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Van de Kerkrentmeesters, 

 

Zoals elk jaar kunnen de leden van De Bron weer in januari een brief van de actie 
Kerkbalans verwachten. U weet wellicht wat dit voor actie is: elke kerkelijke ge-
meente vraagt aan het begin van het jaar aan haar leden om ook in het nieuwe 
jaar een gift vrij te maken voor de kerk. Immers elke kerk heeft geld nodig om 
diensten te organiseren, de predikant(en) te betalen, het kerkgebouw te onderhou-
den, tienerwerk te verrichten, enzovoort. Dat is in De Bron niet anders.  

 

De slogan die door de organisatie van Kerkbalans is bedacht voor de actie van dit 
jaar is ‘Geef voor de kerk van morgen’. Dat is voor leden van De Bron zeker toe-
passelijk. Enkele jaren geleden hebben we met elkaar besloten om een stap voor-
uit te doen: naast Margrietha Reinders en haar waardevolle werk in Betondorp be-
riepen twee predikanten om zowel de onderlinge gemeenschap te vieren en te 
groeien in geloof én onze roeping in de Watergraafsmeer te omarmen. Als we er-
gens zoeken naar kerk-van-morgen-zijn, dan is dat hier in De Bron en in Beton-
dorp. We kunnen dit doen, doordat we in de loop van decennia een reserve had-
den opgebouwd. Maar die reserve spreken we nu behoorlijk aan. Hieronder staat 
de samenvatting van de begroting voor 2022 die enkele weken geleden door de 
Kerkenraad is vastgesteld. Die liegt er niet om: we verwachten een fors tekort te 
hebben. Immers, de salariskosten zijn hoog, we willen het kerkgebouw toeganke-
lijker en bruikbaarder maken voor activiteiten door de weeks (zodat we het beter 
kunnen verhuren, liefst ook tegelijkertijd aan meerdere partijen). We willen blijven 
investeren onze missie in de buurt, net zo goed als in onze kinderen en tieners.  

 

Toen we onze plannen bekrachtigden, wisten we dat we een dergelijk tekort zou-
den hebben, en dat we het een jaar of acht vol zouden kunnen houden. We beslo-
ten toen ook dat onze inkomsten flink omhoog moeten gaan. Voor een deel is dit 
het geld dat we als gemeenschap moeten opbrengen. Volgens een commissie van 
de landelijke kerk die de begrotingen en jaarrekeningen nakijkt, zitten we in De 
Bron in de onderste regionen in de hele regio voor wat betreft de inkomsten uit gif-
ten. In andere kerken wordt volgens hen substantieel meer gegeven. Daarom wil-
len we u dit jaar extra vragen om goed na te denken over wat u financieel missen 
kan voor De Bron. Voor een deel kunnen we er samen voor zorgen dat De Bron 
een kerk kan zijn die echt van betekenis is, zowel voor de bezoekers, als voor de 
wijk waarin ons kerkgebouw staat. In het komend jaar hopen we ook te kunnen 
starten met een financiële commissie, die ook op zoek zal gaan naar andere finan-
ciële bronnen om het werk in en rondom De Bron mogelijk te maken: subsidies en 
fondsen, en mogelijkerwijs ook het aantrekken van donateurs of partnerkerken. 
Daarnaast is de beheerder van de kerk, Chris van der Veer, zeer actief in het bin-
nenhalen van nieuwe huurders van het kerkgebouw. Dat gaat heel voorspoedig, 
waar we heel dankbaar voor zijn. Tegelijkertijd ligt daar de uitdaging van Corona, 
waardoor onze inkomsten uit verhuur ook heel onzeker zijn.   

 

Begroting 2022* 
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  Inkomsten   Uitgaven 

Verhuur gebouwen € 105.000,- Pastoraat € 187.200,- 

Levend geld** € 45.000,- Gebouwkosten € 192.600,- 

Overig € 17.000,- Beheer en Admin. € 41.800,- 

Totaal € 167.000,- Overig € 13.300,- 

    Totaal € 434.200 

        

Verlies     € 267.500,- 

*Een uitgebreidere begroting staat op de website van de kerk: https://
www.kerkdebron.org/uploads/2/0/3/4/20347657/20211216_amsterdam-
watergraafsmeer_pg_krm_b2022_-_verkort_overzicht_begroting.pdf 

**Levend geld betekent: dat wat er aan giften binnenkomsten (dan wel via de col-
lecte, dan wel via giften op de rekening van de kerk).  

In deze begroting zit is € 80.000,- gereserveerd om het voorplein op te knappen en 
ook het een en ander binnen in het kerkgebouw aan te passen. Maar zelfs als we 
dit bedrag eruit halen hebben we nog steeds een structureel tekort van € 188.200,- 
Dat is niet niks. Ook al wisten we dat we veel meer kosten zouden maken dan we 
inkomsten zouden hebben, deze begroting laat wel zien dat we voor een enorme 
uitdaging staan om binnen niet al te lange termijn de situatie beter in balans te 
brengen.  

In Februari zullen we voor belangstellenden een moment organiseren om de be-
groting en het financiële beleid door te spreken. Als lid van de kerk hebt u daar ui-
teraard recht op en belang bij. De kerk is van ons allemaal! Precieze plannen voor 
deze bijeenkomsten moeten we nog maken – houd daarvoor de nieuwsbrieven in 
de gaten.   

De enveloppen van Kerkbalans worden alleen naar de leden gestuurd. Aan hen 
vragen we de antwoordbrief in te vullen en terug te sturen naar De Bron. Als we 
weten wat u ongeveer van plan bent te geven, dan kunnen we daar ook in de ver-
dere ontwikkeling van onze plannen rekening mee houden. Natuurlijk bent u niet 
aan dit voornemen gehouden. Mocht het onverhoopt zo zijn dat de situatie anders 
wordt, en u de gift die u voor de kerk bestemd had beter elders kan inzetten, is dat 
natuurlijk prima. Andersom kan natuurlijk ook: als blijkt dat u wel meer kunt missen, 
denk dan ook aan De Bron, en wat de kerk voor u betekent.   

 

Onze kerk heeft ook talloze andere betrokkenen: vrienden verder weg van de kerk, 
of hen die zondag aan zondag komen en meehelpen in de missie van de gemeen-
te, maar vooralsnog geen lid zijn. Ook aan hen vragen we hierover na te denken: 
wat kunt u financieel missen voor kerk De Bron? De meeste giften aan De Bron 
zijn overigens aftrekbaar van uw belastingaangifte.  

Aan ieder van ons ligt er deze vraag: wat hebt u over voor De Bron van morgen? 
Wat mag de kerk u kosten 

Gezegende feestdagen gewenst! 

De kerkrentmeesters, 

Nel Westra, Popko van Meekeren, Hans Teerds 
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Kerstgeschenk 

 

Als je veel van iemand houdt,  

geef je het mooiste wat je hebt.  

Da’s heel gewoon. 

Omdat God van mensen houdt,  

gaf Hij ’t mooiste wat Hij had:  

zijn eigen Zoon. 

