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                                         In Gods hand 

                        Omringd door liefdevolle zorgen, 

                        Beveiligd als een kostbaar pand, 

                        Zo ligt mijn broos bestaan geborgen 

                        Diep in de holte van Uw hand 

                        Mijn pril begin hebt Gij gezocht 

                        Uw liefde riep mij in het leven, 

                        Elke minuut, elk’ ademtocht 

                        Wordt mij in gunst door U gegeven. 

                        Dit blijde weten, dit geluk, 

                        Slaat alle twijfel in mij stuk: 

                        Verdrukking, ziekte, dood of lijden, 

                        Wat kan mij van Uw liefde scheiden? 

                        Want in de holte van Uw hand, 

                        Omringd door liefdevolle zorgen 

                        Beveiligd als een kostbaar pand 

                        Houdt Gij. Voor eeuwig mij geborgen! 

 

                       Van Coosje van Campen 

                        Uit: Terwijl ons oog niet ziet 
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INHOUD 
  

 

   3    info over kerk “de Bron” 

   4    Ds:.Gerbrand Molenaar 

   6.   Ds: Rene Visser 

   8    Uit de kerkenraad       

  10   Rooster kerkdiensten 1 mei - 31 juli 2022 

  11   Opening wormenhotel, vrijdagmiddag 18 maart  

  12   Nieuws uit de Diaconie + Diaconale collectes 2022 

  14    Preek zondag 20 maart 2022  (Gerbrand Molenaar) 

  18   Woordzoeker “de zonnekoning”    

  20.  Flame Foundation  

  21   Roti-workshop                                       

  22.  Onesimus   ( Ik had een nieuwe bril nodig.) 

  23   Oproepen voor hulp 

  24    Hein Heinen.           ( Jozef in Egypte  )       

  26.   Betondorp Bloeit 

  28    de blik van Dick  (Dodenherdenking) 

  30   Stichting Suriname Kalender 

 

  

 

Als bijlage:  

Een kaart van de Give & Getkast, mocht U iemand weten, wie dit zou kunnen 

gebruiken vrienden/familie/buren of kennissen doe hem in de brievenbus s.v.p. 

zodat wij als Kerk de Bron bij kunnen dragen in de buurt, en armoede bestrij-

ding.in onze buurt mee kunnen helpen het te verminderen. U mag ook spullen  

brengen naar de Kerk “de Bron”. Elke maandag open vanaf 19.30- 21.00 uur 

 

    Het eerst volgende nummer zal verschijnen op maandag 30 juni 2022 

    Kopij voor dit nummer dient U in te leveren op 27 juni 2022 

                                           email: meerzicht@knabe.nl 

mei-juni 2022 
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Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer  

 
Adres Kerk De Bron 
Hugo de Vrieslaan 2 
1097 ED Amsterdam 
020-665 55 32  (kantooruren) 
E-mail kerkdebron@live.nl 
Internet: www.kerkdebron.org 

Rekeningnummers 
Protestantse Gemeente 
Amsterdam-Watergraafsmeer 
IBAN NL78INGB00004612 09 

 
Diaconie Protestantse Gemeente 
Amsterdam-Watergraafsmeer 
IBAN NL10INGB0004622084 
 
Stichting Betondorp Bloeit 
IBAN NL39 trio 0320258513 t.g.v. 
Betondorp Bloeit 
  

      Predikanten 
 
Ds. Gerbrand Molenaar  
gemeente predikant 
tel. 06 13831450 
molenaargt@gmail.com 
 
 

 
Ds. René Visser  
pionier predikant 
tel. 06 53489239 
hnrvisser@gmail.com 
 
 

 
Ds. Margrietha Reinders  
buurtdominee van Betondorp 
tel. 06 10421819 
margriethareinders@gmail.com  

Jeugdwerker: 
Anne-Marij de Jong  
tel.0627266129 

amg.dejong.2002@gmail.com 
 

             Meer-Zicht  
       Is het blad van de 
       Protestantse Gemeente 
       Amsterdam-Watergraafsmeer. 

 
Het is een platform voor berichten, 
meningen en achtergronden. 
Meer-Zicht wordt verzonden aan 
gemeenteleden  
 
De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden artikelen te 
wijzigen, in te korten of in het 
geheel niet te plaatsen. 

 
           Redactie: Wim Knabe 
   Kopij: meerzicht@knabe.nl 
 

              

               Meer-Zicht  
Wordt in digitale vorm gepubliceerd op 
              www.kerkdebron.org 
 
       Ledenadministratie 
      Ans van Raalte-Deschan 
       ledendebron@gmail.com 

Kerkenraad 
Contact opnemen met de scriba, 
Aart Noordzij: kerkdebron@live.nl 
 
Beheerder Chris van der Veer 

beheerder@kerkdebron.org 
tel.0625055481 
Aanwezig : maandag, woensdag, vrijdag 

 
                                                  Met je smartphone kun je 
                                              mensen ver weg bereiken. 
                                              maar vergeet nooit degene, 
                                              die naast je zit. 

