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De haren van ons hoofd
Als dit niet in de Bijbel stond
zou niemand het geloven,
dit gaat ons menselijk verstand
toch immers ver te boven
en ‘t staat toch in Zijn woord vermeld:
God heeft ze allemaal geteld.
De sterren aan het firmament
die duizend, duizendtallen.
Hij noemt ze alle bij hun naam
God kent ze toch alle,
en ’t staat zelfs in Zijn woord vermeld:
God heeft ze allemaal geteld.
Hij schiep de dieren, groot en klein,
de vogels en de vissen,
Ja, al wat leeft, houdt Hij in het oog
nooit zal Hij er een missen,
en ‘t staat zelfs in zijn Woord vermeld:
God heeft ze allemaal geteld.
Zou Hij dan ons, Zijn schepselen
niet met Zijn zorg omringen?
Geschapen naar Zijn beeld, opdat
wij daarvan zouden zingen.
elk mensenkind heeft Hij geteld
ook dat staat in Zijn woord vermeld.
Uit:Open armen
Van: M.Koffeman-Zijl
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Geluk is de kunst een boeket
te maken met de bloemen
Waar je bij kunt
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Vanuit de kerkenraad

Op zaterdag 2 oktober zijn we als kerkenraad bij elkaar gekomen tijdens een zogenoemde ‘heidag’. De hei was niet ver weg. Om allerlei redenen zijn we bij elkaar
gekomen in de ruimte boven de entree van de kerk. Deze ruimte is door Chris van
der Veer op een prachtige manier heringericht, en bleek zeer geschikt voor het
doel dat we hadden. Door op zaterdagmiddag bij elkaar te komen hadden we de
tijd elkaar beter te leren kennen, en op een ontspannen manier het met elkaar te
hebben over de missie van de gemeente en visie op de toekomst. Het verschil tussen missie en visie werd door Gerbrand kort samen gevat: missie staat voor ‘waar
sta je voor’, visie is ‘waar ga je voor’. Of anders gezegd dat het eerste het antwoord is op de vraag wat het doel van de kerk is, en het tweede hoe we dat doel in
de komende jaren gaan verwezenlijken. Gerbrand en René zijn nu ruim een jaar
aan onze gemeente als predikant verbonden. Een goed moment om te reflecteren
op allereerst de ideeën die we als kerk hebben geformuleerd voordat ze zijn beroepen, en ten tweede op hun ervaringen met de gemeente en de buurt. In onze
gesprekken hierover hebben we ook gereflecteerd op wat er op tafel kwam in de
gespreksgroepjes na de tweede startzondag. In de komende tijd zullen we nu proberen de missie van de gemeente te formuleren, als ook afwegingen te maken
over de keuzes die we moeten maken voor de komende jaren op papier te zetten.
Later dit jaar zullen we hierover weer bijeenkomsten in de gemeente beleggen.
Het formuleren en bekrachtigen van de visie en missie is natuurlijk iets wat de hele
gemeente aangaat. Als kerkenraad kijken we terug op een zeer geslaagde middag, waarin we open en van hart tot hart hebben gesproken over de kerk, de
buurt, ons geloof, dat wat ons troost en bezig houdt, de toekomst. Met elkaar hebben we het gehad over ons werk, het werk van de predikanten, maar we hebben
ook vastgesteld dat we hier ontspannen mee om moeten gaan. Wat vrucht op onze arbeid is, kunnen we niet afdwingen, maar mogen we overlaten aan onze Heer.
De kerk is uiteindelijk van Hem – en we mogen daarbij terug vallen op de beloften
dat Hij het is die de wasdom geeft. Hoe Hij dat doet is niet aan ons, en dat ontspant inderdaad, want we beseffen maar al te goed hoe klein en kwetsbaar we zijn
als gemeente. Voor zoveel taken die er in de gemeente zijn komen we nog steeds
vrijwilligers te kort! We sloten de dag af met een fantastische maaltijd, gekookt
door Solidarity Meal. Dit initiatief, waarbij Rogier Schravendeel bij betrokken is,
heeft zich onlangs bij ons in de kerk gepresenteerd. Op hun website presenteren
ze zich als een groep ongedocumenteerde asielzoekers die de meest fantastische
maaltijden kookt. Van harte aanbevolen.
Zeer blij zijn we als kerkenraad ook met het werk van Chris van der Veer. Ik
schreef al over de herinrichting van de bovenzaal. Deze ruimte wordt nu steeds
meer gebruikt, ook bijvoorbeeld als lounge voor activiteiten die in de kerkzaal
plaats vinden. Als onderdeel van de visie op de komende tijd zullen we ook nadenken over het gebruik van het kerkgebouw, en mogelijkerwijs de ingrepen die noodzakelijk zijn om het gebouw beter te kunnen verhuren en tegelijkertijd meer ruimte
te bieden aan onze eigen activiteiten.
Het schrijven van missie en visie zal ons de komende maanden bezig houden.
Daarnaast zullen we een en ander in gang zetten om René Visser nu echt als predikant aan onze gemeente te verbinden. Vooralsnog is hij bij ons in dienst via de
landelijke organisatie van
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de Protestantse Kerk Nederland. Dat is geen ideale situatie, en vandaar dat we
hem opnieuw formeel zullen moeten beroepen om hem aan te kunnen nemen.
Daarnaast is een groot punt op de komende agenda’s de financiële kant van De
Bron. Het gaat na Corona weer goed met de verhuur van de kerk, maar we moeten ook meer inkomsten gaan genereren uit het aanvragen van subsidies, meer
ophalen uit collectes, wellicht ook donateurs gaan zoeken van buiten de gemeente. Ook hierover zullen we u binnenkort informeren – want ook dit punt gaat natuurlijk ons allen aan.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, ideeën die we zeker mee moeten nemen,
of wensen waarbij wij iets aan kunnen bijdragen, schiet dan zeker iemand van de
kerkenraad aan. Wilt u u ook inzetten in de kerk, laat het dan weten. Er zijn nog
vele grote en kleine werkzaamheden op te pakken: van koffie schenken na de
dienst tot het zoeken naar instanties die het werk van onze gemeente in de buurt
willen ondersteunen. Alleen samen kunnen we echt gemeente zijn!
Namens de kerkenraad,
Hans Teerds (voorzitter)
SurinameKalender 2022
Al 29 jaar brengt de Stichting Suriname Jaarkalender een kalender
uit. Met de opbrengst ondersteunt
de stichting kleinschalige projecten
in Suriname op het gebied van
zorg, welzijn en opleiding. Juist in
de huidige tijd, waarin het economisch zeer slecht gaat in Suriname,
is hulp op deze terreinen broodnodig.
De kalender bevat naast foto’s van
dit schitterende land ook altijd een
aantal interessante achtergrondverhalen. De kalender kost € 14,95 en
is bij mij te verkrijgen
(dickspijker@xs4all.nl