 

Zo begint een mooi kinderkerstliedje van Elly en Rikkert. Die paar zinnen geven in 

alle eenvoud weer wat de geboorte van Jezus betekent: God die zoveel van ons 

houdt, dat Hij ons het mooiste geeft wat Hij had. Het kerstkind – Gods geschenk 

aan ons! 

Als je het zelf mocht zeggen: welk kerstgeschenk zou jij dan willen? Wat is het 

mooiste dat je kunt wensen? Misschien denk je aan vrede, het is tenslotte kersttijd. 

Vrede in de wereld, of dichtbij, in je eigen leven, je eigen familie, je huwelijk. Of 

vrede met jezelf, met wie je bent. 

Onvrede. Soms hoef je maar heel even met iemand te praten of je merkt het al, je 

voelt het, je ziet het. Onvrede. Heel vaak gaat het ook schuil onder de oppervlakte, 

achter een masker van grappen of een grote mond. Maar van binnen daar zit het 

onbehagen. In onze maatschappij leeft ook groot onbehagen, over corona, over de 

politiek, over de toekomst. 

Nu wordt er in de kerstnacht gezongen: Vrede op aarde, in mensen een welbeha-

gen. Dus tegenover alle onvrede en onbehagen klinkt er muziek van vrede en wel-

behagen. Daar zorgt dat kind in de kribbe voor, Gods kerstgeschenk. 

Welbehagen is geen alledaags woord. Wat betekent dat: God die een welbehagen 

heeft in mensen? Zie eens voor je hoe Hij naar jou kijkt en tegen je zegt: ‘Mens, 

wat ben je mooi!’ Het kind Jezus is één grote, intense uiting van liefde. Uit de grond 

van zijn hart zegt God: ‘Ik ben blij met jou, zo blij dat jij er bent! Ik geef mezelf aan 

jou.’ Dat is zijn welbehagen.  

Het wonder van kerst is dat God bij dit welbehagen geen onderscheid maakt. Wij 

mensen kunnen dat niet. De één mag je graag en de ander niet. Maar God zit an-

ders in elkaar. Zijn welbehagen geldt niet alleen voor wie braaf is of goed genoeg. 

Hij kijkt misschien wel met nog meer liefde naar mensen die afwijken, niet in de 

pas lopen, die zelfs tegen hem zijn.  

Met deze grenzeloosheid doorbreekt Hij muren van onbehagen en bouwt Hij stil-

aan verder aan vrede op aarde.  

Gerbrand Molenaar 
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Bij de diensten 

Eerste en Tweede Kerstdag – aanvang 10:00 uur 

Op kerstmorgen is er een feestelijke dienst in De Bron met mooie en vertrouwde 
kerstliederen. Ook de kinderen spelen een mooie rol in deze dienst. Ze kunnen 
zich verkleden als Jozef of Maria, als herder of als engel. Als kinderen daaraan 
mee willen doen, vragen we de ouders om bijtijds aanwezig te zijn in de kerk. Deze 
dienst op eerste kerstdag begint niet om 9:45 uur zoals op zondagmorgen, maar 
om 10:00 uur. 

Tweede kerstdag valt op zondag. Er is dan een korte dienst, waarbij de nadruk ligt 
op muziek en kerstliederen. Onze organist Chris van der Veer brengt samen met 
een trompettist mooie liederen ten gehore en er zullen ook bekende kerstliederen 
worden gezongen. Daarnaast verzorgt Aart Noordzij de gebeden, de lezing uit de 
Bijbel en een overdenking. Net als op eerste kerstdag begint deze dienst om 10:00 
uur. 

Nieuwjaar 

Op zondag 2 januari begint de kerkdienst weer om 9:45 uur. Voor wie het gemist 
heeft: we doen dit in verband met de avondlockdown die om 17:00 ingaat. Met de 
aangepaste begintijden kunnen ook onze Ghanese en Ugandese zusters en broe-
ders voor 17:00 uur hun kerkdienst houden in De Bron.  

Op deze eerste zondag in het nieuwe jaar wensen we elkaar het goede toe en bid-
den we om Gods zegen voor ons persoonlijk en kerkelijk leven. 

Week van Gebed – oecumenische viering 

Op zondag 16 januari is er een oecumenische viering in het kader van de Week 
van Gebed. Traditiegetrouw doen we dit in samenwerking met de Martelaren van 
Gorcum en de Koningskerk. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk hoe 
we deze dienst vormgeven. Vorig jaar hebben we alleen kanselruil gedaan, omdat 
één gezamenlijke viering in één kerk niet mogelijk was door corona. De vraag is of 
het dit jaar wel kan. In ieder geval werken we in gezamenlijke voorbereiding aan 
een mooie liturgie voor deze dienst. Zodra meer bekend is, stellen we u op de 
hoogte via de weekberichten (e-mail) en de afkondigingen. 

Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid 2022 
Licht in het duister 
 
Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen 
vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister 
en de weg wijst naar Jezus. De gebedsweek vindt in 2022 plaats van 16 t/m 23 ja-
nuari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen chris-
tenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verant-
woordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbe-
den een plek te geven.  

Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Betlehem uit Matteüs 2. Ker-
ken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofd-
stuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die 
een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. 
Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te  
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wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te 

zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden. 

 

 Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht 
in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en 
sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster 
van Betlehem nodigt ons uit om samen op  zoek te gaan naar Christus die het licht der 
wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen. 

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNe-
derland en de Raad van Kerken. Op www.weekvangebed.nl ontdek je hoe je mee 
kunt doen en kun je materialen bestellen. 

Een tijd om te bouwen 

Missie van De Bron 
U kunt zich wellicht herinneren dat wij dit seizoen, op een zondag in september na 
afloop van de kerkdienst, met elkaar gesproken hebben over onszelf als kerkge-
meenschap. Wat betekent De Bron voor je? Waar ben je blij mee, maar ook: wat 
mis je? Ik herinner me de mooie gesprekken en vooral de goede sfeer die er was, 
mede door de verrassende maaltijd die Nita verzorgde. 
Met die gesprekken in ons achterhoofd hebben we begin oktober een kerkenraads-
dag gehad. Het was een intensieve dag die in het teken stond van elkaar beter le-
ren kennen en ook elkaars ideeën en gedachten omtrent ons kerk zijn en christen 
zijn. Er was grote openhartigheid, en na afloop overheerste een gevoel van dank-
baarheid. Hoe mooi is het om met elkaar je geloof, je twijfel, je dromen en je zor-
gen te delen! 
Inmiddels heeft dit werk geresulteerd in de formulering van een missie-statement, 
het startpunt voor een beleidsplan dat we in de loop van 2022 zullen samenstellen. 
Wanneer dat klaar is zullen we zowel de missie als het beleidsplan met u delen en 
bespreken. Voor nu wil ik alvast wel noemen dat de missie uit twee pijlers bestaat: 
Als kerk De Bron zijn wij een plek van ontmoeting met God en verbinding tussen 
mensen. Twee pijlers, maar onderling onlosmakelijk verbonden. De ontmoeting 
met God gaat niet buiten onze onderlinge band om. Christelijk geloof kan niet zon-
der een christelijke gemeenschap. 
  
