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In God geloven wij
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als Zijn kinderen
en die er zal zijn, al onze dagen
In Jezus van Nazareth geloven wij,
in wie God zichtbaar is geworden,
mens geworden
voor mensen geleefd en gestorven
In Gods Geest geloven wij,
die ons roept tot recht en vrede;
om te helen wat gebroken is,
om hoop te bieden aan wie lijden
moet.
In een mensenkerk geloven wij
die werkt aan de droom van God:
arme en kleine mensen
een stukje hemel geven op aarde.
Amen
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Amsterdam - Watergraafsmeer
Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED Amsterdam
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Gemeente,
Dit nieuwe jaar komt voor ons als gemeente met een
grote uitdaging. Op de eerste zondag van het jaar
hebben we afscheid genomen van Dirk-Jan en Tonny
Thijs – het predikantsechtpaar dat onze gemeente
ruim zeven jaar heeft gediend. Elders in deze Meerzicht treft u een impressie van dit afscheid: de afscheidsborrel op zaterdag en de dienst op de zondag
erna. Dat we afscheid namen betekent natuurlijk allereerst dat we hen persoonlijk gaan missen. Het betekent ook dat tal van taken die door hen werden opgepakt en uitgevoerd, nu door anderen zullen worden
opgepakt. Als kerkenraad hebben we de verantwoordelijkheden verdeeld, en gelukkig kunnen we ook terugvallen op andere gemeenteleden. Waar we vooral
ook blij mee zijn is dat Corrie Beekman, Ans Deschan
en Harda van Wageningen het pastoraat zo goed mogelijk vorm willen geven. Voor zaken aangaande de
diensten en andere aangelegenheden kunt u het beste contact met ondergetekende opnemen.
Eigenlijk is inzet van iedereen nodig, om ook in deze
‘vacante periode’ niet alleen de dagelijkse gang van
zaken in de gemeente voort te zetten en de diensten
draaiende te houden, maar om ook en juist nu elkaar
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vast te houden en er voor elkaar te zijn. Dit laatste –
de warmte die deze gemeente uitstraalt – is iets wat
door veel mensen is genoemd tijdens de gespreksgroepen die Tim Vreugdenhil en Reinoud Beimers dit
najaar hebben georganiseerd. Zij vroegen naar de
sterke en zwakke punten van onze gemeente. Sterk is
dat ieder zich welkom voelt, gezien weet. Velen die in
de afgelopen jaren voor het eerst bij De Bron naar
binnenstapten, hebben dat genoemd als reden om er
ook weer terug te keren. Tim en Reinoud hebben aan
de kerkenraad laten weten dat ze verwachten halverwege maart hun rapport te kunnen presenteren aan
de gemeente.
Met dank aan de scriba, Aart Noordzij, is bijna het hele preek-rooster tot aan de komende zomer gevuld. U
vindt het voor het eerste kwartaal elders in Meerzicht.
Hier wil ik een tweetal diensten er even uitlichten.
Zondag 20 januari is het zondag van de eenheid. Traditie-getrouw is er dan een gezamenlijke dienst met
andere kerken in Oost. Deze keer vindt deze gezamenlijke dienst plaats in ons eigen kerkgebouw. De
dienst begint wel een half uur later: 10.30 uur. Namens De Bron zal ds. Margrietha Reinders hierin par-
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ticiperen. Op zondag 10 maart verwachten we weer
veel scholieren van het Pieter Nieuwland College. In
het kader van een project waarin zij verschillende
religieuze instellingen bezoeken en onderzoeken,
brengen tal van leerlingen ook een bezoek aan De
Bron. Na de dienst zullen ze ook gemeenteleden kort
interviewen. Deze dienst wordt geleid door Jerrit Vellenga, de predikant in opleiding die vorig jaar bij ons
zijn stage heeft gelopen. Tenslotte wil ik u wijzen op

de dienst van 31 maart. Dat is een dienst voor en
door kinderen. Deze altijd vrolijke diensten zijn zeer
belangrijk – niet alleen vor onze kinderen, maar ook
voor de toekomst van onze gemeente. Marja van Galen heeft daarin de leiding.
Een hartelijke groet namens de kerkenraad,

Mensen
In Memoriam
Op zondag 4 november overleed Hendrik (Henk)
Franssen in de leeftijd van 95 jaar. Henk was tot hoge
leeftijd zeer betrokken bij De Bron. Vaak was hij als
één van de eersten op zondagmorgen in de kerk en
speelde dan nog een lied op de vleugel. Ook was hij
jaren actief bij 'Kerk Open', de Amstelgespreksgroep
en de Gebedsgroep voor Buurt en Kerk. Hij was een
fervent zanger en maakte een periode deel uit van
een zanggroepje dat diensten begeleidde in de Bijlmerbajes.
Henk bleef lang zeer vitaal. Tot de leeftijd van 90 jaar
kwam hij op de step vanuit Diemen naar de kerk, een
grote professionele step. Het geloof speelde een grote
rol in zijn leven ; hij wilde er ook graag met anderen
over spreken. Hij was een markante man, ook wel een
beetje eigenzinnig. Als hij een doel voor ogen had liet
hij er zich niet gemakkelijk van af brengen.
Al langere tijd zag hij uit naar het einde van zijn aardse levensreis. Die duurde nog wat langer dan hij zelf
gedacht had. Daarom werd het Flevohuis (waarin hij
een plaatsje kreeg nadat hij uitbehandeld was) toch
niet zijn laatste huis hier op aarde, maar kwam hij uiteindelijk nog in De Open Hof terecht, een huis waar hij
vroeger ook wel diensten begeleid en mensen bezocht had.
Het afscheid vond plaats op 12 november in de aula
van de Nieuwe Ooster.
We wensen zijn kinderen en verder familie troost en
sterkte.
-----------------------------------------------------------------------Op 28 november overleed Arthur Weiss in de leeftijd
van 94 jaar. Arthur was goed bevriend met Henk
Franssen (zie boven). Die vriendschap dateerde al
van vele jaren terug en omsloot ook beide echtgeno-