of 06 14942187).
Dick Spijker

En zie, ik ben met u alle dagen
Tot aan de voleinding van de wereld
Mattheus 20:28
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Herfst
“Heer, laat ons Uw hele

schepping liefhebben,
heel de aarde en elk korreltje zand.
Laat ons alle bladeren liefhebben,
Elk straaltje van Uw licht.”
fjodor Dostojewski (1821-1881)
In een gebedskalender kwam ik dit opmerkelijke gebed tegen. Een gebed om liefde voor Gods schepping. Moet je daar dan om bidden? Liefde voor de schepping,
dat heb je of dat heb je niet. Soms hoor ik mensen vol liefde praten over de dieren,
de bloemen, het veld. In de natuur zien zij iets van God en van zijn grootheid. Mooi
is dat.
Maar dit gebed gaat nog wel wat verder: heel de aarde en elk korreltje zand. Alle
bladeren en elk straaltje van Uw licht. Dus niet alleen die dingen waar wij toevallig
iets mee hebben. Want natuurlijk houdt een boer van koeien en een boswachter
van bomen. Hij heeft daar iets mee – vaak al van kinds af aan – anders had hij dit
beroep ook nooit gekozen. Maar elk korreltje zand liefhebben, en alle bladeren –
gaat dat niet wat te ver? Is dat niet haast lachwekkend?
Wat ik erin proef, is het diepe verlangen om het totale leven te beleven als gave uit
Gods hand. Niet alleen de bijzondere, maar ook de kleine en schijnbaar onbeduidende dingen. Niet alleen de spectaculaire landschappen, maar ook dat korreltje
zand. Niet alleen die exotische, kleurrijke bloem, maar ook dat bruin geworden
blad dat vandaag van de boom afvalt. Niet alleen die adembenemende zonsondergang, maar elk straaltje van Gods licht.
Wij zijn vaak geneigd om God alleen in verband te brengen met het bijzondere.
Maar Hij heeft net zoveel te maken met het gewone, het alledaagse, het kleine. De
bladeren die van de bomen vallen en op de weg liggen te rotten, dat korreltje zand
dat te midden van de miljarden nooit gezien wordt - ze zijn schepping van God.
Hoe onbeduidend ze in onze ogen ook lijken, hoe achteloos er vaak mee omgesprongen wordt, ze behoren net zo goed tot die ene door God gewilde en geliefde
werkelijkheid.
Als je zo naar het leven kijkt, ook naar je eigen leven, dan valt er bijzonder licht
overheen. Wat in onze ogen soms zo onbeduidend is, krijgt plots een betekenis.
Een mens die zich bevindt in de herfst van het leven. De bladeren vallen al op de
grond en langzaam maar zeker voelt het alsof je uitgekleed wordt. Wat blijft er van je
over? Een mens die zich neergedrukt voelt door de nietigheid van zijn bestaan.
Wie ben ik, te midden van miljarden mensen? Een zandkorreltje in een oceaan.
Wat stelt het voor? Wat heeft mijn leven voor zin?
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Vandaar, denk ik, dit gebed: laat mij uw hele schepping liefhebben. En daar hoort
elk korreltje zand bij. Daar horen ook de bladeren bij die nu vallen. Liefhebben wat
nietig en onbeduidend is. Liefhebben wat vervalt en zal vergaan. Dit gebed leert
ons om andersom te denken: God niet alleen te zoeken in het bijzondere en in het
krachtige, maar Hem ook en vooral te zoeken in het normale en alledaagse, zelfs
in het zwakke. Wie dit gebed bidt, ontdekt dat God zich laat vinden zomaar op een
grijze maandag in de herfst, zo’n dag die iedereen snel weer wil vergeten, op de
dag dat je eenzaam bent en zwak, en dat je bang bent voor de kille winter die
wacht.
Ds. Gerbrand Molenaar

Overleden
Op maandag 30 augustus overleed Louis Robert in de leeftijd van 91 jaar. Iedereen die al een tijdje meeloopt in De Bron weet eigenlijk wel wie hij is, want Louis
was een smaakmaker, ook in de kerk. Een markant figuur. Veel werk heeft hij voor
de kerk verzet. Hij was collectant, verzorgde de kerkradio’s voor de mensen die
thuis luisterden, en hij zorgde ervoor dat er voor wie dat wilde een uitgeschreven
preek beschikbaar was. Ook was Louis de man van de postzegels. Een fervent
verzamelaar was hij, en de postzegels die mensen voor hem verzamelden, stuurde hij naar Kerk in Actie, wat geld opleverde voor het goede doel. Louis was een
nuchter mens en een man met humor. Dat was zijn wapen, ook bij de tegenslagen
die hij meemaakte. In 2009 verloor hij zijn vrouw Dirkje (Dit). Hij kreeg een nieuwe
vriendin, Tiny, maar die overleed ook enkele jaren daarna. En vorig jaar in mei
verloor hij zijn dochter Monique. Voor de zomervakantie werd Louis getroffen door
meerdere tia’s. Hierdoor ging hij zienderogen achteruit. Hij voelde dat hij niet
meer beter werd. Bang was hij niet. Zijn geloof gaf hem vertrouwen. Kort voor hij
stierf zongen we samen: De Heer is mijn Herder! Al dreigt ook het graf, geen
kwaad zal ik vrezen, Gij zult bij mij wezen; o Heer, mij vertroosten, uw stok en uw
staf! Louis hield van zingen. Als hij in de kerk was, kon iedereen dat horen, want
hij zong niet zacht. Op maandag 6 september was er een dienst in De Bron waarin we afscheid namen van Louis. We wensen zijn kinderen en kleinkinderen van
harte sterkte toe in dit gemis.
Ds. Gerbrand Molenaar
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Update vanuit de diaconie
Sinds de bevestigingsdienst van zondag 12 september is de diaconie in kracht
verdubbeld. Vincent Lageweg en Paola Castronuovo zijn toegetreden tot de diaconie waarmee de diaconie verruimd is tot 5 mensen: Nel Westra - voorzitter,
Ans van Raalte-Deschan - penningmeester, Paola Castronuovo - secretaris, Vincent Lageweg - 2e penningmeester en Henk den Hoedt - diaconaal medewerker.
De diaconie is hierdoor in staat om meer dingen op te pakken. Op 5 oktober hebben we voor het eerst vergaderd, om te zien wat we concreet allemaal kunnen
doen!
Give&Get
Zoals u weet staat voor in de kerk de Give&Get-kast. Deze weggeefkast is elke
woensdag van 19u30 tot 21u geopend voor mensen die aan het eind van hun
geld nog een stukje maand over hebben. Inmiddels worden er door mensen uit
de hele Watergraafsmeer niet alleen spullen gebracht en gehaald, maar is er ook
een kleine gemeenschap ontstaan waarin elke week gegeten, gedronken en gezellig bijgepraat wordt. De bevoorrading van de kast is echter soms een uitdaging! Daar hebben we u bij nodig! De diaconie wil elke tweede zondag van de
maand voorafgaand aan de kerkdienst een inzameling houden, zodat we met
zijn allen de voorraad mooi op peil houden! Noteert u vast de volgende data in
uw agenda:

Data:
Zondag 14 november
Zondag 12 december
Zondag 9 januari
Zondag 13 februari
Wat kunt u dan zoal meenemen:
Shampoo/verzorgingsproducten
Schoonmaakmiddelen
Groente/fruit in blik
Dag in Dag uit Kalender
Elk jaar wordt de Dag in Dag uit kalender dor de diaconie uitgedeeld. Ook dit jaar
weer! Dag in dag uit is al 35 jaar een geliefde dagkalender. De 365 toegankelijke
overdenkingen zijn geschreven door diverse auteurs uit de breedte van kerkelijk
Nederland. Het blokje hangt op een stevig kartonnen
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schild, waardoor de kalender kan worden opgehangen. Deze dagblokkalender is
geschikt voor zowel beginnende bijbellezers als gevorderden en wordt uitgegeven
i.s.m. het Leger des Heils. Wilt u deze kalender graag? Mailt u dan naar Ans van
Raalte-Deschan: ans.deschan@live.nl
Speelgoed in feestdagentijd
De feestdagen naderen weer! Nog even en dan is Sinterklaas weer in het land en
ook kerst nadert met rasse schreden. Voor veel mensen is dit een plezierige periode met veel gezelligheid, warmte en familie. Voor sommigen is het echter ook
een tijd, waarin zij niet weten hoe ze hun (klein-)kinderen een leuk cadeautje moeten geven. Een tijd van teleurstelling en soms ook schaamte. Vanuit het Give&Get
-team wordt een kerstpakket samengesteld voor de bezoekers van de Open Kerk.
Wat zou het mooi zijn als we ook de (klein-)kinderen van onze bezoekers blij kunnen maken! Heeft u iets van speelgoed op zolder liggen dat al jaren niet meer gebruikt wordt? Mailt u dan naar Vincent Lageweg: vincentlageweg@gmail.com
Hartelijke groet,
De diaconie

Aan het einde van je leven draait
het niet om wat je hebt gekocht,
maar om wat je hebt gedeeld
8
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Hier een verhaal van Paula Boers- onze dank gaat uit naar Paula

Winterse herinneringen in de Watergraafsmeer.
Mijn vroegste herinneringen zijn kort na de bevrijding van 1945, ik was toen ongeveer 5/6 jaar. Ik ben geboren op de Nobelweg een toen doodlopend straatje aan de
Ringdijk. Met alleen tegenover de huizen de (aardappel)boerderij De Eenhoorn en
verder niets. In de verte zag je het nog net voor de oorlog gebouwde Amstelstation
op een verhoging. Op deze verhoging een ideale plek voor sleetje rijden, door het
hoogte verschil met de Watergraafsmeer en Amsterdam-Zuid liet je, je er gewoon
van afglijden. Nu staat er anno 2021 een hele woonwijk en hoge kantoortorens.
In mijn moeder zelf gemaakte langen broeken van oude broeken gekregen van deze of gene, want je had gewoon niets na de oorlog. Ze gebruikte de binnenkant
met daaronder een pyamabroek tegen schrijnplekken van de kou en de wollen
prikstof. Aan mijn voeten lange kousen van de Bata die overigens ook heel erg
prikte. Onder mijn jas ook zelf gemaakt de ‘kranten’.
In mei 1949 vond mijn vader een betere betaalde baan en verhuisde wij naar Rotterdam-Zuid/ Tuindorp-Vreeuwijk kregen daar een eengezinswoning met voor en
achtertuin. Schuin tegenover het Feijnoordstation. Het was toen der tijd het einde
van de stad. Daar heb ik op de bevroren slootjes van de sportvelden met behulp
van een omgekeerde kruk de eerste schaatskrabbels uitgeprobeerd. Nadat in 1950
de behangpapier fabriek Cohen failliet was gegaan, vond mijn vader weer een
baan in Amsterdam-Oost op de Beijersweg achter het Sportfondsenbad. Mijn vader
reisde elke dag maanden lang per trein tussen Rotterdam en Amsterdam heen en
weer. Na 4 jaar Rotterdam was via een 7 hoeksruil een kleine 4 kamerflat op de 1e
verdieping aan het Robert Kochplantsoen gevonden.
Het was erg klein en mijn broer en ik sliepen nu op 1 kamer in opklapbedden. Zelfs
onze hond Bonzo kon zijn draai niet vinden op het kleine balkon aan voorkant.
Maar gelukkig terug in Amsterdam-Watergraafsmeer en vlak bij mijn grootouders
en oudste zuster van mijn moeder in Betondorp.
De winter’s met of zonder sneeuw maar wel met bevroren slootjes gingen mijn pogingen door om te leren schaatsen. Op de door mijn Opa Wiegman zelf gemaakte
houten schaatsen met oranje schaatsbanden een heuse echte krul erop. Op het ijs
zoals wij dat noemde ‘de lijkenslootjes’ van de Oosterbegraafplaats.
In 1958 kon mijn vader een 2e hands Fiatje 1200 kopen deels gefinancierd door
zijn levensverzekering, sprak je toen nog over dit is mijn parkeerplek. Wanneer hij
met sneeuw thuis kwam van zijn werk, stonden mijn broer en ik al klaar met de
vraag ’kunnen we even een sleepje maken’ met de sleeen van de buurkinderen.
Moe of niet, de sleep kwam er, straat in en uit.
Bij de eerste sneeuw melding kwam de hele familie van mijn moederskant in actie.
Traditioneel zorgde Oma en Opa Wiegman beiden toen al dik in de tachtig voor 2
9
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pannen erwtensoep. We verzamelden bij de Grootouders thuis op de hoek Middenweg/Onderlangs. Iedereen was er met aanhang en kinderen.
Een witte wereld was toen al iets magisch. Deze happening gebeurden zowel op
de doordeweekse avonden of op de zondag in de namiddag. Zaterdag’s werd er
nog gewerkt en er was gewoon school. Iedereen kwam rechtstreeks naar de
Grootouders toe, wie geen warme kleding aan had of bij zich had kreeg een broek/
pantalon aan van Opa. Bij het zien van een te wijde en te grote broek met een
touw als riem om de middel, was het lachen geblazen.
Het Onderlangspark lag tegen de dijk van de Keulse en Oosterringvaart aan. Neef
Rob toen al een jaar of 20 haalde zijn grote bobslee bij zijn moeder in Betondorp
uit de schuur. Hier konden we we met z’n vieren op, 1 liggend en 3 op de rug en zo
vlogen we met een leuke vaart de dijk af.
Nu is er niet veel over van het Onderlangspark. De Middenweg werd verbreed, de
volkstuintjes en het eindpunt van lijn 9 verdwenen, langs de Keulsevaart bevindt
zicht nu de A10. Ook de Oosteringvaart is gesneuveld voor het knooppunt Watergraafsmeer van de A10.

