ontvangen. Van de zorg van God, in de grote en kleine dingen. Neem eens moment 
om je het te bedenken hoe rijk je bent. Wat je hebt ontvangen, ook op deze plek, wat 
God je hier heeft gegeven. Hoe groot die liefde is, gratis en voor niets. Zo’n royale God 
hebben we! Als het goed is vertaalt dat zich door in de gemeente. Zo’n royale God heeft 
royale kinderen! De gemeente van Christus heeft iets van dat royale van God.  

Want geven hoort bij het gemeenteleven. Paulus noemt een mooi rijtje, u blinkt in alles 
uit: geloof, kennis, welsprekendheid, inzet, liefde. Het zou over de Bron kunnen gaan. Ik 
vind het bijzonder wat we allemaal doen.  
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Hier binnen de gemeente, hier in de buurt. Maar zegt Paulus laten we ook uitblinken in 
het geven. Want geven is iets geestelijks. Dat voel je als je geeft, zonder er direct iets 
voor terug te krijgen. Dat je iets doet in geloof, niet voor jezelf maar voor God. Heel con-
creet je woorden omzet in daden. Je ziet het ook, dat het iets geestelijks in. In het film-
pje van de Flame foundation: Het is een investering in het koninkrijk  van God. Met een 
waarde die oneindig veel reikt dan spullen in het hier en nu, mensen die worden gehol-
pen, geloof dat wordt uitgebreid.  

Maar vandaag gaat het ook over de nood hier dichtbij. Net als die gemeente zijn wij ook 
iets begonnen. Er zijn twee predikanten aangenomen, we zijn volop aan de slag in de ge-
meente en in de buurt. En we zien dat er van alles en nog wat gebeurt. Nieuwe mensen 
die bij de kerk betrokken raken, buurtactiviteiten, en iedere keer een beetje meer. Maar 
om hiermee door te kunnen gaan, is uw en jouw bijdrage onmisbaar. Zullen we ook hier-
in uitblinken? Sommige blinken uit, en geven veel. Maar anderen nog niet. Laten we erin 
uitblinken. Omdat we geloven dat deze plek het zo waard is. Dat we het zo belangrijk 
vinden dat hier een gemeente van Jezus Christus is.  

Want ten slotte gaat het ook concreet over geld. Want hoeveel moeten we dan geven? 
Het begint met bereidwilligheid. Wil je geven? Ben je bereid en van goede wil om de 
zorg voor de kerk op je te nemen. We hoeven er hopelijk niet om te bedelen en we wil-
len ook niet gaan commanderen, maar we doen een beroep op uw en jouw bereidwillig-
heid. Ben je van goede wil om te geven. Zoals de generaties voor ons gegeven hebben. 
Want alles wat je ziet is ooit betaald, steen voor steen opgebouwd. En wij plukken er de 
vruchten van!  

 

En dan zegt Paulus geeft naar vermogen. Je hoeft niet te geven wat je niet hebt. Je hoeft 
niet in moeilijkheden te komen door je gift. Er moet evenwicht zijn. Straks worden er 
nog getallen genoemd, richtlijnen, streefbedragen. Maar is er evenwicht. Je inkomsten, 
je uitgaven en de nood die we hier in de kerk hebben, klopt dat bij elkaar of niet? Paulus 
zegt: hij die meer had, had niet te veel en die minder had, had niet te weinig. Mooi, voor 
iedereen was er genoeg. Zo heeft God het bedoelt, toen en vandaag! Dat er genoeg is 
om kerk te zijn, nu en over tien, twintig en dertig jaar!   

Ds. Rene Visser 

De Flame Foundation helpt kwetsbare kinderen in Kenia. Dit doen we door 
onderwijs en gezondheidszorg ook voor deze kinderen bereikbaar te maken. 

NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diac Prot. Gem. Watergraafsmeer en
o.v.v. Flame 22 januari / Flame Foundation 

www. flamefoundation.nl
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feb/mrt 2023 

 

 

 

Kerk de Bron doet mee aan de Actie Kerkbalans. Via Kerkbalans kunnen de leden aangeven hoeveel ze dit 
jaar aan de kerk willen geven. Bent u geen lid, maar wilt u wel bijdragen aan de kerk, of bent u wel lid, 
maar weet u al wat u wilt geven? Vul dan onderstaand formulier in en geef het aan de kerkrentmeesters 
of stuur een foto van het ingevulde formulier naar kerkrentmeestersdebron@gmail.com   

 

Naam_______________________________________________________________________ 

 

 

Adres_______________________________________________________________________ 

 

 

E-mail en/of telefoonnummer_____________________________________________________________ 

 

 

Mijn bijdrage voor De Bron in 2023 is €  _________________ 

 

 

 

Ik geef dit:  

Door een eenmalige overboeking in ________________________________(maand) 

 

In ________ termijnen via een overboeking in de volgende maanden (omcirkel wat van toepassing is): 
januari/februari/maart/april/mei/juni/juli/augustus/september/oktober/november/december 

 

Anders namelijk _____________________________________________ 

 

 

 

Wilt u direct een bijdrage doen? Scan deze QR code om naar een ING 
betaallink te gaan.  