tes. Tot voor ruim een jaar geleden zaten Henk en
Arthur altijd naast elkaar in de kerk. Ze deelden nog
meer eigenschappen. Ook Arthur hield van lichaamsbeweging:
zwemmen,windsurfen,
gymnastiekoefeningen in het Frankendaelpark.
Het geloof bepaalde voor een flink deel wie Arthur
was. Hij was er steeds weer mee bezig. Hij dacht erover na, probeerde er ook naar te leven. En hij zong
ervan. Ook samen met zijn vrouw, thuis.
Nu is zijn lange leven ten einde gegaan. We wensen
Gods nabijheid voor zijn vrouw, kinderen en verdere
familie.
Op 10 december overleed Christina Schaeffer - Moritz in de leeftijd van 93 jaar, bijna 3 jaar na haar man
met wie ze 67 jaar getrouwd was. Een groot deel van
hun gezinsleven woonden ze in de James Wattstraat.
Bij het afscheid op 17 december in de kleine aula van
de Nieuwe Ooster stonden we stil bij enkele verzen uit
Prediker 3. ‘Alles heeft zijn tijd’, klinkt het daar. Er is
een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen.
Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Veertien tweetallen van woorden worden tegenover elkaar
gesteld. Je komt onder de indruk van dat woord ‘tijd’
dat je 28 x hoort. Het klinkt als een gedicht, een lied.
En inderdaad heeft het tekstschrijvers geïnspireerd er
een lied van te maken.
Zo zijn er allerlei 'tijden' in ieders leven. Soms gaan
dingen anders dan je denkt. Vaak zijn er vragen. Prediker zegt: de mens kan het werk van God niet van
begin tot eind doorgronden. Toch legt hij op één punt
de nadruk: 'God doet de dingen zo opdat wij ontzag
voor Hem hebben'.
In geloof hebben we het lichaam van Christina Schaeffer ter ruste gelegd. We wensen de familie troost en
sterkte.

3

MeerZicht

Een afscheid – maar de band blijft!
Het afscheid ligt inmiddels achter ons. Het was voor
ons in meerdere opzichten indrukwekkend. Het laat
heel veel indrukken bij ons achter. Van weemoed,
maar vooral van dankbaarheid.
Zaterdagmiddag 5 januari was het informele afscheid
in De Bron: het bewijst dat onze kerkzaal voor veel
dingen geschikt is. De catering was super en gelukkig
kregen we nog twee dozen met lekkernijen mee naar
huis, want we waren er niet echt aan toegekomen een
eetpauze te nemen. De creativiteit van de gemeenschap kwam op allerlei manieren naar voren: het lied
van het Open Maaltijd kookteam – compleet uitgedost
en bewapend met mes en lepel - (we vonden het trouwens heel leuk dat ook diverse gasten van de Open
Maaltijden aanwezig waren) en het lied van de tieners,
vol wensen voor eenvoudige dingen die het leven bijzonder maken. Ontroerend was ook het lied dat Ami
zong in haar moedertaal, begeleid door Harda op gitaar. Geert liet horen hoe hij zich over de jaren heeft
ontwikkeld als violist. De kinderen van de Ark hadden
een leuke quiz voorbereid; nu konden zij een keer de
vragen aan ons stellen in plaats van andersom, zoals
bij het Kindermoment in de kerk. De Jonge Bronners
hadden een mooi klankbeeld gemaakt, waarbij we ons
herinneren vooral steeds maaltijden in beeld te zien.
Maar ook lieve woorden. Kortom, het was echt heel
erg geslaagd.
Daarbij vonden we het ontzettend fijn met iedereen
nog weer even wat woorden te wisselen op de zaterdag en/of de zondag. Dan merk je dat er echte banden zijn ontstaan en we geloven dat die ook zullen
blijven bestaan, alleen anders. Maar dat er iets is ontstaan dat blijft, daar zijn we zeker van, want ‘de liefde
vergaat nimmermeer’.
Het persoonlijke vonden we ook terug in het prachtige
gedenkboek met de A-viertjes van mensen van de
gemeenschap van De Bron en in het aparte boek met
berichtjes van ieder kind van de Ark. Het is heel leuk
te lezen wat mensen noemen als ze maar 1 pagina
hebben en welke foto’s ze erbij doen. Vaak heel herkenbaar. Het doet je tevens beseffen hoe bevoorrecht
je eigenlijk bent als domineesechtpaar.
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Verder waren er ook nog stoffelijke afscheidsgeschenken: goed uitgezochte boeken, fenomenale bloemen,
planten en bollen, lekkere wijn, champagne, allerlei
soorten bonnen, voor uitgaan, uit eten gaan, en boeken naar eigen keuze. Decoraties, foto’s, een prachtige schouderdoek en stola in de Ghanese kleuren en
als klap op de vuurpijl een aanzienlijk bedrag bedoeld
voor een kunstvoorwerp in ons nieuwe huis (uit 1905).
Stuk voor stuk zaken die niet zo maar dingen zijn,
maar die onze gedachten terugbrengen bij de mensen
achter deze geschenken.
Er was nog een tweede afscheidsmoment: de kerkdienst op de zondag. Hierbij waren ook familieleden
en vrienden aanwezig. Het was fijn dat zoveel mensen
bereid waren een aandeel te hebben in deze viering:
de Zang - Muziekgroep van De Bron, het Youth Choir
van de Methodist Church of Ghana, die al vele jaren
zondagsmiddags van ons kerkgebouw gebruik maakt,
Marc Pels als organist en Tae Young Kim resp. Matthias Thijs achter de vleugel, de lezingen door Maaike
en Rosalie en ‘lokale’ voorgangers die deelnamen in
de voorbede.
De dienst had als thema ‘Een ster volgen’ nav de wijzen uit het oosten die naar Bethlehem trekken om het
Kind te aanbidden. Het deed ons terugdenken aan de
eerste zondag van 2011, toen er ‘hoorders’ uit Watergraafsmeer in de kerk waren waar ik die zondag voorging. Ook toen ging het over die buitenlandse reizigers. Het zijn Bijbelse figuren met wie we ons verwant
voelen. Geloven is in vertrouwen op weg gaan, in vertrouwen op God. God zorgt voor Licht op ons levenspad, ook al zie je het soms niet. Het Licht is er wel.
Het Licht is immers in de wereld gekomen!
Na de dienst sprak Hans Teerds, voorzitter van de
kerkenraad van De Bron zeer hartelijke en hoopvolle
woorden. Eerder had Rev’d Isaac Amoah (van de
Ghanese gemeente) ook al woorden van verbinding
en ‘fellowship in Christ’ gesproken.
Een heel bijzonder afscheid. We hebben het er nog
regelmatig over. Woorden van dank schieten tekort en
daarom geven we ieder van jullie en jullie allen (en
ook onszelf) deze belofte mee, woorden van het
prachtige slotlied dat we deze zondag zongen:
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Bede aan het begin van het nieuwe jaar
(bede uitgesproken door Pastor N.(Nico) Essen tijdens de dienst van 6 januari 2019)

