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Bidden is: je handen vouwen 
alles aan God toevertrouwen 
Alles wat je hart je zegt 
aan Zijn voeten neergelegd. 
Bidden is: Hem alles zeggen 
in Zijn hand je leven leggen, 
en je ziel, je hart en oog 
op gaan heffen naar omhoog. 
Bidden is: bij het amen zeggen 
al je zorgen te verleggen 
En wat hij besluit of doet, 
dat is dan alleen maar goed 
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 september/ oktober 2021 

Een nieuw seizoen 

‘Uw Koninkrijk kome’ 

Deze bekende woorden uit het Onze Vader vormen het thema dat de landelijke 

kerk, de PKN, heeft gekozen voor startzondag 2021. Het lijkt mij een prachtig the-

ma voor de De Bron om bij aan te sluiten. Het eerste wat je ervan kunt zeggen is 

dat het een gebed is, een vraag, een verlangen. Dat zegt iets over hoe wij dit sei-

zoen van start gaan: niet in de eerste plaats met opgestroopte mouwen, alsof wij 

het moeten gaan fiksen, maar met open handen, hopend op en kijkend naar God. 

Niet wij maken de toekomst, de toekomst komt van God. Dat geeft ontspanning en 

zorgt ervoor dat we ons niet vertillen. De coronacrisis heeft ons eens te meer doen 

beseffen dat het leven niet maakbaar is. En alle andere crises in de wereld laten 

ons dat ook zien: het klimaat, Afganistan, Haïti. De basishouding van de kerk is die 

van gebed. We brengen onze nood en ons verlangen naar heelheid tot God, en we 

verwachten onze hulp van hem. Tegelijkertijd maakt gebed ook actief, het zet ons 

onherroepelijk in beweging. Het is ora et labora, bid en werk. Gebed geeft richting 

aan onze keuzes, aan ons dagelijks leven. 

Startzondag 12 september: bevestiging ambtsdragers 

De start van het nieuwe seizoen verspreiden we over twee zondagen. Allereerst 

zondag 12 september. De dienst zal dan in het teken staan van de bevestiging van 

een aantal nieuwe ambtsdragers. Tijdens het afgelopen half jaar hebben Wim Kna-

be, Edith Woldring, Paolo Castronuovo, Popko van Mekeren en Vincent Lageweg 

meegedraaid in de kerkenraad. Deze periode was bedoeld om hen kennis te laten 

maken met het werk van ouderling of diaken. En we zijn ontzettend blij en dank-

baar dat zij nu als zodanig kunnen worden bevestigd in hun ambt. Ambtsdrager zijn 

klinkt misschien wat formeel en ‘zwaar’, maar ik wil benadrukken dat het vooral iets 

heel moois in zich heeft. Het is een vorm van mee-werken met God om zijn kerk, in 

dit geval De Bron, in stand te houden als een plek waar mensen een veilig thuis 

kunnen vinden. Op deze zondag nemen we ook officieel afscheid van Ben van 

Raalte als ouderling-kerkrentmeester. Tientallen jaren heeft Ben zich ingezet voor 

onze kerk en dat willen we toch niet geruisloos voorbij laten gaan. Kortom: het be-

looft een hele feestelijke startzondag te worden, die we na afloop van de dienst be-

sluiten met koffie en wat lekkers!  

Startzondag 26 september: Kerk in de Buurt en een nieuwe tienerwerker 

Twee weken later, op zondag 26 september, zal de dienst ook het karakter van een 

startzondag hebben, alleen dan ligt de focus meer bij het missionaire werk: kerk 

zijn met en voor de buurt. In deze dienst gaat René Visser voor, en als het kan ook 

Margrietha Reinders. (Op het moment van schrijven is Margrietha nog met vakan-

tie, vandaar dat dit nog niet vast staat.) Behalve aandacht voor het missionaire 

werk is er dan ook aandacht voor het jeugdwerk in onze gemeente. Het is namelijk 

zo dat Willemijn Dijkdrent dan afscheid neemt als tienerwerker van De Bron. 
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Haar contract loopt na drie jaar ten einde. We zullen Willemijn bedanken voor 

haar inzet en haar werk en tegelijk kunnen we haar opvolger aan u voorstellen: 

Anne-Marij de Jong. Zij volgt net als Willemijn een traject als trainee bij de PKA en 

is als zodanig aan onze gemeente gekoppeld. Tijdens de sollicitatieprocedure 

heeft ze al kennisgemaakt met enkele van onze tieners en dat zal spoedig worden 

voortgezet en uitgebreid. We zijn blij haar in ons midden te verwelkomen. En in de 

volgende Meer-Zicht zal zij zich uitgebreid aan u voorstellen.   

Gemeentegesprek en kerkenraadsdag 

Op zaterdag 2 oktober hebben we als kerkenraad een dag gereserveerd om sa-

men plannen te maken voor de nabije toekomst. Het afgelopen jaar zijn er flink 

wat ideeën opgeborreld, t.a.v. het gebruik van het kerkgebouw en eventuele aan-

passingen die dat vraagt, de financieën, de communicatie via website en sociale 

media. Maar veel van die ideeën vragen om verdere doordenking en vooral ook 

om een achterliggende visie. Wat is er nu echt nodig om als kerk present te blijven 

in de Watergraafsmeer, en om een open en toegankelijk huis te zijn voor allerlei 

soorten mensen? En wat vraagt dat van ons, van de gemeente en van haar le-

den? Dat zijn grote vragen en we willen iedereen de gelegenheid geven om daar 

zijn stem in te laten horen. Met het oog daarop organiseren we na afloop van de 

dienst op 26 september een gemeentegesprek. In groepjes kunnen we onze idee-

ën en gedachten over de toekomst van De Bron uitwisselen. Deze gesprekken 

vormen belangrijke imput voor de kerkenraadsdag op 2 oktober. Dus ik zou zeg-

gen: noteer deze datum vast in uw agenda. Hopelijk bent u erbij! Via de weekbe-

richten houden we u op de hoogte van verdere details.  

Vredeszondag 19 september 

Tussen de beide startzondagen door is er de vredesweek met op zondag 19 sep-

tember een oecumenische dienst waar de Martelaren van Gorkum, de Evangeli-

sche Broederschap en De Bron aan meewerken. Door corona is het nog niet mo-

gelijk om met z’n allen in één gebouw samen te komen. Daarom is ervoor geko-

zen dat de gemeente gewoon in haar eigen gebouw samenkomt en dat de voor-

gangers rouleren. In de Bron zal ds. Clifton Walker, de nieuwe dominee van de 

Koningskerk, voorgaan. René Visser gaat voor in de Hofkerk, en Ari van Buuren in 

de Koningskerk. Met elkaar hebben we de liturgie voorbereid, zodat we in alle drie 

de kerken een zelfde dienst zullen vieren. Mooi om op die manier als Watergraaf-

meerse kerken verbonden te zijn! 