 

Of doe uw bijdrage via Protestantse Gemeente Amsterdam-
Watergraafsmeer 

NL78 INGB 0000 4612 09 ovv. uw Naam en Kerkbalans 2023 

mailto:kerkrentmeestersdebron@gmail.com
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Update van het missionair werk 

“De goede herder, dat kan er maar eentje zijn”. Een zin uit de sprankelende musical die 
plaatsvond op 24 december. Een prachtige dag met allerlei activiteiten waar heel wat 
mensen op af zijn gekomen! Ik vertel er graag wat meer over omdat we zo dankbaar zijn 
voor al het moois dat God op deze dag heeft gegeven.  

 

Het begon ’s ochtends vroeg met de eerste mensen die hun 
stand kwamen opbouwen. De een had zijn kast goed opge-
ruimd en kwam alles verkopen wat over was. Een ander was 
zelf aan de slag gegaan en verkocht zelfgemaakte kerstdecora-
tie en kunst. Tamara en de andere vrijwilligers van Krinloop-
winkel ’t Hartje zorgde voor hapjes en drankjes. Daarnaast 
konden bezoekers gratis een kerststukje maken voor thuis. Buiten op het plein werd heel 
de buurt uitgenodigd door een prachtige kerststal, met een echte Maria!  

Het is altijd even spannend, want komen er wel mensen en hoe zal het gaan? Maar toen 
de deuren van de kerk opengingen kwamen de eerste bezoekers direct binnen. Sommi-
gen liepen gezellig een rondje en gingen met een kerststukje naar huis, anderen kochten 
van alles en nog wat of bleven gezellig hangen. Door de dag heen waren er ook allerlei 
gesprekken. Sommige mensen kwamen voor het eerst in een kerkgebouw, anderen weer 
eens na lange tijd en dan gaat het zomaar ook over God en geloof. Als buurtdominee pro-
beer ik op die momenten een luisterend oor te bieden en af en toe iets moois te delen 
van het evangelie van Jezus Christus.  

Toen de markt ten einde liep moest er snel opgeruimd worden, want de Kerstmusical 
‘heb je het al gehoord’ ging bijna van start. We stonden 
versteld toen bijna 50 kinderen met hun ouders, grootou-
ders en familieleden de kerk inkwamen om de voorstelling 
te volgen. Het theatergezelschap ‘over schapen enzo’ gaf 
een schitterende voorstelling waarin met grapjes, liedjes 
en spanning twee herders op zoek gingen naar het kind in 
de kribbe. En samen ontdekten we dat er inderdaad maar 
één goede herder is.  

Aan het einde van de avond, toen het op straat al stil was, 
stroomde de kerk voor een laatste keer die dag vol. Nu met 
een prachtige kerstliederen gezongen door het Interkerke-
lijk Koor Watergraafsmeer. Ik heb gepreekt over Immanuël, 
God die met ons is, in Jezus Christus. En als een van de eer-
sten mogen Jozef en Maria dat ontdekken.  

Al met al was het een schitterend feest, waarbij meer dan honderdvijftig mensen in de 
kerk zijn geweest. Geweldig dat we dit na twee jaar weer kunnen doen. Het geeft moed 
en geloof dat mensen de Bron weten te vinden als hun kerk met kerst. Tegelijkertijd ge-
loof ik met hart  
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en ziel dat dit nog maar het begin is van al het mooie wat we in en rond de Bron zullen 
meemaken. Bid u mee, dat we in het nieuwe jaar op allerlei manieren mensen in aanra-
king zullen komen met de kracht van het evangelie!  

 

Ondertussen zitten we alweer een maand in 2023 en zijn we volop aan de gang. Bijvoor-
beeld met de Alpha cursus waar mensen vanuit allerlei achtergronden met elkaar in ge-
sprek gaan over het evangelie. Maar ook met de Brood & Viskring, de Open Kerk en de 
zingevingsgroep bij Dynamo. En dit jaar doen we ook weer mee met Oost Begroot, maar 
daar leest u in de volgende Meerzicht meer over. De plannen bekijken kan alvast wel, 
https://oostbegroot.amsterdam.nl/watergraafsmeer/plannen. Als kerk hebben we drie 
plannen ingediend: ‘mazzel op maandag’, ‘ophaalservice voor levensmiddelen’ en 
‘regentonnen voor hemelwater’.  