Wij bidden voor onze wereld,
waar gaat het in het nieuwe jaar naartoe?
Wie weet wat ons te wachten staat?
Maar dit weten wij:
In het midden van de tijd is geschied, wat deze wereld onuitwisbaar bepaalt:
een kind is ons geboren,
een kind dat ons toekomst geeft en voor wie wij toekomst maken.
Wij bidden dat bij alles wat er gebeuren zal, dit ene
ook,

dat Gods toekomst zal aanbreken,
dat wij dat zullen meemaken,
ja, dat wij dat zullen meemaken.

Betondorp Bloeit gaat verder
maaltijd in het Brinkhuis , waar we onze vrienden en
Het nieuwe jaar
is weer begonnen,
ookopvoor
Betondorp
Bloeit
! We kijken
op een
mooie
kerst
20 januari
24 februari
en terug
24 maart:
Licht
in Betonvriendinnen
uit Betondorp
onthaalden
eenpionierplek
extra
dorp, viering in het Karnhuis, Karnstraat 2
feestelijke maaltijd. Het kerstverhaal werd voorgelezen en liedjes gezongen. Ook de viering was goedbe9 februari en 9 maart: Voorjaarsmaaltijd in het Brinkzocht , met een heel aantal bijzondere “ herders” erbij
huis aan de Brink
en een nieuwe gitarist , Walter Broeke.
De komende tijd zal in het teken staan van de samenBakkie Beton: 14 februari en 14 maart, bij Bakkerij
werking met de gemeente van de BRON, nu we opde Lekkernij aan de Brink, om 1 uur. Koffie met een
nieuw gaan zoeken naar een toekomst voor onze kerk
broodje en een goed gesprek over waar je God in
als hart van de buurt. Het lijkt , als je aan het begin
deze wereld ziet.
staat van een hele nieuwe fase, even slikken in het
begin. Zo is het in de christelijke kerk steeds geBiertje Beton: 18 januari, 15 februari en 15 maart,
weest, van eeuw tot eeuw. Maar beweging komt er
om 4 uur in Cafe de Avonden, hoek Middenweg/
altijd weer! Het evangelie zit niet stil ......Hoe zou de
Brinkstraat . Samen wat drinken en praten aan de
pionierplek iets kunnen betekenen voor de gemeente
hand van een levensthema. aan de hand van een bijen haar meenemen in het nadenken over nieuwe vorbeltekst.
men en wegen ? We hopen en bidden om de liefde en
helderheid van Gods grote visioen. “ Zie, Ik maak
Leuk als jullie eens komen kijken !! Wij vinden dat fanalle dingen nieuw!”
tastisch. Bel even van tevoren naar Margrietha: 0610421819
Namens het pioniersteam ( Ernest, Jolande, Clementine, Christine, Mattanja, Ineke) Margrietha Reinders.
Margrietha Reinders
De nieuwe data zijn:
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Afscheid Tonny en D
Thijs
5 en 6 januari 2019
Foto’s: Dick Spijker
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Dirk-Jan
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Flora en fauna
Na mijn verhaaltje over vlinders (zie MeerZicht november/december 2018) vroeg ik mij af welke dieren
en planten er verder nog in de Bijbel worden genoemd. Wat dieren betreft schoten mij spontaan lam,
duif, slang, walvis, leeuw, sprinkhaan en ezel te binnen. Nog afgezien van termen als ‘de vogelen des
hemels’, maar die waren me te algemeen.
En planten? Olijfboom, wijnrank, appelboom, palm
lagen erg voor de hand. Maar er moet natuurlijk meer
zijn. Het idee om de Bijbel van kaft tot kaft door te nemen kwam mij voor als een te grootschalige exercitie
om snel tot een antwoord te komen. Er moesten toch
al anderen zijn geweest die dit op zich hebben genomen.
Toen we een paar jaar geleden noodgedwongen in
Erlangen (Duitsland) verbleven, wandelde ik iedere
dag door de Bijbelse plantentuin. Een prachtig idee
vond ik dat; leerzaam ook. Bestudering van internet
leerde mij dat Erlangen helemaal niet zo uniek is. Alleen al in Nederland zijn er minstens 19 van dit soort
tuinen te vinden. Het dichtst in de buurt van de Bron is
die van de Oranjekerk in de Van Ostadestraat. Maar
zo’n tuin biedt natuurlijk geen uitputtend overzicht,
want niet iedere plant die in de Bijbel wordt genoemd,
gedijt in ons klimaat en in onze grond. Lijstjes wilde ik
hebben. Nou, zo kan ik u berichten, die zijn er legio,
maar geen daarvan geeft volgens mij een volledig
overzicht. Mensen hebben inventarisaties gemaakt op
basis van hun interesses, van bepaalde thema’s of
lukraak lijstjes op het net gezet.
Dan maar weer gekeken bij de dieren. Ik vind al snel
een site die zelfs een Linnaeaanse stamboom geeft.
Maar dat blijkt broddelwerk. Er wordt bijvoorbeeld
melding gemaakt van ‘reptielen’, maar daaronder blijft
het leeg, terwijl toch Eva met de slang sprak. Goed,
daar staat geen soortnaam bij, maar op deze manier
weet je niet of dit het enige reptiel is dat in de Bijbel

wordt genoemd.
Een veelbelovende site lijkt die van het theologienet,
die een overzicht geeft van ‘dieren in de Bijbel’. Niets
is minder waar, want het gaat hier alleen om zoogdieren. De inventariserende theoloog maakt zelfs melding van zijn eerder gepubliceerde overzicht van
‘vogels in de Bijbel’, blijkbaar niet wetende dat vogels
ook tot het dierenrijk behoren. Andere diergroepen
laat deze figuur voor het gemak helemaal ongemoeid,
terwijl toch alleen al in de plagen van Egypte sprinkhanen en kikkers voorkomen.
De aardigste site, hoewel ook verre van volledig, toont
een top tien van voorkomende dieren, gebaseerd op
het aantal malen dat zij worden genoemd. Vooruit, ik
zal u die geven:
1. Schaap – 275 keer
2. Paard – 172 keer
3. Geit – 156 keer
4. Leeuw – 132 keer
5. Ezel – 111 keer
6. Vis – 72 keer (dit is een algemeen begrip, geen
soort)
7. Lam – 69 keer (een lam is een jong schaap en dat
is al genoemd)
8. Kameel – 62 keer
9. Slang – 60 keer
Duif – 45 keer
Ik vrees dat ik de Bijbel toch van kaft tot kaft zal moeten lezen en turven. Theologen en andere schriftgeleerden helpen mij niet echt op weg om mijn vraag te
beantwoorden, omdat iedereen bijeengraait wat van
haar of zijn gading is. Zoals het zo vaak gaat met de
uitleg van boeken als de Bijbel.
Of zal ik Maarten ’t Hart eens bellen?

Belijdenis - en Doopdienst 18 november 2018
18 november was een bijzondere dag in de geschiedenis van de gemeente van De Bron. Vier mensen
legden Openbare belijdenis van hun geloof af; twee
van hen werden ook gedoopt (bij de andere twee was
dat al als kind gebeurd). Ieder van hen vertelde op
persoonlijke wijze over het 'waarom' van hun keuze.
De nieuwe belijdende leden kregen de volgende Bijbelteksten mee:
Rosali Fitz
'Volg de weg van Christus Jezus, nu je Hem als je
Heer aanvaard hebt'. (Kolossenzen 2: 6)
Maaike Jansen
'Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt en dank Hem in al je gebeden'. (Filippenzen
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4:6)
Wim Knabe
'Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op
Mij', (zegt Jezus). (Johannes 14: 1)
Peter Weiss
'...deze (tekenen) zijn opgeschreven opdat je gelooft
dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat
je door te geloven leeft door zijn naam'. (Johannes 20:
31)
De Heer zegene hen met zijn Geest.