Huiskamerontmoetingen 
Met het oog op de omstandigheden waarin we nu als kerk verkeren wil ik alvast 
vooruitgrijpen op onze plannen. Want als het gaat om onze onderlinge band, de 
christelijke gemeenschap die wij vormen, zijn we door corona verzwakt geraakt. Na 
de zomer was het een paar maanden mogelijk om op zondag na de dienst koffie te 
drinken en elkaar even persoonlijk te ontmoeten. Maar ook dat is nu weer van de 
baan, helaas. Om toch te blijven werken aan onze onderlinge band, de verbinding 
met elkaar, wil ik u en jou vragen om mee te gaan doen met de zogenaamde huis-
kamerontmoetingen.  Volgens de huidige coronaregels mogen we per dag twee 
mensen thuis ontvangen, met inachtneming van de basisregels (afstand en klach-
tenvrij). Zo kunnen we groepjes van 3 á 4 mensen vormen, met wie we ééns in de 
drie of vier weken afspreken, in een huiskamer met voldoende ruimte. Bij zo’n ont-
moeting kun je in pakweg anderhalf uur tijd, onder genot van koffie, thee en koek, 
iets delen van je wel en wee; je kunt samen een stukje uit de bijbel lezen en daar-
over nadenken en praten, elkaar bemoedigen en samen bidden, zingen of naar 
muziek luisteren. 

http://www.weekvangebed.nl


8 

 december - januari 

. Het is ook denkbaar dat we voor een gemeenschappelijk thema kiezen, zodat in 
de diverse huiskamers hetzelfde onderwerp aan de orde komt. Dit thema kan dan 
wellicht op zondag weer eens terugkeren in de kerkdienst/preek. Zodra er weer 
meer mensen thuis ontvangen mogen worden, kunnen we de groepjes ook wat 
groter maken.  
  
Om het allemaal op een rijtje te zetten: Huiskamerontmoetingen bieden je de kans 
 om bij te dragen aan een sfeer van onderlinge verbondenheid in De Bron; 
 om mensen die je nog niet (goed) kent te leren kennen; 
 om handen en voeten te geven aan de christelijke roeping tot liefde en zorg 
voor elkaar; 
 om je te oefenen in gastvrijheid; 
om te groeien in geloof en nieuwe energie te krijgen. 
De komende zondagen zullen er lijsten in de kerk klaarliggen waarop je kunt inte-
kenen als je mee wilt doen. Daarop kun je ook aangeven als jij je huiskamer ter 
beschikking wilt stellen. Uiteraard kunt u zich ook direct aanmelding via de mail: 
molenaargt@gmail.com 
 
 
Gerbrand Molenaar 

mailto:molenaargt@gmail.com


9 

 december - januari 

 Freek Degen belde mij op met het verzoek, of hij wat mocht schrijven in Meer-

Zicht  over Jan van Heest. Welke vrij recent is overleden en velen kenden Jan en 

zeker Freek, welke als eerste kennis met Jan maakte in de toenmalige Emmakerk 

nu onze kerk de Bron. Het is een heel verhaal geworden welke de redactie in een 

paar maanden in Meer-Zicht mee zal nemen, dit kerstnummer is al te vol om alles 

in een keer mee te nemen. Met Freek gaan we een stukje je terug in de tijd toen 

hij actief was in de Emmakerk en de Bron als kerkraadslid. De kerststal en de 

Boot de Ark zijn van zijn hand welke in de kelder staan.de kerststal gebruiken 

we elk jaar nog ook dit jaar weer. 

Nu zijn bijdrage: . 

Jan van Heest.  

Een vriend die je niet gauw vergeet, hij kwam uit de zelfde buurt als ik, wij woonde 

in de zelfde huizen. En kwamen in de zelfde winkels hij was iets jonger, hij kwam 

ook in Westerwijk hij was zoekende naar een andere kerk, zij konden het niet 

meer vinden in de kerk waar zij kwamen vandaar hun zoeken en kwamen in de 

Watergraafsmeer en stonden voor de Emmakerk. En daar stond de deur uitnodi-

gend open, de stenen stoep op en naar binnen.  

Daar stond Freek Degen met een uitgestoken hand en nodigde hun uit, en heette 

hen hartelijk welkom, ik deed de toegangsdeur naar de kerkzaal open en daar 

stond Fransien Degen klaar met een gezangen boekje en nodigde hun uit plaats 

te nemen op de stoelen. Toevallig hadden wij  die zondag dienst in de ontvangst-

commissie en heten dan iedere kerkganger welkom en wenste iedereen een goe-

de kerkdienst. 

Jan en Lenie vonden dit zo mooi en heeft dit nooit vergeten. Gelukkig hoef ik niet 
meer te bellen en woont hij nu bij zijn Lenie . 

. 

    Volgende Meer-Zicht maart 2022  

      Autodienst: 

       Gelukkig bestaat deze nog  

Als je vandaag iemand zonder glimlach ziet,  

geef dan die van jou 
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Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde bete-
kent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij 
is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasge-
boren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ 

 

Samen lazen we de aankondiging van de engel op de kring “christelijk geloof 
voor eeuwige beginners”. Ieder met eigen over-
tuigingen, achtergronden en visies. De één een 
regelmatige kerkganger, de ander komt af en 
toe eens langs. Maar samen ontdekten we op-
nieuw de kracht van het kerstverhaal. Want het 
leek misschien alsof het bevel van keizer Au-
gustus alles in de war schopte en niets ging zo-
als gepland. Maar juist zo werd het kind gebo-
ren in Bethlehem op een plek die voor iedereen 
te vinden is! En zo is Hij ook nu nog te vinden, 
we hoeven alleen de aankondigingen in ons le-
ven te volgen. En wat bleek, iedereen had wel-
eens zo’n aankondiging in zijn of haar leven ge-
had en iets van die vreugde ervaren!  

 

Met deze vreugde kijk ik ook uit naar de kerst-
dagen die voor ons liggen. Natuurlijk anders 
dan gehoopt en gepland. We hadden gehoopt dat alles wel weer kon, maar we 
hebben nog volop rekening te houden met de maatregelen. Toch kan geen maat-
regel boodschappers weerhouden het goede nieuws te brengen en mensen om 
het kerstkind te vinden. Vorig jaar hebben we het gezien, dat een heel aantal 
mensen langskwamen voor een ster in de boom, er alle ruimte was voor gesprek 
en ontmoeting en er zelfs tijd was voor gebed. En zo werd het echt kerst in de 
Bron! 

 

En ook dit jaar staan we weer op het plein. Vanaf 16.00u tot 19.00u gaat de vuur-
korf aan en kunnen mensen de ster in de boom hangen of een kaars aansteken 
en is er iets lekkers to go. Rond 17.00u is er een kort kerstmoment voor jong en 
oud buiten op het plein. Om 21.00u is er een online kerstviering in de kerk. We 
hebben een mooie band en een goede boodschap om mee te nemen het kerst-
feest is. Voor mensen die minder online zijn of alleen zijn met kerst is de kerk 
open om deze viering bij te wonen.  