Ds. Rene Visser 

https://oostbegroot.amsterdam.nl/watergraafsmeer/plannen
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Van de kerkrentmeesters: Actie Kerkbalans 

 

Traditiegetrouw valt begin februari weer een brief van Actie Kerkbalans bij de leden van 
kerken in heel Nederland op de mat. Zo ook bij leden van onze kerk – wellicht ook bij u. De 
brief vraagt de leden na te denken over hun financiële betrokkenheid bij de kerk in het ko-
mende jaar. Net als elke vereniging en club kan ook de kerk niet zonder financiële bijdra-
gen. Al het werk wat wordt gedaan in de kerk door de predikanten, de beheerder van het 
gebouw, en het werk met en voor de tieners, moet ergens van betaald worden, net zo 
goed als de kosten aan onderhoud van het kerkgebouw, de organisatie van kerkdiensten en 
andere activiteiten.  

 

Elk jaar wordt door de kerkrentmeesters ingeschat welke kosten er zullen zijn in de komen-
de jaar. En welke inkomsten verwacht kunnen worden. Het ziet er voor De Bron niet gun-
stig uit. Ook voor 2023 verwachten we een fors tekort: ruim € 221.700,- komen we tekort. 
Van dit bedrag is ruim € 75.000,- gereserveerd voor enkele aanpassingen aan het kerkge-
bouw. Een extra uitgave die wel noodzakelijk is. Maar ook als we die wegstrepen (om tot 
een beeld te komen van hoe een jaar eruit zou zien zonder deze extra uitgave), houden we 
dus een tekort over van jaarlijks € 146.700,-. Dat is nog steeds een fors te kort. Dit is gro-
tendeels verwacht: twee jaar geleden hebben we immers met elkaar gezegd dat we voor-
uit wilden, dat we wilden investeren in twee predikanten om vorm te geven aan missionai-
re roeping in de Watergraafsmeer. Of om het eenvoudig te zeggen: we willen uitdelen van 
de gaven die aan ons zijn gegeven, de kerk openen, en Gods goede boodschap delen met 
de buurt. Dit kunnen we alleen doen, omdat we voortbouwen op waar voorgaande gene-
raties aan hebben bijgedragen, en ook financieel hebben opgebracht. We hebben een fi-
nanciële reserve. Maar het is ook duidelijk dat we niet heel lang op deze manier kerk kun-
nen zijn. Binnen zes jaar moet de begroting weer in balans zijn: dan moeten we evenveel 
binnen krijgen als dat we uitgeven.  

Als kerkrentmeesters beseffen we maar al te goed dat we voor een enorme opgave staan. 
Het ligt niet voor de hand te denken dat we het gat van jaarlijks bijna € 150.000,- binnen 
zes jaar terug kunnen dringen tot 0. Toch is dat wel de uitdaging die we, samen met de fi-
nanciële commissie, en hopelijk ook met u, aan willen gaan. 

 De uitgaven kunnen we opdelen in twee grote categorieën.  

Allereest zijn er de kosten die we hebben aan panden: het kerkgebouw is natuurlijk een 
prachtig monument, maar ook prijzig in onderhoud. Bovendien hebben moeten we erin 
investeren om bijvoorbeeld de toiletgroep weer op orde te hebben, de hellingbaan ge-
schikt te maken voor minder validen, en hebben we tenslotte nog nieuwe stoelen nodig, 
omdat er steeds meer van de huidige stoelen stuk gaan. Naast de kerk hebben we nog de 
pastorie, en nog een aantal appartementen die we verhuren. Met de verhuur van deze 
panden, plus de verhuur van ruimten in de kerk, kunnen we de kosten die we hier maken 
dekken. We houden er zelf nog een beetje van over. Doel is om de inkomsten uit verhuur 
verder te verhogen. Alles wat hierbij komt, komt ten goede aan de gemeente zelf.  
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Vervolgens is er de gemeente zelf: al het werk dat gedaan wordt door de predikanten, be-
heerder, en tienerwerker, hun salaris, en de kosten van het  organiseren van diensten en 
andere activiteiten. Dit moet grotendeels bekostigd worden uit giften van leden, belang-
stellenden, en allen die de kerk een warm hart toedraagt.  

Als kerk hebben we bewust geïnvesteerd in deze laatste categorie in de aanstelling van 
twee predikanten. Het is heel bijzonder hoe dit in de afgelopen twee jaar ook tot zegen is 
geweest. Aan ons nu de uitdaging om dit te bestendigen voor de komende jaren. De kerk-
rentmeesters werken in de komende jaar aan het zoeken van fondsen, en werven van do-
nateurs. We kunnen het als gemeenschap niet alleen. Maar tegelijkertijd is ook uw hulp 
nodig. We zijn blij met iedereen die bijdraagt aan de kerk. Tegelijkertijd vragen we u nu om 
nogmaals naar uw financiën te kijken. Is er ruimte om meer te doen, meer mogelijk te ma-
ken? Vergeleken met cijfers van andere gemeenten doen wij het financieel niet goed. Ge-
meenten met een vergelijkbare omvang (aantal leden) krijgen bijna dubbel zoveel van hun 
leden. Daarom zullen we in de maand februari hier extra aandacht aan besteden, met als 
doel om in het komende jaar minimaal € 50.000,- op te halen via de actie kerkbalans. Doet 
u mee?  