Start van gemeenteactiviteiten 

Met de septembermaand gaan er weer diverse activiteiten van start. U leest daar 

ook iets over in de bijdrage van René Visser. Nu zijn er natuurlijk diverse doel-

groepen in onze gemeente: oud en jong, sommigen zijn volop bekend met het 

christelijk geloof, anderen niet/nauwelijks. En uiteraard hebben we allemaal onze 

eigen interesses. Daarom proberen we dit nieuwe seizoen met een mooi aanbod 

te komen waar u/jij aan mee kunt doen.     
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We maken plannen voor een Alpha-Cursus, bedoeld voor mensen die meer over 

Christelijk geloof te weten willen komen. We denken aan een Bijbelkring en wel-

licht wat avonden rondom een specifiek thema (maatschappelijk/ethisch/

theologisch). De ideeën worden nog verder uitgewerkt en we houden u hier zeker 

van op de hoogte. En mocht u nou zelf nog ideeën hebben of graag iets willen or-

ganiseren, neem dan a.u.b. contact op!  

Huiskringen 

Eén concreet idee wil ik alvast wel met u delen: de huiskringen. Een huiskring is in 

principe een vast groepje van ca. 8-10 gemeenteleden dat elkaar bijv. één keer per 

maand ontmoet bij één van de deelnemers thuis.  Een bijeenkomst staat in het te-

ken van ontmoeting met elkaar, je deelt wel en wee, je bidt voor elkaar, samen 

lees je de Bijbel en je deelt je geloof en je vragen. Op die manier kan zo’n huis-

kring een hele waardevolle schakel vormen in ons gemeenteleven, en ook in ons 

geloofsleven. Afgelopen jaar hoorde ik ook wel geluiden dat mensen zich niet zo 

gezien voelen. Wat hebben wij eigenlijk met elkaar als gemeente? Ik denk dat een 

huiskring geweldig kan onderlinge betrokkenheid en meeleven. Ik wil u vragen om 

vast eens over het idee van een huiskring na te denken. En laat me gerust weten 

wat u/jij vindt! 

Zomerconcerten ‘Er zit muziek in De Bron’ 

Afgelopen zomer hebben we kennis gemaakt met een nieuw fenomeen in onze 

kerk: de zomerconcerten. Een prachtig initiatief van onze beheerder en organist 

Chris van der Veer. Gedurende de zomertijd was er op woensdagen van 12:30 tot 

13:15 uur muziek in De Bron. De kerk was open, en iedereen kon gratis genieten 

van de muziek. Meerdere keren was Chris zelf de uitvoerend musicus met een rij-

ke variatie aan orgelmuziek. En we hebben ook genoten van andere bijdragen. Al-

le concerten zijn mooi in beeld gebracht door Wim Knabe en uitgezonden (en nog 

na te kijken) via kerkdienstgemist.nl en youtube.com. Na afloop was er steeds kof-

fie en thee op het plein, verzorgd door Marlies Knabe. Via deze weg bedanken we 

het team Chris, Wim en Marlies voor hun inzet. En het is echt te hopen dat hier-

mee een begin gemaakt is met een mooie traditie!  
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Overleden 

In de week voor Pinksteren overleed op 93 jarige leeftijd mw. Meta Afina Elenbaas. 

De laatste periode van haar leven woonde zij in woon- en zorgcentrum Amsta aan 

de Van ’t Hofflaan. Zij groeide op in de Indische buurt, was altijd heel betrokken bij 

de Elthetokerk waar zij ook veel werk verzette. Later verhuisde zij naar de Water-

graafsmeer en raakte zo betrokken bij De Bron, maar ergens lag haar hart nog bij 

de Elthetokerk. De afscheidsdienst vond plaats op begraafplaats de Nieuwe Oos-

ter; daarin ging ds. Rob van Essen voor, voormalig predikant van de Elthetokerk en 

een oude bekende van mw. Elenbaas. 

 

Op 30 mei overleed mw. Megrietha Zijp (Gré). Vijf dagen eerder vierde zij nog haar 

95
e
 verjaardag. Op haar tafel stond het vol met kaarten en bloemen. Ze had er 

echt nog van kunnen genieten. Afgelopen najaar verhuisde mw. Zijp van de Tesla-

straat naar de Open Hof. Op zichzelf wonen ging niet meer. De verhuizing deed 

haar goed. De Open Hof was bekend terrein voor haar en ze had het goed met 

haar medebewoners. Veel mensen kennen haar als juffrouw Zijp. Lange tijd was 

ze namelijk handwerkjuf op de Hogewegschool. Haar hele leven woonde en werk-

te Gré in de Watergraafsmeer. Naast haar werk deed ze vrijwilligerswerk in de kan-

tine van Geuzen-Middenmeer en was ze diaken in onze gemeente. Gré Zijp was 

het negende kind in het gezin van elf kinderen. Een groot deel van haar leven 

stond in het teken van zorgen. Haar vader stierf toen ze 8 jaar oud was en vanaf 

die tijd heeft zij haar moeder bijgestaan in het gezin. En omdat Gré niet trouwde en 

geen kinderen kreeg sprong zij steeds overal bij als dat nodig was. Op 7 juni was 

de afscheidsdienst in De Bron. Daarin stonden we stil bij woorden uit 2 Korintiers 

12: ‘Mijn genade is u genoeg’. Of zoals het in de Nieuwe Bijbelvertaling staat: ‘Je 

hebt niet meer nodig dan mijn genade, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ 

 

Op 7 juni overleed onverwacht Neeltje Maria Post-de Leeuw in de leeftijd van 96 

jaar. Mw. Nel Post woonde nog zelfstandig aan de voltastraat nr. 6. Haar leven 

kenmerkte zich door trouw en betrokkenheid bij de kerk. Lange tijd was ze ouder-

ling in onze gemeente, en ze organiseerde veel, o.a. de buitenweken voor senio-

ren. Ze was een vrouw die haar geloof praktisch handen en voeten gaf. De laatste 

periode van haar leven kon ze niet meer naar de kerk komen, maar elke dienst 

luisterde ze mee via de (enige nog functionerende) kerkradio. Haar leven kende 

ook veel verdriet. Twee keer verloor ze haar echtgenoot, en haar jongste kind, 

Adriaan, kreeg een ernstige spierziekte en overleed op jonge leeftijd. Maar zoals 

ze zelf zei, putte ze in al dat verdriet haar kracht uit het geloof in God. In de af-

scheidsdienst, op 16 juni in De Bron, lazen we Psalm 90, met die prachtige  
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woorden uit de berijming:  

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 

de zekerheid van allen die U vrezen. 

Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 

wij zijn in uw ontferming opgenomen. 