Wel kunnen we nog wat hulp gebruiken voor de volgende momenten 

15.00u-17.00u klaarzetten en kerst op het plein 2-3 personen 

17.00u-19.00u kerst op het plein en opruimen 2-3 personen 

20.45-21.15 hulp bij kerstnachtdienst 2-3 personen. Mocht je tijd, zin  

zin en gelegenheid hebben om te helpen, laat het even weten via 

 hnrvisser@gmail.com of 0653489239  

 

mailto:hnrvisser@gmail.com
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Op de Brink in Betondorp staat een kleine 

spar. Een beetje scheef, met nog jonge 

takken. Het is de Betondorper kerstboom. 

Elk jaar komen er lichtjes in, dankzij een 

paar buurtbewoners die een hoogwerker 

lenen om de lampen er eigenhandig in te 

hangen. Ook dit jaar was dat weer het 

plan! In de rest van de Watergraafsmeer, 

aan de drukke Middenweg, stonden al 

lang prachtig uitgedoste kerstbomen, be-

taald door de winkeliers, die kerstsfeer 

aanbrachten in de straat vol etalages. 

Maar in Betondorp zijn allang geen echte-

winkels meer….Elk jaar weer is het wach-

ten op de lichtjes in het boompje . Maar 

dit jaar kwamen ze niet . De hoogwerker 

was niet beschikbaar.  

Het lijkt symbolisch voor ons buurtje, dat niet voor niets als “aandachtwijk 

“ wordt gezien. Met meer armoede, eenzaamheid en achterstand dan de wijk 

aan de andere kant van de begraafplaats. Toch besloot de buurtkerk een 

vuurkorf bij het boompje te zetten, een kraampje te lenen , lichtsnoeren op 

te duikelen en een pan chocolademelk en gloeiwijn om te warmen. Zelfs 

diende zich een heuse kerstengel aan. En het wonder gebeurde: de lampjes 

gingen branden! Door onzichtbare en lieve handen aangebracht gaven ze 

een helder en troostend licht.  

Pionieren is: geloven in wonderen. Iets voor je zien wat er nog niet is. Voor-

uit lopen op dat, waar je met je hele hart op hoopt. Zelfs, als je geconfron-

teerd wordt met  allerlei problemen . Dat is wat Betondorp Bloeit nu al bijna 

6 jaar heeft gedaan, achter de grote Pionier Jezus aan. We hopen dat nog 

heel lang te kunnen blijven doen met onze groeiende gemeenschap van bij-

zondere mensen.  

En we willen alle mensen die ons in stilte gesteund hebben met kleine gif-

ten heel, heel hartelijk bedanken!!  

Margrietha Reinders, buurtdominee van Betondorp Bloeit. 
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               Maaltijd Buurtkerk 

Sint Maarten 

Kerstviering Brinkhuis 
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Snowie  

wordt wakker  

in Bethlehem!  

 
Kerstfeest voor en door mensen met een verstandelijke beperking.  

 
Zaterdag 18 december 14.30 uur vanuit De Bron Amsterdam. 
Zo jammer: We kunnen dit Kerstfeest maar met een klein groepje vieren.  

Maar:  jullie kunnen thuis dit kerstfeest allemaal meekijken want het is een recht-

streekse online viering. Te zien via https://www.kerkdebron.org. 

Dan klik je op: kerkdienst online en je bent erbij!  

Kun je zaterdag niet kijken? Geen probleem!  

Via www.kerkdienstgemist.nl kun je het op elk moment dat het jou uitkomt kijken.  

Zoek dan verder naar Protestantse Gemeente De Bron Amsterdam Watergraaf-

smeer. 

 

 

KIJKEN EN ZINGEN JULLIE MEE?  

Wil je meer informatie?  

Mail of bel of mail dan even met  marjavangaalen@ziggo.nl 

tel. 06 301 963 94 

Je kunt ook kijken op onze website:www.pastoraatverstandelijkbeperkten.nl 
Facebookpagina: pastoraatverstandelijkbeperk-
ten  

https://www.kerkdebron.org/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:marjavangaalen@ziggo.nl
http://www.pastoraatverstandelijkbeperkten.nl/
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AGENDA:    
    
De opnames van de kerkdiensten kunt u zien 
en beluisteren via   
onze website www.kerkdebron.org en via kerk-
dienstgemist.nl   
    

vrijdag 24 december 17.00 uur 
ds. René Visser - kerst op het 

kerkplein 

    21.00 uur 
ds. René Visser - kerstnacht-

dienst 

zaterdag 25 december 10.00 uur 
ds. Gerbrand Molenaar - kerst-

morgendienst 

zondag 26 december 10.00 uur dienst met kerstmuziek  

woensdag 29 december 19.30-21.00 uur Open kerk  

     
voor gebed, gesprek en 
give&get voorraadkast 

zondag 2 januari 9.45 uur  ds. Gerbrand Molenaar  

dinsdag  4 januari 19.30 uur Uur van gebed 

woensdag 5 januari 19.30-21.00 uur Open kerk  

      
voor gebed, gesprek en 
give&get voorraadkast 

zondag  9 januari 9.45 uur ds. René Visser 

dinsdag  11 januari 10.30 uur Bijbelkring 

dinsdag  11 januari 18.30 uur 
Christelijk geloof voor eeuwige 

beginners 

woensdag 12 januari 19.30-21.00 uur Open kerk  

      
voor gebed, gesprek en 
give&get voorraadkast 

zaterdag 15 januari 10.00 uur Brood en Viskring 

zondag 16 januari 9.45 uur  
Oecumenische Viering - Week 

van Gebed 

dinsdag  18 januari 19.30 uur Uur van gebed 

woensdag 19 januari 19.30-21.00 uur Open kerk  

      
voor gebed, gesprek en 
give&get voorraadkast 

zondag 23 januari 9.45 uur   

dinsdag  25 januari 18.30 uur 
Christelijk geloof voor eeuwige 

beginners 

woensdag 26 januari 19.30-21.00 uur Open kerk  

      
voor gebed, gesprek en 
give&get voorraadkast 

zondag 30 januari 9.45 uur 
ds. Gerbrand Molenaar - Heilig 

Avondmaal 

    19.30 uur Jonge Bronners 
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dinsdag  1 februari 10.30 uur Bijbelkring 

dinsdag  1 februari 19.30 uur Uur van gebed 

woensdag 2 februari 19.30-21.00 uur Open kerk  

      
voor gebed, gesprek en give&get 

voorraadkast 

zondag 6 februari 9.45 uur ds.René Visser 

dinsdag  8 februari 10.30 uur Bijbelkring 

dinsdag  8 februari 18.30 uur 
Christelijk geloof voor eeuwige 

beginners 

woensdag 9 februari 19.30-21.00 uur Open kerk  

      
voor gebed, gesprek en give&get 

voorraadkast 

zaterdag 12 februari 10.00 uur Brood en Viskring 

zondag 13 februari 10.00 uur ds.Gerbrand Molenaar 

dinsdag  15 februari 19.30 uur Uur van gebed 

woensdag 16 februari 19.30-21.00 uur Open kerk  

      
voor gebed, gesprek en give&get 

voorraadkast 

zondag 20 februari 9.45 uur ds. Gerbrand Molenaar 

dinsdag  22 februari 18.30 uur 
Christelijk geloof voor eeuwige 

beginners 

woensdag 23 februari 19.30-21.00 uur Open kerk  

      
voor gebed, gesprek en give&get 

voorraadkast 

zondag 27 februari 9.45 uur   

    19.30 uur Jonge Bronners 

dinsdag  1 maart 10.30 uur Bijbelkring 

dinsdag  1 maart 19.30 uur Uur van gebed 

woensdag 2 maart 19.30-21.00 uur Open kerk  

      
voor gebed, gesprek en give&get 

voorraadkast 

    
    