Elke bijdrage aan de kerk is vrijwillig, en de kerk heeft daarom ook geen ‘voorschriften’. In-
dien u wel uw giften wilt vergelijken met wat andere kerkleden in het land geven aan de 
kerk, is het volgende overzicht (verhouding tussen inkomen en kerkelijke gift) wellicht be-
hulpzaam:  

We weten uit ervaring dat er ook veel mensen (periodiek) geven aan de kerk, zonder dit via 
de Actie Kerkbalans aan te geven. Daar zijn we ook heel dankbaar voor. Toch vragen we ie-
dereen om de antwoordbrief, die u bij de brief van Actie Kerkbalans aantreft, toch terug te 
sturen. Door middel van uw antwoordbrief kunnen wij een inschatting maken van de giften 
die we dit jaar binnen krijgen, waarmee we het beleid voor de komende jaren kunnen uit-
zetten.  

Er zijn natuurlijk nog veel andere manieren om te geven. Bijvoorbeeld door de kerk mee te 
nemen in uw testament, en aan de kerk een legaat te geven. Of door een perio-
dieke gift af te spreken met de kerk. Dit kan zeer voordelig zijn voor uw belas-
tingaangiften. Neemt u hiervoor contact op met de kerkrentmeesters.  

Wilt u direct geven, dan kan dat door de hiernaast afgedrukte QR-code te ge-
bruiken, of uw gift over te maken op: NL78 INGB 0000 4612 09.  

Wilt u meer inzicht krijgen in de begroting van 2023, neemt u dan ook contact op met de 
kerkrentmeesters. Zij delen graag de begroting, en horen ook graag uw reactie op het ge-

Maandelijks inkomen Gift aan de kerk 

€ 1.600,- € 8,- tot € 16,- 

€ 2.000,- € 15,- tot € 30,- 

€ 3.000,- € 25,- tot € 75,- 

€ 4.000,- € 60,- tot € 120,- 

€ 5.000,- € 100,- tot € 200,- 
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het gevoerde beleid, uw suggesties om kosten te drukken en inkomsten te vergroten. 
Daarnaast zoeken we nog meer mensen die hun schouders onder deze uitdaging willen 
zetten. Wordt dan kerkrentmeester, of lid van de financiële commissie! 

 

Wij wensen u alle goeds, 

Nel Westra 

Steven Groenendaal 

Hans Teerds    

             ______________________________________________________________ 

De Kerstviering met Philadelphia 

Soep koken in het Buurthuis 
Voedselpakketen rondbrengen in de 

buurt 
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Een laatste groet van Betondorp Bloeit 

 

 6 jaar geleden begon het pioniersavontuur van Betondorp Bloeit! Samen met de Bron 

werd in Betondorp en pioniersplek gestart. Met huiskamerbijeenkomsten, maaltijden en 

vieringen. Om mensen te bereiken die niet meer in contact kwamen met de kerk . We wil-

den op een nieuwe manier aanwezig zijn in de buurt. En christelijk geloof daar present 

stellen. Op onze pioniersreis kwamen we veel sociale problemen tegen: eenzaamheid, iso-

lement en armoede. Maar ook mooie initiatieven om de wijk liever en socialer te maken .  

Samen met buurtbewoners zijn we aan de slag gegaan en hebben veel contacten gelegd. 

Er ontstond een kleine geloofsgemeenschap, die nu elke zondag bij elkaar komt . Beton-

dorp bloeit kreeg een eigen bestuur , een mooie website en een vriendengroep die de ge-

meenschap steunt. Daardoor kunnen we nu onafhankelijk van de BRON verdergaan. We 

zijn heel erg dankbaar dat de BRON de pioniersplek altijd heeft gesteund! Nu gaan we ver-

der als kerngemeente van de Protestantse kerk Nederland. Klein , maar dapper. Is het niet 

mooi, dat er een nieuwe kerk ontstaat , als zaadje van hoop? In de toekomst blijft Beton-

dorp Bloeit samen werken met de BRON, als zustergemeente .  

Er is een nieuwe geloofsgemeenschap bij in de Watergraafsmeer! Juist in deze tijd een re-

den tot vreugde. Wij blijven voor altijd met de BRON verbonden . Door geloof alleen!  