Interieur stationshal Amstel

Paula met haar Broer Fred
Onderlangs 1954

Nobelweg voor 1950

Bouw Amstelstation 1937
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Komende diensten

31 oktober Nationale Bijbelzondag / NBV21
Het Nederlands Bijbelgenootschap belegt jaarlijks de Nationale Bijbelzondag. Dit
jaar is dat op zondag 31 oktober. Daarbij speelt de presentatie van de NBV21 een
belangrijke rol. Deze Nieuwe Bijbelvertaling verscheen op 13 oktober jl. Het Bijbelgenootschap schrijft hierover het volgende:
“De Nieuwe Bijbelvertaling 2021 is een vernieuwde en verbeterde versie van de
Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. De hele bijbelvertaling is vers voor vers aan de
brontekst getoetst. Daarbij heeft het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap dankbaar gebruikgemaakt van de opmerkingen van duizenden bijbellezers uit de breedte van de kerk. De Bijbel als Gods woord groter is dan een vertaling kan uitdrukken.
Toch hopen we dat de NBV21 eraan zal bijdragen dat veel mensen de Bijbel nog
sterker als bron voor hun leven ervaren of voor het eerst ontdekken.”
Meer informatie over deze nieuwe bijbelvertaling vindt u op: nbv21.nl
In de dienst op deze zondag zullen we deze nieuwe Bijbelvertaling inwijden en
staan we ook stil bij de betekenis van de Bijbel voor de kerk en voor ons persoonlijk
leven. Na afloop van deze dienst is er een leuk interactief programma!

7 november Doopzondag
Deze zondag wordt de heilige doop bediend aan drie kinderen van onze gemeente:
Benjamin Vargas Schwanz, zoon van José en Silvane, Maria Louisa Blauw, dochter
van Remco en Cleo, en Anne Elisabeth Cornelia Groendendaal, dochter van Steven en Elma. Een bijzonder feestelijk gebeuren waarbij de kinderen in het middelpunt staan. Ooit plaatste Jezus ook een kind in het midden en zei tegen de omstanders: ‘Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als kinderen, kom je het koninkrijk der hemelen niet eens binnen. Wie zich dus klein maakt als dit kind, die is
de grootste in het koninkrijk der hemelen. En wie één zo’n kind bij zich ontvangt in
mijn naam, ontvangt Mij.’ De doop vertelt ons zonder woorden dat wij door God
worden aanvaard als zijn kinderen. En tegelijk is het ook de oproep om ons over te
geven aan hem en ons leven in zijn hand te leggen. We zien uit naar een mooie
doopzondag!

21 november Laatste zondag kerkelijk jaar
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we de gemeenteleden die
ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. We noemen hun namen in dierbare herinnering aan wie zij voor ons geweest zijn. Maar het is meer dan alleen herinneren.
Wij noemen hun namen ook als een gebed tot God, dat Hij hen bewaart in zijn
barmhartigheid, dat zij rusten in zijn nabijheid, tot de dag van de opstanding. Dit
jaar noemen wij de volgende namen:
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16 november 2020

Jacobus Wilhelmus Groenewoud

88 jaar

11 januari 2021

Grietje Moerbeek-Visser

94 jaar

20 maart 2021

Nicolina van Breevoort – Tijsterman

92 jaar

17 mei 2021

Meta Afina Elenbaas

93 jaar

30 mei 2021

Megrietha Zijp

95 jaar

7 juni 2021

Neeltje Maria Post - de Leeuw

96 jaar

24 juni 2021

Willem Frederik van Buuren

92 jaar

20 augustus 2021

Louis Robert

91 jaar

Adventproject 2021
Tel je mee? Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Kerst toeleven. De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal
maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als
een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons
zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem
hebben. Zeker voor onze kinderen en tieners is dit een mooi thema om in de adventstijd bij stil te staan. Voor de gezinnen is er een adventsposter met luikjes en
een bijbehorend boekje besteld, zodat de adventstijd ook thuis met elkaar beleefd
kan worden.