————————————————————————————————- 

Mijn genade is u genoeg" is de tekst die boven de rouwkaart staat van Wim van 

Buuren, die op 24 juli overleed. Hij was al lange tijd kwetsbaar en kon slecht zien. 

Zijn vrouw Leida zorgde voor hem zolang ze kon. Wim en zijn gezin zijn lange tijd 

lid geweest van onze gemeente. Hij zette zich in als diaken  en was een tijd voor-

zitter van de kerkenraad. Altijd was hij op stap voor de kerk. Het gezin woonde 

tientallen jaren in Betondorp. Daarna verhuisden ze en werden lid van de Ontmoe-

ting in Diemen. Wim wordt herinnerd als een toegewijde, lieve man en vader, opa 

en overgrootvader. Op 3 augustus namen we afscheid van hem . "Ik sla mijn ogen 

op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van de 

Here" is de tekst die hem na aan het hart lag en die we we zullen zingen. Zijn na-

gedachtenis zij tot zegen! We herdenken hem in dankbaarheid.  

Ds. Margrietha Reinders.  

 Mooi nieuws uit de gemeente! 

Mooi nieuws kregen we van Remco Blaauw en Cleo Martinez. Op 26 mei 

ontvingen zij een dochter en gaven haar de naam Maria-Louisa. Zij is kleine 

zus van Wim en Ana Teresa. En zeer onlangs ontvingen we het nieuws van 

de geboorte van Anne Groenendaal (Anne Elisabeth Cornelia), dochter van 

Steven en Elma en zusje van Lucas. Op 12 augustus kwam zij ter wereld. 

Beide gezinnen wensen we van harte geluk. We bidden om de zegen van 

God over dit nieuwe leven en om liefde en wijsheid in de opvoeding.  

Op zaterdag 16 oktober staat het huwelijk gepland van Maaike Jansen en 

David Soff. Helaas ging het huwelijk eerder niet door vanwege corona, 

maar nu ziet het er toch naar uit dat het allemaal door kan gaan. Zowel het 

burgerlijk als het kerkelijk huwelijk staat die dag gepland in onze kerk De 

Bron.  We zijn erg blij voor David en Maaike met deze stap. We wensen 

hen nu alvast een hele mooie trouwdag toe en een gezegend huwelijk!   

 

Ontvang een hartelijke groet! 

Ds. Gerbrand Molenaar 
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Kerkdienst beluisteren / kijken 

Eind mei 2020 is het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente de Bron (PKN) 
aangesloten op kerkdienstgemist.nl. Daarmee zijn elke zondag alle diensten 
‘live’ mee te kijken via internet op computer, laptop, tablet of smartphone of web-
site: www.kerkdebron.org  Met andere woorden: iedereen die thuis beschikt over 
een internet verbinding en een computer kan via de website 
www.kerkdienstgemist.nl de dienst meekijken. Of op een later tijdstip een 
dienst terug kijken 

 

Hoe werkt deze kerkTV nu eigenlijk? Een korte uitleg In ons kerkgebouw is een zo-
geheten kerkzender geplaatst. Zodra de koster de audioapparatuur inschakelt voor 
bijv. de microfoons wordt ook de kerkzender geactiveerd.Deze kerkzender maakt 
verbinding met een centrale computer op het internet. Thuis kunt u via uw eigen 
computer (PC, laptop, iPad, tablet, smartphone) ook verbinding maken met die cen-
trale computer via de website van luisteraars die 
via internet de dienst beluisteren / bekijken wor-
den niet geconfronteerd met kosten, het live of 
achteraf beluisteren van de diensten is gratis. Er 
wordt immers gebruik gemaakt van de bestaande  
Internetverbinding   
 
            Kerkdienstgemist.nl. 

 En op die wijze kunt u dan live de dienst meebe-
leven(of op een later tijdstip naar kijken). In een 
tekening komt dit er dan uit te zien zoals in de af-
beelding hiernaast weergegeven is. Naast het live 
kunnen volgen van de diensten, kan ook bij ande-
re gelegenheden gebruik gemaakt worden van 
deze kerkTV, denk aan huwelijk- en uitvaartdien-
sten. Maar ook gemeenteavonden en concerten 
kunnen live meegeluisterd worden.  

Wilt u gebruik maken van deze techniek? Via in-
ternet kan dat per direct! Schroom niet om een 
kijkje te nemen op de website van kerk de Bron 
www.kerkdienstgemist.nl. In andere gevallen: neem contact op met één van de 
leden van de kerkenraad, zij kunnen u verder helpen . 

Al zag ik God vaak niet, 
Hij hield niet op naar mij te kijken 

september/ oktober 2021 
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Het sacrament van het Heilig Avondmaal  

Wereldwijd vieren christenen het Heilig Avondmaal, dat ook wel de Maaltijd van de Heer wordt 
genoemd. Zij komen samen rond de Tafel van de Heer en nuttigen brood en wijn. Door het vieren 
van dit sacrament ervaren zij Gods aanwezigheid en ontvangen zij Zijn genade. Maar wat is ei-
genlijk het Heilig Avondmaal? Wat is een sacrament? En hoe wordt het Heilig Avondmaal gevierd                             

                                                 Maaltijd van de Heer 

De protestantse traditie kent twee sacramenten: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Het 
woord sacrament is afgeleid van het Latijnse woord sacramentum, dat ‘heilig (geloofs)geheim’ 
betekent. Beide sacramenten worden verstaan als door Christus zelf ingesteld, en rechtstreeks 
terug te voeren op het Woord van God in de Bijbel. In de nacht waarin Jezus Christus  
werd verraden en uitgeleverd vierde Hij met zijn discipelen (leerlingen) een Pesachmaaltijd, 
waarbij Hij hun brood en wijn gaf. De woorden die Hij daarbij sprak lezen wij in de Bijbel (1 Kor. 
11:23-25; Matt. 26:26-28; Marc. 14:22-24; Luc. 22:19-20 
 
In de nacht, toen onze HEER Jezus Christus verraden werd, nam Hij het brood, dankte, 
brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: ‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam, dat voor u 
gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.  

 
Christus heeft ons opgedragen het Heilig Avondmaal steeds opnieuw te vieren, tot Zijn gedachte-
nis (‘doet dit tot mijn gedachtenis’). Door het vieren van dit sacrament komen wij nader tot God, 
ervaren wij Zijn aanwezigheid in de gemeenschap van gelovigen en met alle Heiligen, en wij ont-
vangen Zijn genade. Het sacrament vormt een zichtbaar teken (symbool) en zegel (bevestiging) 
 van Zijn genade. Maar alleen door het geloof kunnen wij de werking van dit sacrament door de 
kracht van de Heilige Geest werkelijk ontvangen.  
 