Ds. Margrietha Reinders 

Inzegening van Margrietha  Reinders 

als Dominee in Betondorp Bloeit 
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Preekrooster februari - maart 2023 aanvang 10.00 uur    (Wijzigingen voorbehouden) 

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  

    

5-mrt  René Visser  

12-mrt biddag Gerbrand Molenaar  

19-mrt  Gerbrand Molenaar  

26-mrt  Marjolein Hekman  
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Muziektheater ‘Verre Zinnen’ in de Bron zaterdag  25 juni 2022 

Afsluiting met de ouderenkring van Dynamo 

feb/mrt 2023 

Bericht vanuit de Diaconie 

Collecterooster 2023 

Het collecterooster voor dit jaar is alweer ingevuld. Zoals afgesproken zullen we Flame Foundation 

en Stichting Surinamekalender dit jaar veelvuldig ondersteunen en natuurlijk ook het  Give en Get 

project en Betondorp Bloeit.  

Daarnaast ondersteunen we het missionaire werk van Kerk in Actie in het buitenland.  

Kort geleden kregen we een noodoproep uit Oeganda via Truus Mentink. Jaren hebben wij een 

project ondersteund van Grace Nakazibwe, die jaren 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 Dia-

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

In 2023 zullen we 4x voor Sany Babies’Home collecteren om hen financieel te ondersteunen. 

Truus Mentink breit nog steeds truitjes voor deze kinderen! 

U kunt de organisatie via google opzoeken. Ik heb voor u de doelstelling van het project van de 

site gehaald en vertaald.  

‘ 

Sanyu Babies' Home is een christelijke organisatie gevestigd in Kampala, Oeganda, die ernaar 
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 opge-
richt 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 geboorte in het ziekenhuis 
werd achtergelaten en nam ze onder haar hoede. Vandaag de dag blijven we dit werk doen. Het in 
de steek laten van kinderen is nog steeds een probleem; veel van onze kinderen worden achterge-
laten gevonden in sloten, in ziekenhuizen, op taxiparkings, 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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Give&Get 

In alle vier de evangeliën lezen we over de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van broden 
en vissen. Jezus weet daar een kleine hoeveelheid brood en vis zo te vermenigvuldigen dat 
grote mensenmassa's daar van kunnen eten! Zo ontzettend bijzonder! In een kleine, maar 
niet minder bijzondere variant, maken we dit ook mee in De Bron. Inmiddels is al een paar 
jaar de Give&Get-kast open, waar elke maandag een groep van ongeveer 15 personen pro-
ducten komt halen. Op wonderbaarlijke wijze blijkt de kast toch elke keer weer gevuld te 
zijn! U hebt daar een groot aandeel is. Dankzij alle spulletjes die elke keer binnenkomen, 
kunnen we veel mensen elke week van een klein extraatje voorzien. 

 

Sinds een aantal maanden zamelen we op de 2e zondag van elke maand spullen voor de 
kast in. Elke keer levert dat twee volle kratten op. Ontzettend mooi! Ook in het nieuwe jaar 
gaan we daarmee verder. U kunt vast de volgende data in uw agenda noteren: 

 

                                                               12 februari 2023 

                                                               12 maart 2023 

                                                                 9 april 2023 

                                                               14 mei 2023 

                                                               11 juni 2023 

 

Veel dank namens de Diaconie en het Missionaire Team!  

 Wees de reden dat iemand glimlacht vandaag 

De wereld groeit als we delen 
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Diaconale collectes 

In de maand februari zal er één collecte per zondagsdienst 

zijn die in het teken staat van Actie Kerkbalans 2023! 

 

 

Verantwoording Diaconale collectes 2022 

 

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

12 maart Kerk in Actie - 40 dagentijdcollecte - binnenlands diaconaat - omzien 
naar gevangenen 

19 maart Kerk in Actie - 40 dagentijdcollecte - Zambia - maatjes voor gezinnen 
zonder ouders 

26 maart Stichting SurinameKalender ( Dick Spijker) 

2 april Betondorp Bloeit 

Datum collecte: Diaconaal doel Bedrag in Euro’s 

18 december Classicale Commissie Pastorale zorg 
Gehandicapten 

431 

24 en 25 de-
cember 

Kerk in Actie – Kinderen in de Knel 974 

1 januari Barthimeus Sonnedheerdt 92 

8 janurari Give en Get Project 128 

15 januari Oecumenische dienst in de Hofkerk 

Collecte was voor de Voedselbank 

n.v.t. 

22 januari Flame Foundation 290 

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.  
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                                                                       Woordzoeker 

Oplossing woordzoeker in Meer-Zicht april 2023 

Kerk de Bron 

feb/mrt 2023 
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HEIN HEIJNEN 

feb/mrt 2023 

Viooltjes en vergeet-mij-nietjes 

‘Uw vader is buiten bewustzijn,’ zegt de dienstdoende arts tegen Laila. ‘Hij zal helaas niet 

zolang meer zal leven.’  Ze besluit bij hem te blijven.  