Dirk-Jan Thijs
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Diaconale collectes 2019
6 januari
13 januari
20 januari
27 januari
3 februari

24 februari

The Learn project – Zuid-Afrika
Wereld Lepra Dag
PKN - Zondag van de eenheid - collecte oecumene
PKN - collecte jeugdwerk - JOP
KERK IN ACTIE - WERELDDIACONAAT - Bangladesh:
Water staat Bangladesh aan de lippen
PKN - collecte Catechese en educatie
KERK IN ACTIE (NOODHULP) - droogte overleven in
Ethiopië
PKN-Collecte Missionair

3 maart

Stap Verder - Amsterdam Z.O.

10 februari
17 februari

Verantwoording Diaconale collectes 2018
Datum collecte:

Diaconaal doel

4 november

Kerk in Actie – najaarszendingsweek - Brazilië
Kerk in Actie – binnenlands diaconaat – ex-gedetineerden
Pioniersplek - Betondorp

145,55

Diaconie Amsterdam – maaltijden
voor ongedocumenteerden
Kerk in Actie – Licht voor kinderen
in gewelddadige wijken van ZuidAfrika
Kerk in Actie - Licht voor werkende kinderen in Colombia
Kerk in Actie - Licht voor weeskinderen in Oekraïne
Kerk in Actie - Licht voor vluchtelingenkinderen in Myanmar
Kerk in Actie – Kinderen in de
Knel - Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon
Eigen Ouderenwerk in de De Bron

195,20

11 november
18 november
25 november
2 december

9 december
16 december
23 december
23,24 en 25
December
30 december

Bedrag in Euro’s

95,60
336,00

79,60

160,45
109,40
214,10
1143,45

71,50
9

MeerZicht

Passie voor Jezus
In Mattheus 22 wordt Jezus gevraagd wat het grootste
gebod in de wet van Mozes is. Zijn antwoord luidt:
“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met
heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb
uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de
grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten
staat.” (vv. 37-40) Ook Paulus leert, dat de liefde de
Wet vervult. Als je hart vol is van liefde dan vervul je
vanzelf God geboden, want als je van je naaste houdt
dan ben je vanzelf gemotiveerd om geen overspel,
moord, diefstal te begaan (Romeinen 13:8-10). Daarom kon de kerkvader Augustinus zeggen: “Ama et fac
quod vis” (Heb lief en doe wat je wilt). Wie liefde heeft,
heeft geen geboden meer nodig. Paulus komt in brieven normaliter ook niet met geboden en regels, maar
met een beschrijving van het leven in Christus, in de
Geest. Het is geloof, door liefde werkende (Galaten
5:6). Jezus is de belichaming van de liefde, van Gods
genade. Daarom zal wie in Christus is veel vrucht dragen (Johannes 15) en de essentie daarvan is liefde.
Deze liefde komt echter niet door het volgen van regels
en geboden: “Christus is het einde van de Wet voor
een ieder die gelooft.”(Romeinen 10:4) als je al teveel
de nadruk legt op het volgen van wetten en regels zul
je zelfs verleid worden om te zondigen, want, zoals
Paulus uitlegt in Romeinen 7 wekt de wet juist zondige
verlangens op. Daarom dat je onder de meest strenge
christenen vaak de meeste zonde en hypocrisie vindt.
Regels en geboden kunnen ons hart niet veranderen:
“Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent
niets, maar of men een nieuwe schepping is.” (Galaten
6:15) Een nieuwe schepping worden kan alleen God
bewerken, door de Heilige Geest. Paulus noemt het
‘wandelen in de Geest’ (Galaten 5:13-26). De nieuwtestamenticus Gordon Fee legt uit dat bij Paulus de
Geest de plaats die in het Oude Testament de Wet had
heeft ingenomen.
Dit is niet zomaar een liefde. Het is een vurige passie:
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en
God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat
is de ware eredienst voor u.”(Romeinen 12:1) “Wie niet
zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.
Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen,
maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het
behouden.”(Mattheus 10:38, 39) En: “Laat uw liefde
oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede
toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van
broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.”(Romeinen
12:9-11) In Openbaring 2:4 en 5 waarschuwt Jezus
zelfs de kerk van Efeze dat als ze niet terugkeren naar
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hun eerste liefde voor hem, dat hij hun ‘kandelaar zal
wegnemen’, wat betekent dat hij ze niet langer als
kerk, als christenen zal beschouwen. En de gemeente
van Laodicea wordt gewaarschuwd dat als ze lauw