                            Bijzondere maaltijd met een bijzondere betekenis 

Het Heilig Avondmaal is een bijzondere maaltijd, met een heel bijzondere betekenis en werking. 
Deze bijzondere betekenis blijkt al uit de benaming van dit sacrament: een heilig maal, een maal-
tijd van de Heer. Het is Christus zelf die ons uitnodigt om deel te nemen aan het maal aan Zijn 
tafel, in gemeenschap met Hem. God wil in en door het Heilig Avondmaal bij ons aanwezig zijn, 
in Zijn gemeenschap van gelovigen. Hoewel het Heilig Avondmaal aan ons wordt bediend, ont-
vangen wij brood en wijn rechtstreeks uit Zijn hand. Wij gaan aan tafel bij de Heer. 
Jezus Christus heeft zijn leven gegeven, zijn lichaam en bloed. Wanneer wij het Heilig Avond-
maal vieren, brood en wijn eten en drinken als Zijn offer voor ons gegeven in lichaam en bloed, 
gedenken wij dat Hij heeft geleefd, geleden en is gestorven tot vergeving van al wat ons van God 
scheidt: onze zonden. Maar wij gedenken en vieren ook dat Hij is opgestaan uit de dood. Het is 
Christus zelf, de levende God, die wij door het Heilig Avondmaal als gave ontvangen. In en door 
de bijzondere gaven, handelingen en woorden van het Heilig Avondmaal wordt Gods aanwezig-
heid in Zijn gemeenschap tastbaar, zichtbaar en hoorbaar. 

                                            Het sacrament van het Heilig Avondmaal  

God wil bij ons zijn, onder ons mensen. Het vieren van het Heilig Avondmaal vormt een bijzonder 
moment waarop eenieder die eraan deelneemt individueel nader komt tot God, maar waardoor 
wij als mensen ook nader komen tot elkaar. Wij worden op een nieuwe manier één in Zijn ge-
meenschap, als broeders en zusters in het lichaam van Christus. Het Heilig Avondmaal is een 
zichtbaar teken en zegel van Zijn aanwezigheid en genade in en voor Zijn gemeenschap, voor 
eenieder die zich deel weet van Zijn gemeenschap en die zich geroepen weet tot deelname aan 
het Heilig Avondmaal. 

september/ oktober 2021 



10 

 

Door het vieren van het Heilig Avondmaal krijgen wij ook een voorproef op het Koninkrijk van 
God, dat Jezus Christus heeft verkondigd. Wij proeven in de bijzondere tekenen van brood en 
wijn het Koninkrijk van God, en zien hoopvol uit naar Zijn wederkomst. Door het vieren van het 
sacrament ervaren wij een voorproef op de komende vrede, gerechtigheid en liefde in Zijn rijk. 
Onze relatie tot God, maar ook onze relaties tot elkaar worden door het vieren van het Heilig 
Avondmaal in gemeenschap met Christus hernieuwd. Hij maakt ons vrij van alle kwaad en geeft 
ons nieuw leven. Door de goede gaven van God te ontvangen en te delen worden wij één in 
Christus, waarbij alles wat ons van God en van elkaar scheidt, wat ons verdeelt en vervreemdt 
wegvalt. Het vieren van het Heilig Avondmaal is daarom altijd ook dankzegging (eucharistie).  

                            Vieren aan de Tafel van de Heer  

Hoe wordt het Heilig Avondmaal gevierd? Gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk vie-
ren het sacrament van het Heilig Avondmaal ten minste viermaal per jaar, maar veel gemeenten 
vieren het vaker. Het Heilig Avondmaal wordt gevierd in de eredienst op zondagen en veelal tij-
dens hoogtijdagen (feestdagen). Daarnaast kan het Heilig Avondmaal ook op andere momenten 
en bij andere gelegenheden worden gevierd met mensen die niet in staat zijn om naar de viering 
van het sacrament in de eredienst te komen, bijvoorbeeld in gevangenissen, zieken- en ver-
pleeghuizen of in de huiselijke kring. Voor het vieren van het Heilig Avondmaal wordt de avond-
maalstafel (in de Lutherse traditie ook wel altaar of altaartafel genoemd) gedekt als de Tafel van 
de Heer met brood en wijn. De voorganger (predikant) citeert bij het breken van het brood en het 
gieten van de wijn de zogenaamde instellingswoorden (zie het eerdere Bijbelcitaat), en spreekt 
bij het reiken van de gaven aan de gemeenteleden de passende uitdelingswoorden, waarbij hij 
of zij veelal wordt geholpen door ambtsdragers (bij voorkeur diakenen).Iedereen die zich geroe-
pen weet door de persoonlijke uitnodiging van Christus tot deelname aan het sacrament van het 
Heilig Avondmaal ontvangt de tekenen van brood en wijn. Er zijn verschillende liturgische vor-
men waarmee de gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk het Heilig Avondmaal bedie-
nen. In een deel van de gemeenten komen de gemeenteleden naar voren naar de avondmaals-
tafel om het Heilig Avondmaal te ontvangen. In andere gemeenten wordt het Heilig Avondmaal 
aan gemeenteleden op hun eigen plaats in de kerk bediend, waarbij brood en wijn worden door-
gegeven door de banken- of stoelenrijen. Ook zijn er gemeenten waarin gemeenteleden het Hei-
lig Avondmaal ontvangen in een (halve) kring rond de avondmaalstafel, of waar gemeenteleden 
plaatsnemen aan tafels waaraan hun het Heilig Avondmaal wordt gereikt.   

In een deel van de gemeenten van de Protestantse Kerk, voornamelijk de gemeenten die zich 
verbonden weten met de hervormde en gereformeerde tradities, vormt het afleggen van de 
openbare geloofsbelijdenis een voorwaarde om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Deze 
gemeenten laten alleen belijdende gemeenteleden toe tot het sacrament. Andere gemeenten 
laten ook doopleden toe die (nog) geen openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd. 
Volgens deze tradities worden gemeenteleden enkel door de doop (en het afleggen van de 

openbare geloofsbelijdenis) opgenomen in Zijn gemeenschap. Ten slotte zijn er ook gemeenten 
die onvoorwaardelijk iedereen die zich door Christus geroepen weet toelaten tot het sacrament van het 
Heilig Avondmaal. Dit betreft voornamelijk de gemeenten die zich verbonden weten met de luther-
se traditie. Deze traditie stelt dat de kerk als gemeenschap ontstaat als antwoord op Christus’ 
uitnodiging in Woord en Sacrament. De gevestigde kerk moet geen enkele belemmering gaan 
vormen tussen individuele mensen en God,  

En daarom ook aan niemand die zich door de persoonlijke uitnodiging van Christus tot deelname 
aan het Heilig Avondmaal geroepen weet de toegang hiertoe ontzeggen.  
 