Wijzigingen voorbehouden   

Volgende Kopij maandag 21 februari 2022 

Mail naar meer-zicht@knabe.nl 
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Giften voor Betondorp Bloeit kunt u rechtstreeks overmaken naar 
bankrekeningnummer NL 39 trio 0320258513  
                     t.n.v. Stichting Betondorp Bloeit 
  

december - januari 

 Diaconale collectes januari en februari 2022 

 

24, 25 en 
26 

December 
2021 

Kerk in Actie – Kinderen in de Knel 
Bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457  ovv  collecte Kerst 
Kinderen in de Knel. 

2 januari Stichting Barthimeus Sonneheerd – blinden 

Bankrekeningnummer: NL05 ABNA 0526 2626 21 tnv Barthimeus Fonds 

9 januari Drugspastoraat Amsterdam 
Bankrekening nummer: NL36 INGB 0003 6668 45 tnv Stichting Drugspastoraat 
Amsterdam 

16 januari Flame Foundation – Nigeria 

NL53 ABNA 0619 4362 71 tnv Flame Foundation 
23 januari Diaconie Amsterdam – Wereldhuis 

Bankrekening nummer: NL49 INGB 0000 097 593 
30 januari Wereld Lepra Dag 

Bankrekening nr. NL84 INGB 0000 050 500 

6 februari Stap Verder – Amsterdam Zuid Oost 
Bankrekeningnummer: NL59 TRIO 0390 5076 87 

13 februari Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Nepal 
Bankrekeningnummer NL89 ABNA 0457 4574 57 ovv collecte Noodhulp februari 

20 februari Classicale Commissie Pastorale Zorg Gehandicapten 

Bankrekeningnummer NL46 INGB 0003 2843 88 

27 februari Stichting Betondorp Bloeit 
Bankrekeningnummer NL39 TRIO 0320 2585 13 

Als u goede doelen in en rond Amsterdam weet en die u graag op het collec-
terooster wilt zien dan kunt u die aan mij doorgeven. Wij zullen dan binnen 
de Diaconie besluiten of we het doel op het collecterooster willen plaatsen.  
 
Het  ‘ dag in dag uit ‘ boekje voor 2022 heeft de Diaconie voor u gekocht. Als 
u er een wil hebben laat het mij dan weten dan kan ik het naar u brengen. Ze 
liggen ook in de kerk. Vraag er naar. 
 
Ans van Raalte-Deschan 
Ans.deschan@live.nl,  mob. 06 51078854 

mailto:Ans.deschan@live.nl
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                                                                       Woordzoeker 

                              Oplossing Woordzoeker volgende Meerzicht 

Oplossing woordzoeker nr 6  Sprookjesfiguren 

Kerk de 

december - januari 
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Uitleg van puzzel Woordzoeker 

De volgende  kopij  inleveren op maandag 21 februari 2022 

Let op nieuw emailadres: meerzicht@knabe.nl 

december - januari 
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Onesimus               Hoe maak jij het verschil?  

Johnny werkte in een supermarkt. Hij  stond  aan het eind van de kassa- 

band; bij wijze van service hielp hij klanten om hun boodschappen die ze  

zojuist hadden afgerekend in de tassen te doen. Hij was 19 jaar oud en  

had het syndroom van Down. Hij hield van de Here, maar hij had niet het  

gevoel dat hij iets speciaals kon.’ Nou ja, ik ben maar een tassenvuller’ ,  

zei hij. Op een dag ging hij naar een cursus voor medewerkers van de  

supermarktketen. Het thema was: “Hoe maak jij het verschil?”  

Johnny dacht na over die vraag. Wat zou hij nu kunnen doen? Na lang  

nadenken besloot hij om mensen een mooie gedachten mee te geven:  

zeggen hoe goed het was om te leven, hoezeer ze er toe deden en hoe- 

veel er was om blij mee te zijn. Elke avond bedacht Johnny een spreuk  

van de dag’. Zijn vader zette dit zes keer op een velletje papier. Johnny  

kopieerde dat 50x en sneed ze in zessen. Op elk van de 300 strookjes  

zette hij zijn naam.  

Vanaf toen vulde Johnny niet alleen de tassen, maar als alles er in zat,  

pakte hij nu ook een strookje van zijn stapel en legde dat bovenin. Dan  

keek hij de klant aan en zei hij: Ík heb een mooie spreuk in uw tas ge- 

daan. Ik hoop dat het u helpt om een mooie dag te hebben. Dank u wel  

dat u er was’.   

Een maand later belde de manager van de supermarkt naar de cursus- 

leider van de genoemde cursus.’. je gelooft ‘t gewoon niet’ zei hij .’ik liep  

een rondje door de winkel. Maar één rij bij de kassa was drie keer zo- 

lang als de andere rijen. Ik riep door de intercom rond dat er méér kas- 

sa’s open waren. Maar niemand kwam in beweging. Ik vroeg het na en  

toen zeiden ze’ Nee hoor, geeft niet, ik wil gewoon in Johnny’s rij staan.  

Een vrouw kwam naar de manager toe en zei: Ík ging altijd maar één  

keer per week naar uw winkel. Maar nu kom ik altijd. Maar nu kom ik altijd binnen, 

als ik langs de winkel lom. 

Ik wil Johnny’s spreuk van de dag’!    