Oogstfeest van de moestuintjes
12
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Evangeliseren op straat
U heeft ze vast wel eens zien staan bij het Centraal Station of op de Dam. Christenen die met speakers, flyers en muziek de boodschap van het evangelie aan de
man proberen te brengen. Bij mij roept dat gemengde gevoelens op. Aan de ene
kant staat het ver van mij af en voel ik mij er ongemakkelijk bij. Aan de andere
kant voel ik aan dat zij bereid zijn om het goede nieuws te delen. Misschien is het
niet mijn stijl, maar zou ik ook niet iets vrijmoediger mogen spreken?
Dit jaar werd ik uitgedaagd om hier concreet iets mee te doen. De groep studenten die op Koningsdag een aanbiddingsmoment hielden in de Bron, vroegen mij
mee te gaan met hun wekelijkse uur evangelisatie op vrijdagochtend in de stad.
Niet met flyers of speakers, maar gewoon door een praatje te maken met mensen
op straat en te vragen of zij iets hebben met geloof.
Dat is natuurlijk spannend en oncomfortabel. Zeker omdat er altijd mensen zijn die
totaal geen zin hebben in dat gesprek. En toch kreeg ik er langzaam maar zeker
plezier in, in die vrijdagochtend. Omdat een stratenmaker zijn hele levensverhaal
deelde en vroeg hoe het kon dat ik nog geloofde. Of vanwege de man met wie ik
samen op mocht lopen, terwijl hij onderweg was naar het OLVG om daar patiënten
te vervoeren. Het leerde me hoe waardevol het is om beschikbaar te zijn om te
luisteren, te delen en te getuigen van de hoop die in ons is (1 Petrus 3:15).
Nu het ijs bij mij was gebroken, besloot ik samen met predikant in opleiding Bart
Haverkamp ook in onze eigen buurt op pad te gaan. Op een woensdagmiddag In
het Frankendael park, door de straten van Jeruzalem en op de Middenweg. Waar
we in het centrum nog wat anoniem waren, werd nu duidelijk, wij horen bij die kerk
op de hoek… Ik deel graag een tweetal ervaringen:
In het Frankendaelpark stond een groepje jongeren met scooters en fietsen. Zelf
dacht ik, ik loop er voorbij, zij zitten er sowieso niet op te wachten. Maar Bart
sprak ze aan en vroeg: “hebben jullie iets met geloof”? Eerst volgde wat gelach en
opmerkingen, maar toch ontstond er een gesprek. En wat bleek, een van de jongeren kwam vroeger met familie in de kerk en had daar goede herinneringen aan.
Sterker nog, hij wilde graag weer eens komen en wat vrienden meenemen. We
besloten af te spreken om erover door te praten en te kijken of we een samenkomst voor hen kunnen doen.
Bij het Robert Kochplantsoen zagen we een oudere mevrouw tobben met het verslepen van dozen en spullen richting het grofvuil. Ze vertelde dat de hulp die ze
zou krijgen met haar verhuizing niet was gekomen en dat ze het nu zelf bij het
vuilnis moest zetten. We besloten haar eerst maar eens een handje te helpen.
Dankbaar en ontroerd vertelde ze ons dat dit voor haar een geschenk van God
was en het haar vertrouwen gaf, dat dit nog bestond.
13
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Zomaar twee voorbeelden. En natuurlijk waren er ook mensen die geen behoefte
hadden aan gesprek of die volledig afstand hadden genomen van de kerk. En toch
werd het gewaardeerd. Dat we als kerk tijd maken om in gesprek te gaan, te luisteren en iets te delen van waar we in geloven. Zelfs als ons moeilijke vragen worden gesteld. Dat geeft mij hoop en moed, om vrij en moedig uit te komen voor het
geloof. Dat geldt natuurlijk niet alleen op straat, maar ook in de activiteiten die we
doen probeer ik beschikbaar te zijn en iets te kunnen delen van mijn overtuiging.
Zoals op het oogstfeest met de deelnemers van de moestuintjes. Of op de borrel
na de lezing van Fokke Obbema. Of op de cursus ‘geloof voor eeuwige beginners’. Niet omdat ik mensen kan overtuigen, wel omdat we iets moois hebben om
van te delen.
Wat betekent dit voor u en voor jou? Ik weet dat niet iedereen geroepen is of tijd
heeft om op straat te evangeliseren. Maar ik denk wel dat we er iets van kunnen
leren. Mij heeft dit geleerd dat beschikbaarheid en overtuiging sleutelbegrippen
zijn. Beschikbaarheid om een ander te zien, te luisteren en een stukje samen op
te wandelen is een enorm geschenk in deze gehaaste tijd. En tegelijk de overtuiging, dat God erbij is en van die persoon houdt. Om vanuit die overtuiging de ander open uit te nodigen om ruimte te maken voor God. Misschien kan jij jezelf ook
uitdagen. Om te bidden of God je kansen wil geven om iets te delen. En ook om
soms uit je comfortzone te stappen en een ‘evangelist’ te zijn waar je woont, werkt
of leeft. Ik ben benieuwd naar je ervaringen!
Reageren kan altijd via hnrvisser@gmail.com

Interview met Fokke Obbema
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Wijzigingen voorbehouden

zondag

31 oktober

dinsdag

2 november

10.00 uur
19.30 uur
10.30 uur

woensdag

3 november

17.30 uur
19.30-21.00 uur

zondag
dinsdag
woensdag

7 november
9 november
10 november

10.00 uur
19.30 uur
19.30-21.00 uur

zaterdag
zondag

13 november
14 november

10.00 uur
10.00 uur

dinsdag
woensdag

16 november
17 november

17.30 uur
19.30-21.00 uur

zondag
dinsdag
dinsdag
woensdag

21 november
23 november
23 november
24 november

10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
19.30-21.00 uur

zondag

28 november

10.00 uur
19.30 uur

dinsdag
woensdag

30 november
1 december

17.30 uur
19.30-21.00 uur

zondag
dinsdag
woensdag

5 december
7 december
8 december

10.00 uur
19.30 uur
19.30-21.00 uur

zaterdag

11 december

10.00 uur

zondag
dinsdag

12 december
14 december

10.00 uur
10.00 uur

dinsdag
woensdag

14 december
15 december

17.30 uur
19.30-21.00 uur

zondag
dinsdag
woensdag

19 december
21 december
22 december

10.00 uur
19.30 uur
19.30-21.00 uur
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ds. Gerbrand Molenaar - Nat. Bijbelzondag
Jonge Bronners
Bijbelkring
Christelijk geloof voor eeuwige beginners
Open kerk
voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast
ds. Gerbrand Molenaar - Doopdienst
Uur van gebed
Open kerk
voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast
Brood en Viskring
ds. René Visser
Christelijk geloof voor eeuwige beginners
Open kerk
voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast
ds.Gerbrand Molenaar - Laatste zondag
kerkelijk jaar
Bijbelkring
Uur van gebed
Open kerk
voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast
ds. Gerbrand Molenaar - 1e van Advent
Jonge Bronners
Christelijk geloof voor eeuwige beginners
Open kerk
voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast
ds. Joke Zuidema - 2e van Advent
Uur van gebed
Open kerk
voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast
Brood en Viskring
ds. Gerbrand Molenaar - 3e van Advent
H.A.
Bijbelkring
Christelijk geloof voor eeuwige beginners
Open kerk
voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast
ds. René Visser - 4e van Advent
Uur van gebed
Open kerk
voor gebed, gesprek en give&get voorraadkast

november-december 2021

Woordzoeker

Kerk de Bron

Oplossing Woordzoeker volgende Meerzicht

Oplossing woordzoeker nr 5 SPROOKJESHUWELIJK
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Uitleg van puzzel Woordzoeker