Bron: Protestantse Kerk maart 2021  

september/ oktober 2021 
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Zieken  

 

Zieken  

18 augustus verhuisde Louis Robert van het OLVG Oost naar Ver-
pleeghuis Leo Polak, afdeling CVA2, kamer 34. Het adres is: Saaftinge-
straat 81069 BW Amsterdam.  

 september/ oktober 2021 

De redactie is op zoek naar oude verhalen van arbeiders en oude beroepen om 

te plaatsen in Meer-Zicht, op pagina 12 staat een voorbeeld van een oud beroep 

groenteventer graag met foto’s erbij, welke de redactie kan gebruiken het spreekt 

vanzelf dat alles retour gaat eigenaar. 

Mag van alles zijn bootjager, putje schepper , kolenboer, allen beroepen die er 

niet meer zijn. Maar wel door grootouders zijn gedaan, de redactie laat zich graag 

blij verrassen door de verhalen van vroeger. 

                              Bij voorbaat dank 

                              Wim Knabe 

                    Om kijken naar elkaar. 

                   Het mooie is dat iedereen het kan. 

                   Je hoeft het alleen maar te doen 
                 Cordaid 
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                                                                       Woordzoeker 

Albert Elzinga op de Hoofdweg met op de achter-
grond de dokterswoning.  Albert handelde in groen-
ten en is zijn loopbaan begonnen met een honden-
kar. De foto dateert rond of voor 1935. In de jaren 
daarna ventte Albert namelijk al met paard en wa-
gen. 
 
Het fenomeen hondenkar is rond 1860 ontstaan en is 
met de invoering van de Dierenbeschermingswet in 
1961 volledig verboden. Door de invoering van de 
Trekhondenwet van 1910 werd wildgroei tegenge-
houden en mocht iemand pas een hond voor zijn kar 
spannen als hem een vergunning was verstrekt. Na 
1930 werden deze vergunningen slechts mondjes-
maat meer verstrekt. 

Oude beroepen 

september/ oktober 2021 

                              Oplossing Woordzoeker volgende Meerzicht 
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Uitleg van puzzel Woordzoeker 

De volgende  kopij  inleveren op maandag 17 oktober 2021 

Let op nieuw emailadres: meerzicht@knabe.nl 

Beste gemeenteleden, 

Als u deze Meer-Zicht leest dan zijn we alweer bijna aangekomen in de maand 

september en gaan we met nieuwe energie de wintermaanden in. Hopelijk zullen 

de corona maatregelen versoepeld blijven maar of we helemaal vanaf komen is 

nog maar de vraag. 

Wij willen graag weer de kerkdiensten op de gebruikelijke manier invulling geven 

wat betekent dat we met vrijwilligers de koffiediensten en het welkomstteam wil-

len bemannen.  

Graag zouden we enthousiaste mensen willen begroeten die mee willen gaan 

helpen. Hoe meer mensen zich hiervoor opgeven hoe minder frequent u aan de 

beurt bent. 

U kunt zich bij mij aanmelden per e-mail: ans.deschan@live.nl  
Ik hoop dan in oktober voor het najaar een nieuw rooster te kunnen maken. 

Ans van Raalte-Deschan 

mailto:ans.deschan@live.nl
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Op-nieuw!  

 

‘Nieuw’ roept een variatie van reacties op. Misschien word jij wel ontzettend blij 
van het woord ‘nieuw’. Je houdt van iets nieuws, van nieuwe ontwikkelingen of van 
de nieuwste techniek. Of bent u juist iemand voor wie alle verandering nog geen 
verbetering is. Liever blijft u bij de beproefde traditie, dan al te veel ruimte voor ver-
nieuwing te maken. Zelf hoor ik bij de eerste categorie, maar dat was u vast niet 
ontgaan.  

 

Maar wat u of jouw voorkeur ook is, volgens mij gaat het in de kerk altijd over alle-
bei. Geloof is traditie, we hebben het doorgekregen. En dat is iets om te koesteren, 
een geschenk om trots en dankbaar voor te zijn. Tegelijk gaat geloof over vernieu-
wing. Leven als een gelovige is vernieuwd worden: op een nieuwe wijze gaan den-
ken, spreken en handelen. En nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe vormen van 
kerk-zijn, zodat we niet verstarren maar we een levende en levendige gemeen-
schap blijven.  

Genieten van een maaltijd bij de Give & Get kast 

Ook voor het komende seizoen liggen er al wat voorlopige plannen klaar. 

Er komen ‘opnieuw’ maaltijden. Samen eten is een mooie traditie van de Bron, die 
bij de Give & Get kast spontaan weer is opgepakt. Een van de deelnemers voorziet 
ons regelmatig van een heerlijke maaltijd, je bent van harte welkom om het eens te 
proberen. In het komende jaar willen we hier weer meer vorm aan geven, want 
eten verbindt!  
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We gaan op ‘nieuwe’ manieren in de wijk aan de slag. In de zomerperiode zijn 
we een paar keer het park ingegaan om laagdrempelige gesprekken te heb-
ben over het geloof. Dat is natuurlijk altijd spannend, maar we kregen leuke 
reacties en er zijn mooie contacten uit ontstaan. Daar gaan we zeker op 
door.  

We organiseren een gevarieerd cursusaanbod. Het afgelopen jaar waren de ori-
ëntatiecursus en de levensvragenclub mooie plekken waar mensen van bin-
nen en buiten de kerk elkaar ontmoeten rondom geloof. Onder deelnemers 
en anderen is veel enthousiasme om door te gaan.  

En we gaan opnieuw aan de slag met veel plannen die vorig jaar nog even 
moesten wachten door de maatregelen, in de hoop dat we die nu wel kunnen 
organiseren. Ik denk bijvoorbeeld aan samenwerkingen met de boekhandel, 
het museum en andere groepen in de buurt.  

 

Al met al staat er heel wat voor de deur. Als ik het zo lees dan heb ik veel zin in al-
les wat ons dit seizoen te wachten staat, de mensen die we zullen ontmoeten en 
activiteiten die we gaan ondernemen. Ik hoop dat u en jij er ook zin in heeft, want 
dit kunnen we echt alleen met elkaar! Maar aan het begin van zo’n seizoen, met 
alle plannen, ideeën en inzet probeer ik te beginnen met danken. Danken voor al-
les wat God dit jaar weer zal doen. Voor de mensen die er gaan komen, voor de 
voorziening die er zal zijn en voor de zegen die Hij gaat geven. Dan verandert be-
zorgdheid of zelfs druk, in verwachting en uitzicht! En om af te sluiten, het woord 
opnieuw leent zich er ook uitstekend voor om een toost uit te brengen op dit nieu-
we seizoen: ‘op nieuw’!   

Ds. Rene Visser pionier predikant 

Een toost vanaf de levensvragen club ‘op nieuw’ 
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              Brood & Viskring 

De Brood & Viskring  zonder tegenbericht op de tweede zaterdag van de maand 

om 10:00. Het afgelopen kerkjaar ging het best vaak niet door: corona, begrafe-

nis en ziekte… soms waren we met veel deelnemers, soms met weinig maar ik 

heb steeds ervaren dat het goed was om onze tijd (brood) en talent (vis) te de-

len.  