 De arts vervolgt zijn ronde.  

  Haar vader heeft zijn ogen dicht. Zijn gezicht is met lijnen doorgroefd. Laila geeft hem 

een kus en fluistert in zijn oor: ‘Lieve papa, god zal goed voor jou zorgen zoals jij dat voor 

mij hebt gedaan.’ 

 Ze denkt aan haar vader zoals ze zich hem herinnert uit haar kinderjaren: vrolijk, lach-

graag en vol energie. Ze was dol op hem. Na het overlijden van haar moeder kocht hij 

een zieltogend eethuisje en wist het tot bloei te brengen. De vrolijke Frans van vroeger 

raakt echter geleidelijk uit beeld. Bij vlagen is haar vader somber. Altijd aan het werk en 

nog steeds weduwnaar. Ze gaat rechten studeren. Op maandag, als het restaurant geslo-

ten is, zoekt ze haar papa thuis op. De laatste keer treft ze hem lezend aan. De titel van 

zijn boek luidt: Was Adam een aap?  

De dokter komt de kamer weer in en gaat naast haar zitten. Hij vertelt dat hij regelmatig 

kwam eten in het eethuisje van haar vader. 

Ze glimlacht. ‘Ja, veel klanten komen graag terug.’‘Onlangs zei hij me,’ vervolgt de arts 

met gedempte stem, ‘dat hij na zijn dood gecremeerd wil worden.’  

‘Mijn vader werd christen,’ zegt Laila , ‘om met mijn moeder te kunnen trouwen. Als zijn 

tijd gekomen is, wil ik dat ze samen in één graf liggen.’ 

 ‘Als uw vader niets op papier achterlaat, zal dat ook gebeuren,’ geeft de dokter toe. 

‘Wat heeft u eigenlijk tegen cremeren?’  ‘Ik vind dat de doden dan dakloos zijn, ant-

woordt ze. ‘Wat bedoelt u precies met dakloos?’‘ In de klassieke Oudheid ging elke over-

ledene naar de onderwereld, het rijk van sombere schimmen. Na de opkomst van het 

christendom vloog de ziel naar het rijk van eeuwige vrede, --als hij goed had geleefd. Te-

genwoordig zien veel mensen de dood als het zwarte gat van Het Niets— de enige plek 

waar de duivel echt de baas is, zoals Shakespeare al zei. We rouwen om een dakloze, ie-

mand zonder schuilplaats,-- een afgesneden bloem zonder water.  Hoe denkt u hier-

over?’     Fluisterend zegt Laila. ‘Volgens mij worden onze geliefde doden engelen in de 

hemel.’  
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Fysio  

       Beter  

              Bewegen 

      Vestigingen: 

      Overtoom 256 

     Veeteeltstraat 20 

Johan jongkindstraat 3 

Tel.     020.6184658 

feb/mrt 2023 

  ‘Mijn ouders dachten er net zo over als u. Toch vond ik hun keurslijf verstikkend. De 

ideeën van het christendom zijn wel mooi—maar de god bestaat niet,’zegt de arts. ‘Over 

de hele wereld zeggen de mensen: ‘er is niemand zoals God. Hij is een toevlucht, een vei-

lige haven. Om samen te danken als het goed gaat en samen aan te roepen in tegen-

spoed. Later wil ik viooltjes en vergeet-mij-nietjes planten bij het graf van mijn ouders.’  

 ‘Die bloemen komen er vast en zeker,’ mompelt de arts. Volgens hem stamt de mens af 

van de aap. ‘Hebt u ooit een aap zien bidden of een graf zien delven?’ vraagt hij strijdlus-

tig. Door alle groeven en lijnen in zijn gezicht, lijkt hij een beetje op haar vader. 

 Ze kijkt hem aan en zegt troostend : ‘Dat een gecremeerde dakloos is, spreekt u niet aan, 

hè? Het is niet erg hoor. U bent gewoon een slachtoffer van de tijdgeest, de waan van de 

dag.’ Op dat moment stokt de adem van haar vader. De arts kijkt op de monitor van het 

hartfilmpje. Hij legt zijn hand op haar arm en zegt: ‘Ik laat u nu met hem alleen. Maar ik 

beloof u een keer te gaan kijken bij het graf van uw ouders.’      

 

www.heinheijnen.nl 
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De Blik van Dick 

feb/mrt 2023 

Vals spelen 

 

“In de kerk staat een oude preekstoel. Deze is al heel lang gebruikt en is versleten. De 
preekstoel is gemaakt van hout en heeft een zitting en een rugleuning. De zitting is be-
kleed met leer. Aan de voorkant zit een grote houten knop. Als je deze indrukt, gaat de 
rugleuning omhoog. De dominee zit hier vaak op. De dominee is een eenvoudige man, die 
zijn geloof in God heel erg belangrijk vindt. Hij heeft een goed hart en wil iedereen helpen. 
Zijn geloof is zijn levensdoel.” 