blijven Jezus ze uit zijn mond zal uitspugen
(Openbaring 3:15, 16). Jezus verwacht een vurige liefde van ons die alles kost, die bereid is om alles te geven, inclusief ons eigen leven, onze relaties met de
mensen van wie wij het meest houden (Mattheus 10),
bezit en status (1 Johannes 2:16).
Het is duidelijk uit de bijbel dat dit niet een liefde is die
wij hebben omdat dat moet. Zo had een vrouw die veel
door Jezus was vergeven zoveel liefde voor hem dat
ze hem zalfde met olie die een jaarsalaris waard was!
(Marcus 14:3-9) Jezus spreekt er zijn goedkeuring over
uit. Of anders gezegd: “Het is met het koninkrijk van de
hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in
zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en
die akker te kopen. Ook is het met het koninkrijk van
de hemel als met een koopman die op zoek was naar
parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel
vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te
verkopen.” (Mattheus 13:44-46). Jezus en zijn koninkrijk zijn dus zoveel waard dat wie begrijpt wie hij werkelijk is zo in liefde ontvlamt bereid is om alles te geven
om hem te winnen en ook nog met vreugde. Alles geven met vreugde doe je uiteraard niet omdat het moet.
Dat doe je uit hartstochtelijke liefde. Er is iets aan Jezus wat zo de moeite waard is dat als je begrijpt wie hij
is, dat je niets liever wilt dan alles geven uit liefde voor
hem. Dat is geen moeten, maar het meest heerlijke,
vreugdevolle, vervullende wat er is in het leven. Ik heb
die liefde van de Heilige Geest gevoeld in mijn hart en
ik zou dolgraag zoveel liefde voor Jezus willen hebben
dat ik mijn leven voor hem zou geven. Niet dat ik al
zover ben gegroeid, maar het begin van het verlangen
is er. Hij is het zo waard.
Maar hoe kom je tot die liefde? “Zalig wie hongeren en
dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd
worden.”(Mattheus 5:6) Hongeren en dorsten is niet
iets wat je een beetje doet, maar met heel je hart.
“Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij
tenminste met hart en ziel zoeken.”(Jeremia 29:13)
“Zoek en je zult vinden.”(Mattheus 7:7). Dit vers gaat
over gebed, dus het gaat om een biddend zoeken van
Jezus. Daarbij is er ook volharding nodig. Het bijbelse
woord voor geloof (in het Oude Testament ‘emunah’,
zie bijvoorbeeld Habakuk 2:4 en zijn nieuwtestamentische vertaling ‘pistis’, zie bijvoorbeeld Romeinen 1:16,
17) omvat ook een element van volharding en kan ook
worden vertaald als ‘trouw’ of ‘standvastig vertrouwen’.
Zelfs als mensen veel goed onderwijs over christelijke
spiritualiteit hebben ontvangen kan het jaren duren
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voordat ze begrijpen hoe het christelijke leven ‘werkt’,
om allerlei redenen, zoals angst en pijn die je verhinderen om je echt te openen voor Gods liefde, stress of
een voortdurend afgeleid worden door andere dingen.
Sommige mensen vinden het koninkrijk snel, anderen
moeten jaren volharden voordat het werkelijk in hun
hart komt en zij eruit leren te leven, maar wie in Christus blijft zal uiteindelijk veel vrucht dragen en dus deze
liefde, deze openbaring van Jezus Christus vinden.
Je kunt niet geven wat je niet eerst ontvangen hebt.
Je moet eerst deze liefde van God ontvangen, voordat
je haar kunt geven aan God en je naaste: “Wij hebben
lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.” (Johannes 4:19) En hoeveel heeft God ons liefgehad? “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem
gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”
God gaf het kostbaarste, alles wat hij had voor ons:
zijn eigen Zoon! Om niet (dorean) worden we gered
(Romeinen 3:24), als een geschenk, uit pure, onverdiende liefde!
Deze verzoening, vrede met God kunnen wij niet met
ons menselijke verstand begrijpen, gaat ons verstand
totaal te boven (Filippenzen 4:7). Het is een zaak van
het hart. Je kunt het geloven, je kunt het ervaren, je
kunt eruit leven, maar je kunt het niet begrijpen. Met
ons menselijke verstand kunnen we dit niet begrijpen.
Dit is zelfs het geval als we al jaren gelovig zijn. Het is
een geestelijke, bovennatuurlijke zaak. Er is openbaring van Gods Geest nodig om te kunnen begrijpen
wie Jezus is en wat zijn liefde en genade behelst. (1
Korintiërs 2:6-16; Efeziërs 1:18) Daarzonder zijn wij
door de duivel verblind, zodat we het evangelie niet
kunnen begrijpen 2 Korintiërs (4:3,4). Ik weet uit eigen