Persoonlijk heb ik gemeenteleden leren kennen onder het poetsen, zwerfvuil 

prikken, kerstballen ophangen, begieten van de courgettes en in ontvangst ne-

men van stekjes en aardbeiplanten. Wat fijn om dan zondag soms weer de ge-

zichten te zien en een groet van herkenning te krijgen! En te voelen echt deel te 

mogen uitmaken van een gemeenschap die je om hulp kan vragen bij een 

(persoonlijk) praktisch probleem. 

Ook was er altijd wel een mooie of confronterende ontmoeting met “buiten”. Een 

ontmoeting met een buurtgenoot over de heg. Mirjam, zit jij bij de kerk dan? En 

geloof jij echt? Of dat kleine meisje dat met zekerheid vertelde dat ze in God ge-

looft terwijl haar familie dat niet doet. Ze wilde haar buurtkerk nu wel eens van 

binnen zien… En laatst studenten uit de buurt die ons versgebakken cake kwa-

men brengen op weg naar de moestuinbakken van de Bron. Confronterende ont-

moetingen ook. Eén van de eerste kringen kwamen we er achter dat een zwerver 

een slaapplaats had gemaakt achter de kerk. En laatst beschuldigden we onte-

recht een beschonken man van het bestelen van een regenjas. Was hij nu op 

zoek naar eten in de vuinisbak? Later dacht ik: we hadden hem moeten vragen 

of we wat hadden kunnen delen van ons brood. Dat zet mij dan weer aan het 

denken over kerk zijn. 

De bijbelstudie van het boek Jona over (persoonlijke) roeping geleid door Henry 

en Rogier gaf mij ook verrassende inzichten en denkstof. Dit onder het ontbijt wat 

overigens altijd al om 9:00 start. De laatste maanden kon dat weer zij het wel op 

1,5 meter afstand. 

Naast de hulp van onze buurtdominee René Visser bij het voorbereiden van de 

Brood & Viskring is er nu ook een heus kernteam gevormd voor coördinatie van 

de zaterdagen: Mari Bauw, Paul Klijn, Rogier Schravendeel en ik. We dromen 

van een groene plek van gemeenschap rondom de Bron…. Droomt, denkt  en 

klust u mee? Gebed voor deze kring is ook zeer welkom. Want het beroemde bij-

belverhaal over brood en vis leert ons al zijn onze gaven klein, als we ze in ge-

bed bij Jezus brengen is daar het wonder van de vermenigvuldiging door Zijn 

heilige geest. 

De eerstvolgende zaterdag is 11 september. 
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Diaconale collectes september, oktober 2021 

29 augustus Eigen Jongerenwerk 
Bankrekeningnummer: NL78 INGB 0000 4612 09 tnv Prot.Gem. Am-
sterdam - Watergraafsmeer 

5 september Kerk in Actie - Ghana - een sterke kerk op een kwetsbare plek. Bankre-
keningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457  o.v.v. Werelddiaconaat sep-
tember 

12 september Flame Foundation Kenia 
Bankrekeningnummer: NL53 ABNA 0619 4362 71 tnv Flame Foundati-
on 

19 september Kerk in Actie – Ghana – de kerk als plek van hoop en herstel 
Bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457  tnv kerk in Actie 
o.v.v. zending september 

26 september Kerk in Actie – Vrede Isarël/Palestina 
Bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457  tnv kerk in Actie 
o.v.v. collecte vredesweek 

3 oktober Israëlzondag – samen optrekken voor vluchtelingen 
Bankrekeningnummer: NL10 ABNA 0444 4447 77 tnv Protestantse kerk 
Nederland o.v.v. collecte Kerk en Israël 

10 oktober Interkerkelijk Dovenpastoraat Amsterdam 
Bankrekeningnummer: NL27 INGB 0674 5493 68 ten name van: Inter-
kerkelijk Dovenpastoraat 

17 oktober Kerk in Actie - Wereldvoedseldag - boeren in Kameroen 
Bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie o.v.v. 
Werelddiaconaat oktober 

24 oktober Diaconie Amsterdam - maaltijden voor ongedocumenteerden 
Bankrekeningnummer NL49 INGB 0000 0975 93 tnv Diaconie Am-
sterdam – o.v.v. maaltijden voor ongedocumenteerden. 

31 oktober Rudolphstichting – De Glind 
Bankrekeningnummer: NL60 RABO 0150 0022 97 tnv Rudolphstichting 

7 november Kerk in Actie - zending - Guatemala - Sterke en weerbare vrouwen 
Bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457  tnv Kerk in Actie 
o.v.v. najaarszending 

Giften voor Betondorp Bloeit kunt u rechtstreeks overmaken naar bankrekeningnummer 
NL 90 INGB 0005 1455 11 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer. 
 Deze rekening is speciaal voor Betondorp Bloeit vrijgemaakt  
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Nieuws uit Betondorp Margrietha Reinders 

 

De buurtkerk krijgt nieuwe vrienden 

 

Korte tijd geleden ging ik voor in de afscheidsdienst van Wim van Buren , een lieve man 

die jarenlang in Betondorp heeft gewoond met zijn vrouw en kinderen . Hij was diaken van 

de Emmakerk en ook voorzitter van de kerkenraad, liep af en aan voor de ouderenbond, en 

zat in het bestuur van de Open Hof. Na het afscheid kwam ik in gesprek met een aantal 

mensen die hem gekend hadden en veel met het echtpaar van Buren hadden opgetrokken. 

Tot mijn verassing vertelden ze mij dat er vroeger, heel vroeger, veel gedaan werd in Be-

tondorp door mensen van de Emmakerk . Er waren bijvoorbeeld kerstfeesten op het Zuivel-

plein, die druk bezocht werden. ''Ach------- daar is niets meer van over......"verzuchtte mijn 

gesprekspartner, voortgeduwd door zijn dochter in de rolstoel. Gelukkig kon ik hem vertel-

len dat er in Betondorp weer allerlei activiteiten zijn  vanuit de kleine  buurtkerk. We bren-

gen maaltijden rond, doen boodschappen, koken, en vieren samen in het Brinkhuis het 

avondmaal. Vanaf september gaan we elke zondagmiddag in het buurthuis iets doen met 

en voor buurtbewoners. Bijvoorbeeld: een rouwgroep, een bijbelcursus, een muziekmiddag 

of een  knutsel-actie  om kleine dingen te maken voor een goed doel. We bezoeken mensen 

in het ziekenhuis en proberen eenzame ouderen een beetje in de gaten te houden.  