De volgende kopij inleveren op vrijdag 17 december 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
november 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 willen 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 november voor het jaar een nieuw rooster te kunnen maken.
Ans van Raalte-Deschan
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Diaconale collectes november en december 2021
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
14 november

Jeanette Noëlhuis – Amsterdam Z.O.
Bankrekening nummer IBAN NL10 TRIO 0379 2032 19 ten name van het Jeanette Noëlhuis.

21 november

Give & Get Project
Bankrekening nummer NL10 INGB 0004 6220 84 tnv Diac Prot. Gem. Watergraafsmeer

28 november

Kerk in Actie - adventscollecte - Moldavië - kerken geven kinderen een toekomst.

Bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie o.v.v. collecte advent
5 december

Kerk in Actie - adventscollecte - Rwanda – opvang en scholing van kwetsbare kinderen.

Bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie o.v.v. Collecte
zending december
12 december

19 december

Kerst 24, 25 en
zondag 26 december
2 januari

Kerk in Actie - adventscollecte – binnenlands diaconaat – een stabiel thuis voor kinderen.

Bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat december.
Betondorp Bloeit - kerstmaaltijd
U kunt uw gift overmaken op rekening nummer NL90INGB0005145511 Prot. Gemeente Amsterdam tgv Betondorp Bloeit.
Kerk in Actie – Kerstcollecte – kom op voor kinderen in de Knel
Bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie o.v.v. collecte
Kerst Kinderen in de Knel.
Stichting Barthimeus Sonneheerd – blinden
Bankrekeningnummer: NL94 INGB 0004 004 040 tnv Barthimeus Sonneheerd.

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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Onesimus

Mooie herinnering

Dankbaar dat ik dit heb mogen doen.
Nazomer 2013
Tijdens een dienst op de zorgambulance kregen mijn collega Marion en ik de melding om een terminale jonge vrouw uit een ziekenhuis naar haar huis te vervoeren.
Eenmaal op de afdeling aangekomen moest mijn collega nog even de benodigde
administratie overhandigd krijgen.
Ondertussen liep ik met de brancard naar de kamer waar de vrouw verbleef.
Tijdens mijn eerste blik in de kamer zag ik een jonge vrouw zitten in een rolstoel.
Naast haar stond een jong meisje wat haar dochtertje bleek te zijn.
Na mij voorgesteld te hebben pakte ik een stoel en begaf mij plaats tegenover de
vrouw.
Haar dochter die twaalf jaar bleek te zijn ontfermde zich over haar I Phone.
Daar mijn collega toch nog even niet ter plaatste was, probeerde ik persoonlijk nog
informatie die betrekking had tot het ambulance vervoer bij de de vrouw te verkrijgen.
Omdat ik wist dat dit wel eens de laatste reis samen met haar dochter zou kunnen
zijn, heb ik gevraagd of de vrouw voordat zij en haar dochter naar huis werden gebracht nog iets samen wilden beleven.
De vrouw pakte mijn hand, en hield deze stevig vast. emotioneel vertelde zij dat zij
met haar dochter nog een keer naar Mac Donalds wilde gaan. Ik antwoorde meteen dat wij dit straks gaan doen voordat ik jullie naar huis vervoer.
Met tranen in haar ogen en een glimlach op haar gezicht kneep zij hard in mijn
hand.
Ondertussen is Marion ook bij ons toegevoegd. Ik vertelde haar met weinig woorden over de laatste wens.
Ik hoefde Marion niets toe te voegen.
Wij zijn ook een goed team samen.

Eenmaal de vrouw met grote zorg in de ambulance te hebben gebracht, wilde de
dochter graag voor in naast mij zitten.
Terwijl Marion zich met de liefste zorg over de vrouw ontfermde, richt ik mij op mijn
taak als zorgambulance chauffeur.
Al rijdend naar de Mac Donalds raakte ik met de dochter in gesprek. School, vriendinnetjes, vriendjes niet te vergeten. Ik vertelde haar dat zij een hele mooie I Phone
heeft.
Ineens kreeg ik een idee:
Ik vertelde haar dat zij veel foto's van deze rit moet maken, omdat zij dit later
19

heel fijn vindt om terug te zien.
Bij het parkeer terrein van de Mac Donalds aangekomen, begon de dochter meteen te fotograferen.
Hoewel de moeder begrijpelijk niet in staat was de Mac in te gaan, heb ik samen
met haar dochter hun bestelling afgehaald en in de ambulance laten opeten.
Toen wij op het huisadres arriveerden, werden de moeder en dochter opgewacht
door veel familieleden die zichtbaar ontroerd werden doordat wij deze laatste wens
hebben volbracht.
Onderweg naar de post hebben Marion & ik een traan laten vloeien uit dankbaarheid en eer dit te mogen doen.
Met heel veel dank aan mijn oud collega VZA ambulance
Arnold Steensma

Verhuisbericht

per 20 september 2021
Mevrouw R Vrijburg-Pieters
ALBA Gebouw Hilversum
Diependaalselaan 337
Onesimus