ervaring dat er vele niveaus van verblinding en openbaring zijn en dat je ook als je al jaren christen bent
nog heel erg verblind kunt zijn. Daarnaast kun je je
hele leven blijven groeien in openbaring van wie Jezus Christus is en wat zijn genade inhoudt. De mate
van openbaring is zichtbaar in de vrucht die je leven
draagt (Galaten 5).
Hoe krijg je deze openbaring? “Jezus zegt “Let goed
op wat je hoort: met de maat waarmee je meet , zal
jou de maat worden genomen, en er zal je zelfs meer
worden toebedeeld.” (Markus 4:24) En: “Dus door te
luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de
verkondiging, en wat men hoort is de verkondiging
van Christus.”(Romeinen 10:17) Dus hoe meer je jezelf vult met het Woord van God, hoe meer openbaring je ontvangt. Daarbij moeten we wel elke keer bidden voor de openbaring van de Heilige Geest als we
de bijbel lezen, want zonder hem kunnen we de bijbel
niet begrijpen, geen openbaring ontvangen (2 Korintiers 3).
Dit bijbellezen en bidden moet ingebed zijn in een persoonlijke relatie met God door Jezus: “Het eeuwige
leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en
hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.” (Johannes
17:3) Het gaat niet om het volgen van religieuze regels, maar om ons hart, om een liefdesrelatie.
Jezus is het waard om alles voor te geven, in brandende passie, vurige, alles opofferende liefde. Deze
liefde komt als God zelf ons openbaart wie Jezus werkelijk is en hoe groot zijn liefde en genade voor ons is.
Deze openbaring komt door het Woord van God
(vooral het Nieuwe Testament) tot ons te nemen en te
bidden om openbaring door de Heilige Geest, en deze
relatie te leven samen met andere christenen die vol

Dringende oproep vrijwilligers
koffieteam – ontvangsteam - verjaardagsteam
Beste gemeenteleden,
Dit is een dringende oproep om alle teams in 2019 te
versterken.