 

Sinds kort hebben we contact met het Leger des Heils, dat samen met de buurtkerk een 

huiskamer wil starten in Betondorp. Daar zijn we heel blij mee! Het Leger des Heils wil 

graag bij mensen in een aandachtswijk zijn .Net als wij.  De BRON steunt ons nog een aan-

tal jaren financieel. Daar zijn we blij mee!  

september/ oktober 2021 

Op zieken bezoek bij Jannie Maaltijd voor en door de buurtkerk 
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De nieuwe data voor de buurtkerk : 

LIcht in Betondorp: Een viering waarin mensen licht kunnen ontsteken voor ie-
mand die steun nodig heeft:  12 september, 10 oktober, 14 november, 12 de-
cember, Aanvang: 16.00 uur. Plaats: Brinkhuis 

Prakkie en praatje : een maaltijd met en voor buurtbewoners: 26 september, 24 oktober, 28 
november, 26 december ( kerst) Aanvang; 17.0 uur. Plaats: Brinkhuis.  
Biertje Beton: ontmoeting en gesprek met een drankje en een hapje: 24 september, 22 okto-
ber, 26 november, 24 december Aanvang: 16.00 uur in Cafe de Avonden.( Drankjes voor eigen 
rekening. ) 
Broodje Beton: praten over de grote vragen des levens bij Bakker Ron: 16 september, 21 ok-
tober, 18 november, 16 december . Om 13.00 uur bij Bakkerij de Lekkernij aan het Brinkplein.  
 
Alles is mogelijk voor wie gelooft! Hartelijke pioniersgroeten van ds. Margrietha Reinders 
en haar team  

Plantenkraampje op de Brink 
Nynthe en haar Mamma 

Muziek 
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AGENDA:    

    

De opnames van de kerkdiensten kunt u zien en beluisteren via   

onze website www.kerkdebron.org en via kerkdienstgmist.nl  

    

zondag 29 augustus 10.00 uur  ds. Gerbrand Molenaar 

woensdag 1 september 19.30-21.00 uur Open kerk  

     
voor gebed, gesprek en give&get voorraad-

kast 

zondag 5 september 10.00 uur  ds. Margrietha Reinders 

dinsdag  7 september 19.30 uur Uur van gebed 

woensdag 8 september 19.30-21.00 uur Open kerk  

      
voor gebed, gesprek en give&get voorraad-

kast 

zondag  12 september 10.00 uur ds. Gerbrand Molenaar - startzondag en 

      bevestiging ambtsdragers 

woensdag 15 september 19.30-21.00 uur Open kerk  

      
voor gebed, gesprek en give&get voorraad-

kast 

zondag 19 september 10.00 uur  ds. Clifton Walker - Vredeszondag 

dinsdag  21 september 19.30 uur Uur van gebed 

woensdag 22 september 19.30-21.00 uur Open kerk  

      
voor gebed, gesprek en give&get voorraad-

kast 

zondag 26 september 10.00 uur ds. René Visser 

    19.30 uur Jonge Bronners 

woensdag 29 september 19.30-21.00 uur Open kerk  

      
voor gebed, gesprek en give&get voorraad-

kast 

zondag 3 oktober 10.00 uur ds. Gerbrand Molenaar 

dinsdag  5 oktober 19.30 uur Uur van gebed 

woensdag 6 oktober 19.30-21.00 uur Open kerk  

      
voor gebed, gesprek en give&get voorraad-

kast 

zondag 10 oktober 10.00 uur ds. Gerbrand Molenaar 

woensdag 13 oktober 19.30-21.00 uur Open kerk  

      
voor gebed, gesprek en give&get voorraad-

kast 

zondag 17 oktober 10.00 uur n.n.b. 

dinsdag  19 oktober 19.30 uur Uur van gebed 

woensdag 20 oktober 19.30-21.00 uur Open kerk  

      
voor gebed, gesprek en give&get voorraad-

kast 

zondag 24 oktober 10.00 uur  ds.Margrietha Reinders + ds. René Visser 

      Viering Heilig Avondmaal 

woensdag 27 oktober 19.30-21.00 uur Open kerk  

      
voor gebed, gesprek en give&get voorraad-

kast 

zondag 31 oktober 10.00 uur  ds. Gerbrand Molenaar 

dinsdag  2 november 19.30 uur Uur van gebed 

woensdag 3 november 19.30-21.00 uur Open kerk  

      
voor gebed, gesprek en give&get voorraad-

kast 

    

Wijzigingen voorbehouden   
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Onesimus - Jezelf zijn ! 

Beste gemeente, 

Ik schrijf dit naar aanleiding van een stuk wat ik recent las in een van de weekbladen, waarin ik 

mij verbaasde over de inhoud van dat stuk. Wij als gemeente van Kerk “de Bron”gaan best wel 

met respect voor elkaar om, we laten een ieder zich zelf zijn binnen de gemeente inzake relaties 

met mensen en hebben zover ik weet geen vooroordelen tegen mensen. Als zij van een ander 

geslacht houden, of zich anders gedragen dan de normale burger behoort te zijn. God is er voor 

een ieder, en met een ieder die van hem houdt, Hij heeft zich immers door zijn offer van zijn 

zoon aan het kruis onze vrijheid gegeven. En we zijn daar als christelijke mensen dankbaar 

voor.  Zo’n  2 jaar terug was er een hoop te doen over de verklaring die mede ondertekend was 

door de PKN over de regenboogvlag welke ook bij ons in de vlaggenmast heeft gehangen.  

 

Nu het stuk wat mij verbaasde toen ik het las, het gaat over een meisje dat stoere dingen deed 

in haar jeugd,  ze speelde met auto’s klom in bomen of op een dak van een schuur om een bal 

er af te halen. Op de middelbare school vroegen vriendinnen of ze al met jongens gezoend had. 

Maar zo keek ze helemaal niet naar jongens, ze vond ze leuk omdat zij met hun kon voetballen, 

klimmen, en in de modder  kon spelen. Ze vroeg zich zelf af wie ben ik?. Op de jeugdvereniging 

vertelde een jongen eens over zijn homoseksualiteit. Ze herkende veel in dat verhaal. Ze sprak 

er over met een maatschappelijk werker. Eerst durfde ze niet te vertellen dat ze meisjes leuker 

vond dan jongens. Toen ze het uiteindelijk toch vertelde zei hij dat het wel over zou gaan. Op 20

-jarige leeftijd besloot ze om niet meer  over dit onderwerp na te denken en trouwde drie jaar 

later met een man die ze aardig vond, het huwelijk duurde 17 jaar. Ze zocht weer hulp en vertel-

de de hulpverlener over haar zoektocht naar haar identiteit en haar lesbische gevoelens.  Inmid-

dels weet ze dat ze mag zijn zoals ze is. 

 

Binnen de Kerk is het (nog) niet gemakkelijk, sommige mensen willen wel met haar omgaan. 

Zolang ze maar geen relatie had of over het onderwerp praat. Sommigen hebben bij voorbaat 

hun mening al gegeven, en sommigen ook een oordeel. Ze voelt zich niet altijd veilig in de kerk. 