 Onesimus  

december - januari 
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HEIN HEIJNEN 

ONTMOETING, een kerstverhaal 

Wanneer je de top van de berg bereikt, begin je pas te klimmen.  Kahlil Gibran 

De middag vóór Kerstmis nodigt Job twee van zijn beste vrienden uit bij hem thuis: 
de fysiotherapeut Elifaz  en de psychiater Bildad. Een derde uitgenodigde vriend,  
de kunsthistoricus  Zofar, is verhinderd. Hij blijkt in Australië te zijn. 
 Job serveert thee. Hij vertelt dat zijn dagen helaas geteld zijn. Hij is namelijk ern-
stig ziek. Vier maanden eerder is bij hem een grote zwarte moedervlek verwijderd. 
Ondanks behandeling lijdt hij aan uitzaaiingen in diverse organen.  Doordat zijn 
ziekte zo stormachtig verloopt, heeft hij volgens zijn specialist nog hoogstens en-
kele maanden leven voor de boeg. 
   Daarna kijkt hij zijn vrienden aan en zegt: ‘Aan het einde van mijn leven zou ik 
jullie twee vragen willen stellen. Zelf tast ik in het duister. Vraag één. Waarom kiest 
het lot uitgerekend mij uit voor deze ramp?  En twee, als jullie in mijn schoenen 
stonden, zou je dan bang zijn voor de dood?’  
   De eerste die begint te spreken is Elifaz.  ‘Beste Job,’ zegt hij. ‘Terwijl je dit ver-
telde, rezen mij de haren te berge. Ik heb met je te doen.  Op je eerste vraag moet 
mijn antwoord echter zijn dat jij  – al was je toen nog klein  – zelf de oorzaak bent 
van je kwaal. Sorry dat ik het zeg. Ontaarding van een moedervlek komt gemid-
deld meer voor, bij mensen die als kind vaak verbrand zijn in de zon.’ 
  ‘Beste vriend, neem nog wat thee, ‘ antwoordt Job.  ‘Destijds heeft mijn moeder 
mij misschien niet vaak genoeg  met zonnebrandcrème ingesmeerd. Ga verder 
alsjeblieft.’ 
   Elifaz vervolgt:  ‘Richard Dawkins, een vooraanstaande bioloog, meent dat de 
evolutietheorie niet te rijmen valt met het bestaan van G*D. Met veel poeha 
schreeuwt hij dit van alle daken. Hoe het ook zij, zijn stelling  lijkt mij een sterk ar-
gument om het voortbestaan na de dood te ontkennen.  Alle heimwee naar  grote 
verhalen en symbolen lijkt er finaal door te worden uitgebannen. Jammer.  
   Wat je tweede vraag betreft heb ik toch een troost voor je. Bij mijn eigen angst 
voor de ontmoeting met het Niets, spiegel ik mij graag aan de woorden van Epicu-
rus.  Ver vóór Christus stelde deze Griekse filosoof zijn leerlingen al  gerust met 
zijn beroemde symmetrieargument. Als de toestand van Niet-Bestaan --   waar we 
vóór onze geboorte waren --,  ons geen angst kan aanjagen, kan de Dood dat ook 
niet, meende hij.  Dat zal je plezierig in de oren klinken. 
  Job schenkt hem thee bij en dankt hem voor zijn woorden. 
  Hierna begint Bildad te spreken. ‘Wat het antwoord op je eerste vraag betreft,’ zei 
hij, ‘wil ik mij graag aansluiten bij wat Elifaz ter sprake bracht over het licht van de 
zon.  Toch mag jij je moeder er niet de schuld van geven.       

december - januari 
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 Voor deze ramp mag je haar beslist niet tot zondebok uitroepen.‘ ‘Je hebt gelijk,’ 

zegt Job. ‘Er moet ruimte voor toeval overblijven.’ Bildad vervolgt: ‘Richard Daw-

kins voelt duidelijk een missie om biologie te laten opgaan in natuurkunde en 

chemie. Met deze versmelting heeft de wetenschap inderdaad vooruitgang ge-

boekt. Echter, minstens één raadsel  kan er niet door worden opgelost:  het al-

lereerste begin van het leven.  Dat is niet alleen het probleem  van zich reprodu-

cerende moleculen.  

 Gesteld dat in de loop van de evolutie ergens bewustzijn --  zoals het onze –-  is 

ontstaan dan moeten gevoel, emoties  et cetera tezamen zijn ontwikkeld. Het is 

niet aannemelijk dat dit ergens in de geschiedenis – zeg maar tussen de schild-

padden en de chimpansees  -- zo maar is ontstaan. Nee, een prille eerste kiem 

ervoor móet al aanwezig zijn bij de meest primitieve wezentjes, de bacteriën. Is 

dat niet een verbluffende gedachte?  Zo gezien is de Geest of Verbeelding mis-

schien wel een even fundamenteel begrip als Ruimte en Tijd…’  

   Op dit punt gekomen neemt Bildad een slokje  thee. Even zwijgt hij om wat hij 

gezegd heeft goed tot zijn vrienden te laten doordringen. 

   Ongeduldig onderbreekt Job hem. ‘Begrijp ik je goed?’ vraagt hij.  ‘Zie je de 

dood als het opgaan in de Geest van het Heelal?’ 

‘Dat heb je juist gezien,Job,’ zegt Bildad fronsend. ‘Naar mijn mening hoef je er 

geen angst voor te hebben. Toch heb ik met je lot te doen.’ 

 Job schenkt hem weer thee in en dankt hem voor zijn beschouwing. 

Vervolgens wendt hij zich tot Elifaz.  ‘jij gelooft in vadertje wetenschap. Geloof jij 

verder ook alles wat Richard Dawkins zo stellig beweert? Zelf  ben ik er niet zo 

zeker van. Dawkins is zo monomaan als een uit het gesticht ontsnapte gek. Me 

dunkt dat er méér moet zijn op deze wereld dan alleen een dolgedraaide evolu-

tietheorie.’Persoonlijk ontleen ik veel steun aan muziek en beeldende kunst en   

poëzie,’ zegt Elifaz. 

 Job en Bildad kunnen zich hierin helemaal herkennen, naar zij zeggen.  

  -- -- --  Hierna kondigt Job zijn vrienden een grote verrassing aan.   

   In Melbourne sprak de kunsthistoricus Zofar zijn antwoord op een video in.  

Verheugd zeggen Elifaz en Bildad benieuwd te zijn. Job zet de televisie aan. 

   In beeld verschijnt  het gezicht van hun vriend Zofar.  ‘Dit is een bericht van ge-

ne zijde,’ zegt hij met een glimlach. ‘Bij Job thuis praten jullie op dit ogenblik er  

 

samen over dat zijn einde jammer genoeg nabij is. Ik heb met hem te doen. Op 

zijn eerste vraag heb ik helaas geen antwoord.    

 Wat het antwoord op vraag twee betreft, wil ik jullie op mijn beurt vertellen dat ik 

onlangs een hartaanval kreeg.  Er was zelfs sprake van een hartstilstand. Op 

mijn borst staat een tatoeage dat ik geen reanimatie wil. Toch is dat laatste als 

routine uitgevoerd.   

 Toen gebeurde er iets ongelooflijks. Opeens bevond ik mij tegen het plafond.  

Onder  mij zag ik een team van witte jassen bezig met mijn lijf . 

december - januari 
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Daarna ging ik door een tunnel.  Destijds was die al te zien op de schilderijen van 

Jeroen Bosch.  Aan het eind ervan was een licht. Ik ging er heen. Daar ontmoette 

ik  een Lichtwezen dat een en al goedheid en liefde uitstraalde. Ik voelde mij onbe-

schrijflijk gelukkig en sereen.  Ik wilde er graag blijven. Maar een stem zei mij dat 

mijn tijd nog niet gekomen was. Ik moest terug naar de aarde en vooral deze bele-

ving aan iedereen vertellen.  