In het september / oktober nummer heb ik de oproep
ook al vermeld maar zonder enige reactie.
Het zou fijn zijn als u zich geroepen voelt mee te draaien in de roosters. Ook al kunt u niet altijd dan is er altijd
een oplossing te vinden.
U kunt zich aanmelden bij Ans van Raalte-Deschan
Tel. 020 7717711 of ans.deschan@live.nl

OPEN MAALTIJDEN
Ontmoet elkaar vanaf 17.15 uur met een
drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd
13 februari, 13 maart, 10 april,
15 mei
Maaltijd wordt om 18.00 uur geserveerd.

Geef u wel even van tevoren op bij
Ans tel.nr. 7717711 (tussen 18.00 – 20.00 uur)
of e-mail ans.deschan@live.nl
De eigen bijdrage voor de maaltijd bedraagt € 6,--.
Aanmelden vanaf 2 weken voor de maaltijd
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Toespraak afscheid Dirk-Jan en Tonnie (ingekort)
Lieve Tonny en Dirk-Jan,
Ik denk dat als we als gemeente met jullie terug kijken
Ik voel me vereerd dat ik vandaag namens de ge-

op deze ruim zeven jaar, we niet om een ander woord

meente jullie mag toespreken. We konden als ge-

heen kunnen: verwondering.

meente lang naar dit moment toeleven. Maar wie ik

Het is vanuit dat perspectief dat jullie verder kunnen,

ook sprak, zag er als een berg tegenop. Ik heb in die

als jullie nieuwe wegen gaan. Het is ook vanuit die

tijd ook heel veel gehoord over jullie. Wat ik hoorde

hoop dat we als gemeente de toekomst in kunnen, en

kende veel repetitie: warm en enthousiast. On-

ook zoeken naar de nieuwe weg die God ons wijst. Er

Nederlands gastvrij. Hartelijk. Vol initiatieven. Echt

Het is goed om in deze tijden telkens enkele verzen

geïnteresseerd. Open. Het is dan ook geen vraag hoe

van Jeremia voor ogen te houden:

wij, als gemeente, ons vanaf vandaag zullen voelen:
jullie laten een enorme leegte achter.

Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.

Die liefde is zeker ontstaan door de enorme inzet van

Hij is als een boom geplant aan water,

jullie. Wat ook veel genoemd is, is dat jullie een echt

zijn wortels reiken tot in de rivier.

predikants-echtpaar zijn. Heel veel dingen deden jullie

Hij merkt de komst van de hitte niet op,

samen. Natuurlijk staat hier voorin Dirk-Jan, en ging

zijn bladeren blijven altijd groen.

Dirk-Jan met grote regelmaat op bezoek bij de men-

Tijden van droogte deren hem niet,

sen in de gemeente (en ik kan niet genoeg benadruk-

steeds weer draagt hij vrucht.

ken hoe dat is gewaardeerd), maar Tonny was nooit

[Jeremia 17-7:8]

ver weg. Ze verwelkomde nieuwkomers in de gemeente, en nodigde hen bij jullie thuis uit. Ze onderhield

Het is niet vanzelfsprekend om zo geworteld te blijven.

contacten. Ze maakte posters, smileys, quizzen, en

Het is daarom bevrijdend dat er ook die belofte is van

wat al niet meer voor het kindermoment in de dienst.

God Zelf, dat Hij het is die ons vast zal houden, en

Ze deed de Ark en de Guppies. Ze deed mee met

telkens weer op zal zoeken. Zijn zegen zullen we no-

kringen en de bijeenkomsten van de gebedsgroep tot

dig hebben, wij als gemeente, maar ook Dirk-Jan en

de Jonge Bronners. Ze kookte voor de open maaltijd

Tonny in de weg die voor hen ligt. Er is een prachtig

en de alpha-cursus (en altijd iets lekkers voor de ker-

lied dat die zegen uitzingt – en letterlijk vertaling van

kenraad). En zo deed Dirk-Jan ook heel veel van wat

de zegentekst uit Nummeri. Het is gezongen toen de

we niet direct in de gemeente zagen. Van het voor-

vorige predikant, Ab Venema, afscheid nam. Het zal

gaan in de Open Hof tot aan het kopiëren en vouwen

ook nu weer gezongen worden, speciaal voor Dirk-Jan

van zondagsbrieven en liturgieën. En van het vesturen

en Tonny.

van brieven aan nieuwkomers in het stadsdeel (die op
een of andere manier een band hebben met de kerk)

'Moge de HEER u zegenen en u beschermen,

tot aan het bezoeken van vergaderingen met andere

moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen

predikanten en kerkbestuurders in onze regio. Dit alles

schijnen en u genadig zijn,

en veel meer dan ik hier kan opnoemen hebben jullie

moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede

met hart en ziel gedaan. Ik kan daar toch maar een

geven.'

woord voor vinden, en dat is: ongekend.
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Preekrooster Januari-Februari 2019
Dag