 

“Ik zit in de woonkamer van het ouderlijk huis en wacht op het huisbezoek van de ouder-
ling. Mijn moeder zit naast me en ze praat zachtjes tegen me. Ik kijk naar de deur en ik 
hoop dat de ouderling snel komt. Mijn moeder zegt dat ik moet gaan slapen, maar ik kan 
niet slapen. Ik ben te bang. De deur gaat open en de ouderling komt binnen. Ik ga naast 
mijn moeder zitten en ik durf niet naar de ouderling te kijken. Mijn moeder zegt dat ik 
moet vertellen wat er is gebeurd. Ik durf niet en ik breek in huilen uit. De ouderling legt 
zijn hand op mijn schouder en ik hoor hem zachtjes praten. Na een tijdje stop ik met hui-
len en ik vertel wat er is gebeurd. De ouderling luistert aandachtig en na een tijdje zegt hij 
dat ik naar bed moet gaan. Ik bedank de ouderling en ik ga naar mijn kamer. Ik lig in bed 
en ik kan niet slapen. Ik ben te bang.” 

 

Getroffen door een frontale aanval van een zeer stevig griepvirus, ontbrak het mij aan 
voldoende inspiratie om een verhaaltje te schrijven. ‘Wacht,’ dacht ik, ‘je hebt sinds kort 
ChatGPT’. Dat is een hulpmiddeltje waarmee je in een ommezien prachtige teksten kunt 
laten maken, Scholieren schijnen er veel gebruik van te maken, en ook columnisten en 
anderen die even snel een goede tekst moeten inleveren. Het is een vorm van vals spe-
len, maar toch heb ik mij eraan gewaagd. 

een predikant. Dat leverde de bovenste alinea van dit stukje op. Ik was niet bepaald on-
der de indruk. Dus nog maar een instructie ingevoerd: schrijf een kort stukje over huisbe-
zoek van een ouderling. De tweede alinea was het resultaat. Een wat surrealistisch stukje, 
volstrekt niet geschikt voor MeerZicht. 

 

Misschien moet ik er eerst wat meer mee oefenen, maar voorlopig ben ik van mening dat 
ik zelf toch beter kan schrijven dan ChatGPT. Ik heb er voor deze aflevering dan maar voor 
gekozen een eerder gepubliceerd verhaaltje in te sturen. Het gaat over … huisbezoek  

Huisbezoek 

Een of twee keer per jaar kwamen ze langs: de ouderlingen. Of dat alleen de Gerefor-
meerde of ook de Lutherse waren, weet ik niet, maar ik denk de eerste, want Lutheranen 
zijn minder bedillerig    
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Soms kende ik ze, vanuit de kerk of de winkel die ze hadden, vaak ook niet. Gezien het aan-
tal lidmaten destijds –de Koningskerk zat iedere zondag stampvol- moet er in die tijd ofwel 
een leger ouderlingen actief zijn geweest, ofwel ze waren vrijwel iedere avond op pad. 

 

Mijn ouders kleedden zich altijd pico bello voor zo’n bezoek, hoewel dat niet speciaal voor 
deze gelegenheid was. Dat deden ze altijd als ze op visite gingen of thuis mensen ontvin-
gen. En ook de heren –het waren altijd heren- hadden zich steeds strak in het pak gehesen. 

Maarten ’t Hart schreef ooit het prachtige verhaal Ouderlingenbezoek. Het handelt over 
twee ouderlingen die zijn vader wel eens even de oren zouden wassen aan de hand vaan 
een paar treffend gekozen Bijbelteksten en onder dreiging van uitsluiting van de Tafel des 
Heeren. Zo ging dat vroeger blijkbaar in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. ’t Hart sr. pa-
reert de broeders op magistrale wijze: scherp, met humor –liever: sarcasme- en met nog 
toepasselijker Bijbelteksten. Uiteindelijk wijst hij ze de deur. 

Waar het bij ons thuis over ging is mij helaas nooit duidelijk geworden. Daar was ik natuur-
lijk razend benieuwd naar. Als ik niet al in bed lag als ze aanbelden, kwam ik niet verder 
dan een handje en waarschijnlijk een aai over mijn bol en de aansporing om toch vooral 
mijn best te doen op school. Tussen mijn bed en de plaats van handeling zaten twee deu-
ren en een gang; meer dan gemurmureer op de achtergrond kon ik niet horen  en dus stak 
ik mijn hoofd maar onder het gordijn door, legde een boek op de vensterbank en las een 
eind weg bij het licht van de lantaarnpaal voor mijn raam. Net zoals iedere avond.  