   Nu denk ik dat ik Jezus heb ontmoet. Zoals jullie weten ben ik een gelovig chris-

ten.  Mij is overigens bekend dat bijvoorbeeld moslims met zo’n ervaring net zo 

denken over een wonderbaarlijke ontmoeting met  de profeet Mohammed.  En 

Boeddhisten analoog met de Boeddha. 

Vorige week werd ik uit het ziekenhuis ontslagen. Vroeger had ik grote angst voor 

een rendez-vous  met de dood. Nu niet meer. Want het licht schijnt in de duisternis. 

Ook voor jullie. Tot ziens en een gelukkig Kerstfeest.’ 

 Job zet het videoscherm uit. Hij vraagt zijn vrienden wat zij vinden van dit wonder-

lijk verhaal. 

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

neemt hij zijn kopje thee op. ‘Deze onthutsende ervaring,’ zegt  hij langzaam, 

‘speelt op het raakvlak van medische wetenschap en de geesteswetenschappen. 

Ik zou dit willen duiden als een gesublimeerde psychose.  Uitgelokt door gebrek 

aan zuurstof in de hersenen in combinatie met doodsangst.’ 

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

psychiater?’ 

  Met een klap zet Bildad zijn kopje neer. ‘Hoe duid jij dit dan?’ vraagt hij koeltjes.  

  ‘Tel je zegeningen,’ zegt Elifaz.  ‘Toen ik Zofar hoorde vertellen, was het alsof ik 

een engel uit de velden van Bethlehem hoorde zingen. Ik wil niet uitsluiten dat zijn 

verhaal een wonderbaarlijke aanvulling is. Op het Kerstverhaal.’  

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

 

 www.heinheijnen.nl  
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SurinameKalender 2022 

Al 29 jaar brengt de Stichting Suriname Jaarkalender een kalender 
uit. Met de opbrengst ondersteunt de stichting kleinschalige pro-
jecten in Suriname op het gebied van zorg, welzijn en opleiding. 
Juist in de huidige tijd, waarin het economisch zeer slecht gaat in 
Suriname, is hulp op deze terreinen broodnodig. 

De kalender bevat naast foto’s van dit schitterende land ook altijd 
een aantal interessante achtergrondverhalen. De kalender kost € 

december - januari 

Matoekoe, vrolijke kunst uit Suriname 

Een bijzondere samenwerking: de Commissie Pastorale Zorg Verstandelijke Be-
perkten, Amsterdam/Monnickendam heeft samen met Gallery De KuS en Suriname 
Holidays een serie van zes wenskaarten ontworpen. Op de voorkanten staan schil-
derijen die zijn gemaakt door kinderen van Matoekoe.  

Matoekoe is een antroposofische, creatieve dagbesteding voor kinderen en jong-
volwassenen met een verstandelijke beperking in Lelydorp, Suriname. Zij werken 
samen met de Nola Hatterman Art Academy in Paramaribo, waar elke week een 
aantal pupillen naartoe gaan. De opbrengst van de werken van deze ‘Opu 
Ai’ (‘Open je ogen’) studenten gaat naar Matoekoe, en wordt gebruikt voor vervoer, 
lesmaterialen, onderhoud, etc.  

Wij geven de kaarten mee in de cadeautasjes die we met Kerst uitdelen. Maar u 
kunt de kaarten ook kopen. Ze hebben een blanco binnenkant en zijn dus voor al-
lerhande gelegenheden te gebruiken. Een setje van zes kaarten kost € 9,95 
(exclusief verzendkosten). De opbrengst gaat geheel naar Matoekoe.  

U kunt de kaarten online bestellen of ophalen bij Gallery De KuS 
(gallerydekus.com) en bij Suriname Holidays (surinameholidays.nl, Spaarnwouder-
straat 68, Haarlem). Bij hen kunt u ook andere kunstvoorwerpen bekijken en kopen 
die zijn gemaakt door kinderen van Matoekoe.  

Wie weet wat er verder nog aan samenwerking in het verschiet ligt! 

 
Dick Spijker 

pastoraatverstandelijkbeperkten.nl 

https://gallerydekus.com/
file:///C:/Users/wim/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PED4E6P5/surinameholidays.nl
file:///C:/Users/wim/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PED4E6P5/pastoraatverstandelijkbeperkten.nl
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De Blik van Dick 
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Geesten op een vaste burcht 

De verleiding is natuurlijk groot om voor dit Kerstnummer een verhaaltje te schrij-
ven met in de hoofdrollen drie geesten. Die van Toen, van Nu en van Straks. Voor 
een beetje geoefend schrijver is dat niet heel erg lastig: je kiest een thema en ver-
telt hoe het er vroeger rond dat thema aan toeging, wat de situatie nu is en hoe je 
wilt dat de toekomst eruit ziet (niet toevallig ook de aspecten die ik als kwaliteits-
manager vaak heb gebruikt bij het doorlichten van bedrijven). Maar dat zou al te 
flauw zijn, het is zo vaak gebruikt dat het sleets is geworden. Bovendien zou het 
onrecht doen aan Charles Dickens die deze verhaallijn als eerste en op geniale 
wijze vorm heeft gegeven. Hem overtreffen kun je toch niet. 

Om dit te illustreren geef ik een klein voorbeeldje: de geesten van de vaste burcht. 

Als eerste laten we Maarten Luther als geest opdraven. We zien hem op 31 okto-
ber 1517 zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenburg timmeren. 
Voor de zekerheid laten we hem zijn stellingen op die dag ook overhandigen aan 
Hiëronymus Schulz van Brandenburg en aartsbisschop Albrecht, want de overleve-
ring over dat timmeren is hoogstwaarschijnlijk apocrief. 

 

Luther stelt in zijn stellingen onder andere de aflaat aan de kaak. Mensen met geld 
konden door middel van dit systeem hun zonden afkopen. Armen konden dat niet 
en dat beschouwde hij als een grove, ontoelaatbare ongelijkheid die Onze Lieve 
Heer nooit zo bedoeld kon hebben. In feite is hiermee dan ook het maatschappelijk 
engagement in de kerk geboren.  

 

Die datum 31 oktober 1507 markeert het begin van het protestantisme. Vanaf die 
dag kijken we anders tegen het geloof en onze omgang met Onze Lieve Heer aan. 
Staat er in het Katholicisme altijd een pastoor of andere geestelijke tussen jou en 
Hem, een Protestant onderhoudt het contact zelf, hierin hooguit bijgestaan of ge-
adviseerd door een geestelijke.  

Die verandering betekende dat iedereen zelf kennis moest kunnen nemen van de 
Handleiding bij de Schepping en dus vertaalde Luther de Bijbel in het Duits. Ook 
hierin straalt het engagement door. Natuurlijk, zo werpt u tegen, Luther staat ook 
bekend om zijn anti-semitische uitlatingen. Dat praat ik absoluut niet goed, maar te 
zijner –zwakke- verdediging voer ik aan dat dat destijds bon ton was (en dat he-
laas nu weer lijkt te worden).  