5e etage FA
1215 KG Hilversum
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Hallo allemaal!
Ik ben Anne-Marij de Jong en ik ben net begonnen als
nieuwe tienerwerker in De Bron. In dit stukje stel ik mezelf aan u voor. Wat feitjes over mij: ik ben 19 jaar oud, ik
woon in Amsterdam Nieuw-West, ik studeer theologie
aan de VU. Ik ben opgegroeid in Hattem, een mooi stadje aan de IJssel. Daar ben ik ook nog regelmatig te vinden bij mijn ouders. Ik zit bij de christelijke studentenvereniging NSA, waar ik veel van mijn vrienden heb ontmoet
en mijn netwerk in Amsterdam heb opgebouwd. Als ik er
aan toe kom besteed ik ook nog graag tijd aan sporten,
een podcast luisteren, lezen of creatief bezig zijn.
Een ander feitje over mij is dat ik hou van reizen, en enorm geniet van het ontdekken van een andere omgeving, stad of cultuur. Mijn meest bijzondere reis was
twee jaar geleden, toen ik een half jaar naar het buitenland ben geweest om een
soort bijbelschool te volgen bij de organisatie YWAM (Jeugd met een Opdracht).
Hierbij heb ik drie maanden lessen gevolgd op Hawaii, en daarna ben ik op outreach geweest naar de Filipijnen om te evangeliseren en praktische hulp te bieden.
Na dit half jaar heb ik besloten om theologie te gaan studeren. Mijn interesses in
filosofie, geschiedenis, maatschappelijke onderwerpen en de grote vragen in het
leven kwamen zo heel mooi samen. De veelzijdigheid van de studie vind ik top en
ik geniet ervan om steeds weer nieuwe perspectieven aangereikt te krijgen die me
denkstof geven over mijn geloof en kijk op het leven.
De komende tijd staat voor mij in het teken van het beter leren kennen van de tieners en de gemeente. Ik hoop dat ik snel mijn rol mag vinden in deze voor mij compleet nieuwe gemeenschap. Tot nu toe heb ik al een leuke tieneravond en tienerdienst gehad! Daar gaan er natuurlijk nog een hele hoop meer van komen. Ik hoop
en bid dat door het tienerwerk de tieners positieve ervaringen op mogen doen met
de kerk. Dat het een plek mag zijn waar ze zichzelf kunnen zijn, en ze mogen ontdekken hoe het geloof in God tot betekenis kan zijn in hun leven.
Ik hoop dat u me op deze manier wat beter heeft kunnen leren kennen, en spreek
me ook gerust een keer aan om nader kennis te maken!
Met vriendelijke groet, Anne-Marij
-/Flame Foundation
Tijdens de eerste startzondag
in de Bron werd er gecollecteerd voor de Flame Foundation in Kenia! Hartelijk dank voor
uw donatie!
Voor meer informatie spreek
mij aan na de kerkdienst, zie
de informatie hieronder of kijk
op www.flamefoundation.nl
Mirjam van MeekerenWildenbeest
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Brood & Viskring

Gebed en stilte moment Oost/Watergraafsmeer
Eenmaal in de twee weken bidden we op dinsdagavond om 19.30 met een groep
mensen rondom de Paaskaars van de Bron. We gebruiken de zij-ingang naast de
Pastorie. Gewoon aanbellen. De resterende dinsdagen van dit jaar zijn 26 oktober, 9 en 23 november en 7 en 21 december.
Regelmatig hoor ik mensen zeggen dat bidden in een groep niets voor hen is. Dat
begrijp ik heel goed. Zelf vond ik tot een aantal jaren terug hardop bidden ronduit
spannend. Nu voel ik die druk niet meer want ik weet dat in stilte meebidden net
zo goed kan. Of soms weet je als mens niet goed wat je zelf moet bidden en is het
fijn dat andere mensen dat voor je doen. Het is ook een moment waarop je een
kaarsje kunt branden voor iemand die licht nodig heeft, of voor iemand waar we
afscheid van moeten nemen.
Vaak steken we eerst de Paaskaars aan, lezen een korte bijbeltekst en zijn 10 minuten stil. We luisteren naar een lied en branden kaarsjes. Bidden daarna hard op
of in stilte. Sluiten af met het Onze Vader. Heel simpel en kort en toch ervaren we
elke keer weer de kracht van de Heilige Geest!
“Want waar 2 of 3 mensen in Mijn Naam samen zijn, ben Ik in hun midden.” Mattheus 18 vers 20
Of je nu 1 x per jaar wil aansluiten of elke twee weken, wees welkom!
Popko en Mirjam van Meekeren (06-30647728)
Brood & Viskring
De eerste volgende data van de Brood & Viskring zijn 13 november en 11 december (tweede zaterdag van de maand). In deze koudere maanden hebben we
naast de buitenactiviteiten van tuin en zwerfvuil prikken in de buurt, ook binnenactiviteiten op het programma staan. In november willen we de kinderruimtes
schoonmaken en bakken we pepernoten in de keuken van de kerk. In december
halen we de kerstspullen uit de kelder en versieren we het kerstplein met lichtjes.
De klussen zijn van 10:00-11:00. U kunt trouwens ook al om 9:00 komen dan zetten we koffie en thee, ontbijten samen en zoeken het gereedschap vast op. Jong
en oud (0-100 jaar) welkom. We zijn een open kring en hoe meer handen hoe
lichter het werk in de Bron.
Mari, Paul en Mirjam (0630647728 of wildenbeestm@hotmail.com)
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HEIN HEIJNEN