Datum

Tijd

Bijzonderheden

Kerk

Nieuwjaarsvesper
Afscheidsdienst

De Bron
De Bron

zondag vd eenheid

De Bron
De Bron

Heilig Voorganger
Avondmaal

dinsdag
zondag

1 januari 2019 19.30
6 januari 2019 10.00

zondag
zondag

13 januari 2019 10.00
20 januari 2019 10.30

zondag

27 januari 2019 10.00

zondag

3 februari 2019 10.00

De Bron

Ds. Margrietha Reinders

zondag

10 februari 10.00
2019
17 februari 10.00
2019
24 februari 10.00
2019

De Bron

Pastor Marja van Gaalen

De Bron

Ds. Taco Koster

De Bron

Kand. Willem Jan de Hek

zondag
zondag

Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
HA

Ds. Margrietha Reinders
Gezamenlijke voorgangers; Ds.
Margrietha Reinders
Ds. Chris van Andel

Vrijdag 1 maart 2019 Wereldgebedsdag: kernland Slovenië
Het thema is ‘Welkom, God nodigt je uit!’
Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de
wereld rond. Wereldgebedsdag wordt georganiseerd
door christenvrouwen, die door gebed en actie invloed
willen uitoefenen op mensen en hun omgeving.
In 173 landen houden mensen op deze vrijdag de
handen gevouwen en wordt er gezongen. Het is Wereldgebedsdag. In Nederland gebeurt dat op ruim 500
plaatsen. Nederland doet sinds 1929 mee met de jaarlijkse viering van de biddag.
Ook dit jaar organiseren wij de viering samen met gemeente EGB (Evangelische Broeder Gemeente) en
de Hofkerk (Martelaren van Gorcum Parochie).

Wij nodigen u van harte uit op: vrijdag 1 maart a.s. om 19.30 uur, Koningskerk. Adres: Van ’t Hofflaan 20
te Amsterdam.

De projecten waarvoor gecollecteerd gaat worden
in Slovenië:
ASPI-centrum
Een nieuw centrum voor jongeren met het Aspergersyndroom en voor autistische jongeren. Dit centrum is
in 2018 geopend. Jongeren kunnen hier revalideren
en door middel van trainingen leren om zelfstandig te
wonen.
Een blijf van mijn lijf huis voor moeders
Een thuis voor vrouwen met psychische, fysieke of
andere problemen die veroorzaakt zijn door huiselijk
geweld; meestal hebben zij hun kinderen bij zich. Zij
ondervinden veel problemen door sociale uitsluiting en
door armoede.
Roma-project in Pusca
Romaburgers worden nog steeds behandeld als tweederangsburgers in Slovenië. Pusca is het grootste Sloveense Romadorp waar geprobeerd wordt om het
zelfbewustzijn om het zelfbewustzijn van de unieke
cultuur van de Roma te vergroten.
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Groeien bij De Bron - de kalender voor januari - februari 2019
NB een enkele keer is er een wijziging in het programma.
Let daarom altijd op de laatste Zondagsbrief en/of raadpleeg de website www.kerkdebron.org

januari 2019
zo. 6 januari 10.00 uur- afscheidsdienst Dirk-Jan en Tonny Thijs; voorganger D.J.J. Thijs
zo. 13 januari 10.00 uur - Ds.
Margrietha Reinders
zo. 20 januari 10.30 uur Oecumenische dienst in de Bron - HA - gezamenlijke voorgangers
vrij. 18 januari - 16.00 uur - Biertje Beton - in Cafe de Avonden / hoek Middenweg/Brinkstraat
zo. 20 januari - 17.00 uur - Licht in Betondorp, viering in het Karnhuis, Karnstraat 2
zo. 27 januari 10.00 uur - ds.
Chris van Andel
zo. 27 januari - Jong Volwassenen Groep - contact persoon Harda van Wageningen

februari 2019
zo. 3 februari - 10.00 uur - pastor Marja van Gaalen
za. 9 februari - Voorjaarsmaaltijd in het Brinkhuis
aan de Brink
zo. 10 februari 10.00 uur - ds.
Chris van Andel
wo. 13 februari - Open Maaltijd - inloop vanaf 17.15 uur - opgeven bij Ans van Raalte
do. 14 februari - 13.00 uur bij Bakkerij de Lekkernij aan de Brink - koffie met broodjes en een goed gesprek
vrij. 15 februari- 16.00 uur - Biertje Beton - in Cafe de Avonden / hoek Middenweg/Brinkstraat
zo. 17 februari 10.00 uur - ds.
Taco Koster
zo. 24 februari - 10.00 uur kandidaat Willem Jan de Hek
zo. 24 februari - 17.00 uur - Licht in Betondorp Viering in het karnhuis, Karnstraat 2

maart 2019
zo. 3 maart - 10.00 uur - ds.
Margrietha Reinders
za. 9 maart - 17.00 uur - Voorjaarsmaaltijd in het Brinkhuis aan de Brink
zo. 10 maart - 10.00 uur - Pio
Jerrit Vellenga (schooldienst)
do. 14 maart - 13.00 uur bij Bakkerij de Lekkernij aan de Brink - koffie met broodjes en een goed gesprek
vrij. 15 maart - 16.00 uur - Biertje Beton - in Cafe de Avonden / hoek Middenweg/Brinkstraat
zo. 24 maart -17.00 uur - Licht in Betondorp, viering in het karnhuis, Karnstraat 2
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