 

‘Vroeger was het op 31 oktober Hervormingsdag’, zo begint de volgende geest, die 
van het Nu. ‘Vroeger?’, vervolgt hij, ‘welnee, dat is het nog steeds. Ik was even op 
het verkeerde been gezet omdat er op die zondag in De Bron nauwelijks aandacht 
is besteed aan Hervormingsdag en je zo al gauw de indruk kon krijgen dat we he-
lemaal ontworteld zijn. Zelfs het Lutherlied is niet gezongen. Gelukkig was ik in De 
Bron toen Chris van der Veer Een vaste Burcht aan het repeteren was; in de fan-
tastische uitvoering van Jan Zwart, niet de slappe versie die in het huidige liedboek 
staat.’ De geest van het Nu neemt ons mee de kerkzaal in om te gaan luisteren. 
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Hij gaat verder: ‘Iemand zonder veel historisch besef heeft besloten om deze dag 
de Nationale Bijbeldag te noemen. Ook mooi, natuurlijk, want de Handleiding bij de 
Schepping hoort zeker ook bij onze wortels. En het was ook verhelderend om na 
de dienst mee te doen met de Bijbelquiz’. Hier stopt de geest van het Nu even en 
laat kaarten met vragen zien; vragen die waarachtig niet allemaal even eenvoudig 
zijn. 

 

Prima, die Bijbeldag -dat is het natuurlijk iedere (zon)dag- maar nogmaals, doe dat 
niet op 31 oktober! Uit de vertaling door Luther naar de volkstaal spreekt immers 
ook al een heleboel Bijbeldag.’ 

De geest is verbolgen dat De Bron zomaar voorbij is gegaan aan de start van het 
protestantisme, aan onze wortels, aan ons wezen. Een vast burcht (b)lijkt volgens hem in De 
Bron niet zo vast te zijn. Hij zwaait en verdwijnt. 

 

Dan verschijnt de geest van Straks. Ik stel mij zo voor in de gedaante van Lisa 
Sharon Harper, Christelijk activiste. “Ik durf te zeggen,” zegt Harper, “dat mijn poli-
tieke standpunten die van Jezus zijn omdat ze rechtstreeks uit de Bijbel komen. 
Jezus zegt: Ik ben gekomen om de hongerigen te eten te geven, de gevangen te 
bezoeken, de vreemdeling te ontvangen. Jezus, bruine, gekoloniseerde Jezus, 
heeft een politieke agenda. Maar wanneer die door de bril van Europese kolonia-
bekeken, is opeens alles geestelijk. ‘Hij kwam voor wie geestelijk honger had, voor 
wie geestelijk onwelkom was.’ Op die manier wordt allerlei kwaad overgoten met 
een bijbels sausje.” 

1
 

 

Natuurlijk, de kerk is geen actiegroep a la Greenpeace of Amnesty. Maar naast de 
verzorging van de inwendige mens heeft de kerk de opdracht een inspiratiebron te 
zijn voor engagement met betrekking tot maatschappelijke thema’s. We moeten 
onze naaste liefhebben en verzorgen. Zie die naaste alstublieft zoals die is be-
doeld: heel ruim; niet alleen de mensheid, maar de gehele schepping. Dat vind ik 
niet alleen als halve Lutheraan, maar vooral ook als geëngageerd Protestant. ‘Hier 
sta ik, ik kan niet anders’.  

 

Ik wens u een begeesterd en inspirerend Kerstfeest toe! 

 

 

Dick Spijker 

www.deblikvandick.nl 

www.facebook.com/deblikvandick 

december - januari 

http://www.deblikvandick.nl/
http://www.facebook.com/deblikvandick
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Kerstgroepententoonstelling in de Hofkerk: Hollandse Meesters 

 

Voor de 23
ste

 keer kunt u vanaf 19 december tot Driekoningen genieten van een 
unieke en sfeervolle kerstgroepententoonstelling met ruim 150 groepen. 

De groepen zijn opgesteld in de Martelaren van Gorcum kerk (Hofkerk) op het 
Linnaeushof in de Amsterdamse Watergraafsmeer. 

Dit jaar is het thema: “Hollandse Meesters”. 

Op de expositie kunt u voornamelijk kerstgroepen bewonderen van Nederlandse 
bodem. In het begin van de vorige eeuw kende Nederland veel ateliers en beel-
denfabrieken, die kerstgroepen produceerden. Soms hadden zij eigen ontwerpers 
in dienst, anderen gebruikten mallen voor de productie. In de jaren na de oorlog 
nam de belangstelling voor kerstgroepen als gevolg van zowel de terugloop in 
kerkbezoek als het aantal gelovigen sterk af. Eind zestigerjaren sloten de laatste 
Nederlandse ateliers, waaronder ook de gebroeders van Paridon uit Amsterdam. 
Sinds de eeuwwisseling neemt de belangstelling voor kerstgroepen weer toe. Zo 
zijn er hedendaagse kunstenaars die kerstgroepen ontwerpen en ook vervaardi-
gen. 

 

Op deze expositie vindt u niet alleen kerstgroepen uit de oude verloren gegane 
ateliers maar ook  van hedendaagse ontwerpers en beeldend kunstenaars. In de-
ze donkerste tijd van het jaar vertellen deze kerstgroepen de blijde boodschap 
van licht en hoop en worden verrassend mooi vormgegeven door kunstenaars 
ook uit vele andere delen van de wereld.  

De expositie biedt een ideale mogelijkheid om van deze vorm van kunst te genie-
ten  

De kerstgroepen zijn afkomstig uit de collectie en Bert Hilhorst, de koster van de 
Hofkerk. Hij verzamelt al jaren en is lid van de vereniging “Vrienden van de kerst-
groep Nederland”. 

december - januari 
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 december - januari 

Feestelijke opening 19 December 2021, om 11.30 uur, 

 
De expositie is open : 

26 december 2021 tot en met 9 januari 2022 

1 januari gesloten 

Dagelijks geopend van 13.00-17.00 uur 
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Kleurplaat voor de Kids 
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Kleur  en vouwplaat 



Begenadigd 

Zie je Ruth lopen 

met op haar rug 

een zak vol gelezen aren, 

zie je haar ogen 

waarin de glans 

van wat ze heeft ervaren? 

 

Zie je Maria 

die na het bezoek 

van de engel begint te zingen, 

zie je haar bewogen 

hart, overmand door 

zegeningen? 

 

Twee begenadigde vrouwen, 

vol geloofsvertrouwen 

in Ruth een ontluikende liefde 

voor haar gevonden losser, 

in Maria het groeiende kind, 

de komende Verlosser. 

 

Zie ik mezelf 

in het licht van de nacht 

waarin ik vergeving vroeg? 

Mijn Verlosser ziet mij, 

Hij heeft het volbracht. 

Zijn genade is mij genoeg. 

 

In mijn ogen verschijnt 

de glans van Ruth, 

met Maria begin ik te zingen, 

doordat mijn Verlosser leeft 

voel ik mijn hart opspringen. 