 

Dat het in het geval van mijn ouders om ernstige reprimandes en dreigende uitsluiting 
ging, kan ik mij niet voorstellen. Zij stonden vast niet in het grote rode boek van de kerken-
raad. Overigens zou het ook lastig zijn geweest om ze op te matje te roepen, want of de he-
ren nou Luthers of Gereformeerd waren, er viel immers altijd maar één van mijn ouders 
onder hun gezag.  

Aan deze bezoekjes kwam in de loop der jaren een eind en bij ons zijn nooit ouderlingen in 
functie over de vloer geweest. Predikanten trouwens ook niet heel vaak. Ds. Van der Klis en 
Ds. Alblas kwamen langs om de doopdiensten van de kinderen voor te bereiden. De laatste 
maakte een onuitwisbare indruk door zich languit liggend op de grond met de dopeling te 
onderhouden. Hoewel dat in de jaren tachtig was, zijn over die actie nog wel wat wenk-
brauwen gefronst. Maar hij begreep in ieder geval dat je een goed, gelijkwaardig gesprek 
alleen kunt voeren als de ogen op gelijke hoogte zijn. Ds. Van den Berg kwam jarenlang een 
keer per maand langs om een floppy met de kopij voor De Levende Gemeente te brengen. 
Steevast op zaterdag om vijf uur. Een jaar of drie geleden stond er een predikant in oplei-
ding op de stoep, die zich moest bekwamen in het voeren van pastorale gesprekken, en 
vlak voor Kerst ds Thijs. Hij bracht een attentie voor het beheren van onze website. Natuur-
lijk praat je dan ook over andere zaken dan het cadeautje of internet.  

Nee, het formele huisbezoek is er niet meer bij, de pastorale bezoeken daargelaten. Tegen-
woordig is er email of schiet je predikant of ouderling na de dienst gewoon even aan, want 
de hiërarchie en de geur van heiligheid zijn er gelukkig af  
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Menselijke warmte, kostbare energie 

Ouderlingen tref je nog het vaakst in de supermarkt. Ik ben er niet rouwig om, wars als ik 
ben van iedere vorm van betutteling, bevoogding en bemoeizucht.  

 

Natuurlijk zijn predikanten en ouderlingen van harte welkom bij ons thuis. Maar laten we 
voor de zekerheid dan toch maar languit op de grond gaan liggen.  

 

Dick Spijker 

 

www.deblikvandick.nl 

www.facebook.com/deblikvandick 

SurinameKalender helaas moeten 

verhogen naar € 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 

http://www.deblikvandick.nl/
http://www.facebook.com/deblikvandick
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Nu u deze Meer-Zicht in handen houdt, is het jaar nog jong, staan als het ware op 

de onderste tree van de ladder van dit nieuwe jaar 2023. Misschien wel met knik-

kende knieën, omdat we weten dat de volgende tree niet makkelijk te nemen zal 

zijn. Maar ook onzekerheid, het niet kunnen zien van de volgende - of zelfs laatste 

tree, kan ons bang maken. 

Maar als we nu weten dat bovenaan die ladder, aan het eind van ons aardse reis, 

een liefdevolle Vader staat te wachten om ons in Zijn armen te verwelkomen, dan 

kunnen we toch onze voeten op de treden zetten ën de reis in het nieuwe jaar be-

ginnen?! 

Deze hemelse Vader is het, en daar mochten we afgelopen kerst weer bij stil 

staan. Die ons zo liefhad dat Hij  Zijn eniggeboren Zoon naar deze aarde heeft la-

ten gaan, ‘opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 

heeft’, De Here Jezus, Zijn Zoon, wilde voor ons sterven zodat wij, nadat we onze 

zonden Hem beleden hebben, bij het nemen van de laatste tree in de Hemel aan 

mogen komen. 

Maar ook nu al, onderweg naar die laatste tree, is Hij er en wil – dat zagen we in 

het stukje over Johannes (lukas:7:19) – ons helpen en moed geven. 

Bovendien mogen we iedere dag. Net als vandaag, Hem zoeken en vinden in Zijn 

Woord, de bijbel, en in het gebed mogen we Hem alles zeggen. 

Ik moet denken aan woorden uit een lied: 

De Heer is trouw; al onze levensjaren zal Hij ons steunen, hoeden en bewaren tot 

aan het eind van ons aardse strijd. Hij is de Dezelfde tot in eeuwigheid. 

Met deze zekerheid wens ik u allen Gods onmisbare hulp en zegen  voor dit nieu-

we jaar toe 

 

 

Onesimus 
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Ziekenboeg 

Bert Duizendstra 

Tini Deschan 

Fam van Wieringen 

  Jolanda Roest 
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