DOOLHOF
Mijn naam is Leonie. Overdag werk ik staande in een lingeriezaak. Alle geheimen
van vederlichte slipjes en panty’s zijn mij bekend. Mijn benen neigen helaas tot
spataderen. Bovendien boeit mijn taak mij weinig. ’s Avonds en in het weekend
studeer ik theologie. Berend Bierdrager, mijn hoogleraar, is vrouwen goed gezind
en helpt me bij mijn studie. Na een tijdje kan ik wat minder gaan werken in de winkel. Eén dag per week ga ik colleges bij hem volgen. Na zes jaar ben ik met mijn
studie gereed.
Als dominee beland ik in Friesland, in het mooiste plaatsje aan de Waddenzee,
Paesens Moddergat. Eigenlijk is het een wonder dat ze mij – een ongehuwde
vrouw -- willen aannemen. Toch verzekert een ouderling mij dat iedereen er vol
verwachting uitkijkt naar mijn komst. Met een glimlach zegt hij dat iedereen op er
de hoogte is. Van mijn loopbaan in de lingerie. Als een lopend vuurtje ging het door
het dorp.
Mijn eerste preek gaat over het Dodenrijk. Ik begin met een opmerking van paus
Johannes. Op de vraag of de hel echt bestaat, zei deze bisschop: ‘Jazeker, maar
niemand zit erin.’ Dat antwoord zie ik als een hoogtepunt van Roomse spitsvondigheid. Geheel trouw aan de leer van Rome, spaarde hij de ketterse kool en de paapse geit.
Veel mensen op de aarde zitten in de doolhof van de hel. De voorbeelden van
ellende en misère vallen hier niet aan te slepen. Regelmatig toont de televisie ons
beelden van verdoemden die lijden onder het juk van slavernij en uitbuiting. Steeds
leven zij gruwelijk in angst voor de rampen van volgende dag.
Tegenspoed en narigheid komen overal voor. Ook hier, in Moddergat. De mens
lijdt vaak het meest door het lijden dat hij vreest. Toch willen de meeste mensen er
niets van horen. Komt dat doordat zij struisvogel omarmen? Steken zij de koppen
zielig in het zand? Op deze manier blijven zij onwetend over echt dreigend ongeluk.
Destijds hielden de rabbijnen in het concentratiekamp Auschwitz een tribunaal
om G*D ter verantwoording te roepen voor alles wat het joodse volk gedurende
eeuwen moest ondergaan. Na een debat velden zij unaniem het oordeel dat hij
aan het leed van het joodse volk schuldig is. Vervolgens sloten zij dit rabbinale tribunaal af. – Vanzelfsprekend met een gebed.
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Daaruit blijkt dat de levende G*D onmisbaar blijft. Zowel in de orkanen van het leven als in de stilte van de dood.
Met dit indrukwekkend, waar gebeurd verhaal besluit ik mijn preek.
Na afloop van de kerkdienst loopt een dame op mij af. Zij is slank en draagt een
lange donkerblauwe rok. Onderhaar zomerse gele blouse ziet mijn geoefend oog
de lila lingerie schemeren. ‘Dominee,’ zegt ze. ‘Mijn naam is Naomie. In uw preek
vertelde u ons dat de hel op aarde is. Gelooft u in de hel na de dood?’
‘Ik weet het niet,’ zeg ik peinzend. ‘Kent u iemand die erin terecht zal komen?’
Met een verwilderde blik antwoordt zij: ‘Jazeker.’ ‘Vindt u dat niet verschrikkelijk?’
Helemaal niet,’ roept zij met een rood hoofd.
‘Ach,’ zeg ik op sussende toon: ‘laten wij maar hopen dat paus Johannes geheel
onverdiend gelijk krijgt.’
www.Heinheijnen.nl
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De

van Dick

Naaktlopers op de Dam
In de vorige aflevering van MeerZicht heb ik wat zaken belicht uit de geschiedenis van de
Wederdopers, ook wel Doopsgezinden of Mennonieten genaamd. De eerste twee benamingen verwijzen naar het feit dat zij de kinderdoop afwijzen en de volwassendoop propageren; de laatste naar de Nederlandse grondlegger van de Doopsgezinden, Menno
Simons.
Zoals we hebben gezien, is de geschiedenis van deze geloofsrichting zeer tumultueus.
Denk aan de stichting van hun koninkrijk in Münster onder leiding van Jan van Leiden en
de gruwelijke afloop daarvan.
Ook over de Wederdopers in Amsterdam is het nodige te vertellen. Zo was 1535 een
roerig jaar. Niet alleen bezette een groep Wederdopers op 10 mei het stadhuis (het huidige paleis). Dat werd hun niet in dank afgenomen. Na te zijn gevangen genomen werden
zij allen op de Dam terechtgesteld. ‘Op de Dam werd hun hart 'levendig uit het lichaam
gesneden en in hun aangezicht geworpen', de lichamen werden gevierendeeld en bij elke stadspoort werd een deel opgehangen, terwijl de hoofden op staken gestoken werden.
Op 11 februari was daar al een andere gebeurtenis aan voorafgegaan. Een stroming binnen Wederdopers wees ieder aards bezit af en trok naakt door de stad en over de Dam.
Ook deze werden opgepakt en ter dood gebracht op. ‘Op eene vrouw na, die men nooit
heeft kunnen agterhaalen’.
Een stroming, want aan stromingen kenden de eerste Doopsgezinden. Waren er bijvoorbeeld in het kleine Blokzijl van de tachtigjarige oorlog al drie verschillende Doopsgezinde
kerken, ook in Amsterdam was er aanvankelijk niet veel eenheid. Hadden de Doopsgezinden zich in de zestiende eeuw afzijdig gehouden van de strijd tussen de protestanten
en katholieken, maar toen Amsterdam de zijde van de Prins van Oranje had gekozen en
de Dopersen dus geen vervolging meer hadden te vrezen, vestigden veel van hen zich in
onze stad. Op grond van hun verschillende afkomst (Friezen, Vlamingen, Dantzigers,
Waterlanders, Zeeuwen, etc) ontstond ook een grote diversiteit aan gemeentes. Er is
waarschijnlijk geen kerkelijke groepering aan te wijzen die destijds zo verdeeld was.
Naast hun herkomst was er ook onderscheid naar het kerkgebouw waar zij bijeen kwamen. Amsterdam kende bijvoorbeeld: ‘Bij het Lam’, ‘In de Zon, ‘Bij de Tooren’, ‘De Arke
Noach’ en ‘De Bloemstraat’ en de ‘Groote Spijcker der Waterlanders tot Amsterdam’. ‘Bij
het Lam’ was de kerk vlakbij het huidige gebouw Odeon aan het Singel (daarvoor stond
hier de Brouwerij Het Witte Lam), de tegenwoordige Singelkerk. ‘De Zon’stond op de
Heerengracht, de ‘Waterlanders’ kerkten bij de Jan Roodepoortstoren’.

Geleidelijk aan, doordat steeds meer groepringen fuseerden, is het huidige Doopsgezind
Amsterdam ontstaan. Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Wederdopers, dan
kunt u beginnen bij Doopsgezind Amsterdam (www.doopsgeindamsterdam.nl) .
Maar ook bij de Geschiedenis van het Geslacht Spijker uit Blokzijl, samengesteld door
mijn vader Cornelis Spijker en te vinden op mijn website www.deblikvandick.nl.
Dick Spijker
www.deblikvandick.nl
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Als God mijn Helper is,
dan heb ik niets te vrezen.
Die woorden, zeker en gewis,
Staan in zijn Woord te lezen
Opdat die woorden levend zijn,
mag ik het gaan ervaren,
Dat in de zorgen, groot of klein,
Zijn hand mij zal bewaren.
En als ik in onzekerheid
Wegzink in angst en vrezen,
Dan klinkt zijn liefdevol verwijt:
‘Ík wil toch met je wezen.
Ik ken je angst, ik weet je strijd
Ik ken je pijn en zorgen.
Maar weet, dat Ik je steeds bevrijd.
Je bent in Mij geborgen
Van: Jelly Verwaal
Uit: Veelkeurigheid