Vaak wordt met haar niet gesproken over het geloof en haar worstelingen die ze heeft. Soms 

weet ze niet of ze er wel bij hoort, als zij Gods weg bewandeld dagelijks vraagt  ze in gebed om 

haar niet af te wijzen, maar met haar te praten. 

Gelukkig mag ze weten dat God haar niet afwijst en dat ze bij Hem kan schuilen. Met Hem deelt 

ze haar verdriet. Ze vraagt God om wijsheid, en haar wil laten zien welke weg ze moet gaan. Ze 

bid ook voor haar kerk: dat daar meer ruimte, begrip en aandacht komt  voor mensen zo als zij 

en mensen zich welkom voelen in Godshuis. Gelukkig hoeven mensen die anders zijn bij ons 

niet op de achterbanken te zitten in kerk “de Bron”, en mag je jezelf zijn om je gelukkig te voe-

len  en Gods weg te gaan. En je geloof belijden in Zijn Geest. We mogen als gemeente van 

Christus daar dankbaar voor zijn. 

 

 

  Onesimus 
          Alle voorspoed is geen zegen. 

         Alle tegenslag geen vloek 

         Het is er aan gelegen, 

        Hoe je God erin ontmoet 
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De             van Dick 

september/ oktober 2021 

Wederdopers, Anabaptisten, Amish en meer 
 

21 januari 1525. Helemaal zeker is deze datum niet, maar met aan grote zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
kunnen we zeggen dat er toen iets geheel nieuws ontstond: de eerste Doopsgezinde gemeente. Dit gebeurde in 
Zürich, grondleggers waren mannen als Grebel, Blaurock, Manz, toen Blaurock door Grebel werd gedoopt. In eerste 
instantie was ook kerkhervormer Zwingli betrokken bij deze beweging, maar uiteindelijk nam hij er afstand van. Ster-
ker: hij werd een van de fanatiekste bestrijders. 

 

En bestreden zijn de Doopsgezinden. Zij werden vervolgd omdat zij, net als andere protestanten, werden gezien als 
ketters, maar misschien nog wel meer omdat zij op Bijbelse gronden (Marcus 16 : 16; Handelingen 8 : 37) de kinder-
doop verwierpen. Zo zijn vele van hen op een afschuwelijke manier aan hun einde gekomen. Blaurock is, na gruwe-
lijk te zijn gefolterd, op de brandstapel verbrand. Manz is uiteindelijk in de rivier de Limat verdronken, indachtig de 
cynische uitspraak van Zwingli: “Qui iterum mergit, mergatur”, wie wederdoopt, worde gedoopt (verdronken). 

 

Alweer een tijd geleden heb ik u beloofd eens iets over de Doopsgezinden te vertellen. Dit omdat veel van mijn voor-
ouders hiertoe hebben behoord. Belofte maakt schuld. Mijn oudst bekende voorvader is Jan Spijker, geboren tussen 
1562 en 1567 in Vollenhove. Van zijn zoon Jacob is bekend dat hij in 1615 in Blokzijl is geboren en Doopsgezind 
was. Mijn grootvader Cornelis Spijker is wel Doopsgezind begonnen maar uiteindelijk Gereformeerd geworden, ik 
denk omdat mijn grootmoeder Neeltje Dionyse Cathrina Schicketanz (wat een prachtige naam!) dat ook was. 

 

In Blokzijl waren maar liefst drie Doopsgezinde kerken, schisma’s waren ook deze geloofsrichting niet onbekend. 
Deze vonden hun oorsprong in de streek waar de gemeenteleden vandaan kwamen. Zo waren er de Friezen, de 
Dantzigers en de Vlamingen. Dat er vanuit alle windstreken Doopsgezinden juist hier bijeen kwamen is te verklaren 
vanuit de tachtigjarige oorlog. Blokzijl en een aantal gelijkgestemde vestingsteden, waren trouw aan Maurits en 
vochten aan zijn zijde tegen de Katholieke Spanjaarden. Van die Katholieken moesten de Doopsgezinden helemaal 
niets hebben en vanwege die opstelling werden zij in onder andere Blokzijl gedoogd.  

 

Mijn voorouders behoorden tot de kerk van de Vlamingen, wat het vermoeden rechtvaardigt dat zij oorspronkelijk uit 
Vlaanderen –meer specifiek Frans Vlaanderen- afkomstig waren, maar daarvandaan hebben moeten vluchten. Dat 
is niet met zekerheid vast te stellen omdat kerkelijke archieven van de Doopsgezinden natuurlijk zijn vernietigd. 

 

Overal werden de Doopsgezinden gruwelijk vervolgd. Na het mislukte, deels politieke avontuur in Münster onder 
leiding van Jan van Leiden, werden velen van hen daar terechtgesteld. De lijken van de leiders zijn nog geruime tijd 
in kooien aan de toren van de Lambertikerk tentoongesteld. Dit op gezag van de bisschop van Münster, de welbe-
kende ‘Bommen Berend’.  

Ook in Amsterdam hebben stadsbestuur en kerkvaderen vele Doopsgezinden gruwelijk gemarteld en ter dood ge-
bracht. Zeker na de opstand aldaar en het gebeuren met de zogenaamde ‘naaktlopers op de Dam’. Daarover later 
meer. 

Het is dus niet verwonderlijk dat de Doopsgezinden in alle windstreken op zoek gingen naar plaatsen waar zij wél 
welkom waren. Met name in oost Europa en Rusland zijn grote Doopsgezinde gemeenschappen te vinden, net als 
in Amerika. Aldaar vestigden zij zich als de Amish, geloofsgemeenschappen die grotendeels leven alsof de tijd heeft 

stilgestaan sindhun heil aan de andere kant van de oceaan zochten. 

 

Amish is maar één van de namen waaronder Doopsgezinden bekend zijn. Andere zijn: Dopersen, Wederdopers, 
Anabaptisten, Mennonieten en Mennisten. De laatste twee naar Menno Simonsz, de Nederlandse grondlegger van 
deze kerk. 

Een boeiende stroming, waarover in volgende Meerzichten nog veel te vertellen valt. 

 

Dick Spijker 

www.deblikvandick.nl 

www.facebook.com/deblikvandick  

http://www.deblikvandick.nl/
http://www.facebook.com/deblikvandick
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Voor onze reis door 't leven 
heeft God aan ons gegeven 
een gratis reisbiljet. 
Met deze plaatsbewijzen 
kan ieder veilig reizen 
die op Gods woorden let. 
 
Eens is 't retour vervallen, 
dan geeft de Heer ons allen 
tot slot een enkele reis. 
Laat u dan niets benauwen, 
maar reis vol vertrouwen 
de weg naar het paradijs. 
 

uit: Goed nieuws 
van: M.Koffeman - Zijl 