Kerkdienstgemist.nl Kerkdebron.org 

mei-juni 2022 
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 mei-juni 2022 

Ter overdenking 

 

“Zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, en  Gij vernieuwt het gelaat van de 
aardbodem.” Psalm 104:30  

 

De winter is voorbij, het is voorjaar geworden. Alles in de natuur groeit en bloeit. 
Iedereen die dit ziet, voelt iets van verwondering. Tot voor kort stond alles er nog 
doods en troosteloos bij, en nu tintelt alles weer van leven. Het frisse groen aan de 
bomen, het geel  van de weidebloemen, overal vogels die bouwen aan hun nest. 
Het is alsof de natuur met een onstuimige kracht de dorheid van de winter van zich 
afschudt.  

 

Maar hoe bijzonder is dit eigenlijk? Er wordt vaak gesproken over de cirkel van het 
leven. De natuur verloopt volgens een eeuwige wisseling van seizoenen. Ook de 
geschiedenis verloopt volgens een vast stramien van steeds maar weer hetzelfde. 
De wereld draait door en ten diepste is er niets nieuws onder de zon. En wat de 
lente betreft: natuurlijk is het bijzonder mooi als alles weer uitloopt, maar dat is nu 
eenmaal de gang der natuur.  

De woorden uit Psalm 104 die boven deze meditatie staan, bieden een heel ande-
re kijk op de lente. Zij beschrijven het voorjaar als een daad van God: Gij vernieuwt 
het gelaat van de aardbodem.  Het frisse groen en het felle geel zijn tekenen van 
Gods Geest die aan alle schepselen het leven geeft. Het is maar hoe je kijkt. Als 
moderne mensen zijn wij sterk geneigd om alles te zien in het licht van de natuur-
wetten. Vaak zijn het alleen kinderen en dichters die het anders durven te zeggen.  

Ongetwijfeld heeft de dichter van Psalm 104 ook wel iets afgeweten van natuur-
wetten, maar volgens hem zijn die wetten omsloten door de Schepper en door zijn 
daden. Onze werkelijkheid wordt ten diepste niet bepaald door anonieme automa-
tismen en mechanismen, maar door God die goed is. Hij is het die het gelaat van 
de aarde vernieuwt.  

Deze kijk op de dingen maakt onze verwondering over het voorjaar des te groter. 
De lente is geen vanzelfsprekendheid, geen dode wetmatigheid. Deze meimaand 
is één groot getuigenis van Gods liefde en trouw voor deze wereld. Hij zendt zijn 
Geest uit en alles komt weer tot leven. De lammetjes die deze maand geboren 
worden – het is het werk van Gods Geest. De bomen die deze maand uitlopen en 
de bloemen die gaan bloeien – het zijn daden van God. En de aard van die daden 
is: vernieuwing. Gods Geest doet geen oude dingen, maar Hij vernieuwt. Hij maakt 
nieuwe dingen. 

Vernieuwing. Dat is ook het werk dat Gods Geest in ons het leven doet. God werkt 
aan iets nieuws in ons. Hij vernieuwt ons leven. Dat is wat we vieren met Pinkste-
ren. Net als in de natuur is dit geen automatisme, maar een wonder. Laten we ons 
voor dat wonder van Pinksteren met hart en ziel openstellen en bidden dat God 
zijn Geest overvloedig over ons uitstort! 

Gerbrand Molenaar  
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Hemelvaart en Pinksteren 

 

Door de coronaperiode is het alweer even geleden, maar dit jaar zetten we de tra-
ditie voort dat er op Hemelvaart een oecumenische dienst is in de Koningskerk. Sa-
men met de r.k. Martaleren-parochie en Evangelishe Broedergemeente vieren we 
dit feest dat misschien wel het meest van alle kerkelijke feesten is onderge-
sneeuwd, niet alleen buiten, maar ook binnen de kerk. Is het nodig om deze dag 
nog als kerk te vieren, en waarom? Daar zou veel over te zeggen zijn, maar de 
kerk leeft nu eenmaal van de weg die Jezus is gegaan: van zijn komst met kerst, 
zijn dood en opstanding met Pasen, tot zijn huidige werk bij God - nog altijd is Hij 
actief. En hoe! In de hemel is Hij alle dagen met ons en voor ons bezig. Een vrolijke 
en troostvolle feestdag dus. Hopelijk ben je erbij om mee te vieren!  

 

Tien dagen na Hemelvaart vieren we Pinksteren. Christus is niet alleen in de hemel 
met ons bezig is, Hij stort ook zijn Geest over ons uit. In de meditatie in deze Meer-
zicht leest u daar ook over: de Geest die iets nieuws in ons doet, die ons ver-
nieuwt. De Geest - dat is Gods creatieve kracht. Bij de schepping was zij er al, zij 
zweefde over de wateren. Wat doods en vormeloos was, kwam tot leven, tot 
schoonheid. En dat proces van schepping gaat door, ook vandaag. Als een ware 
kunstenaar maakt de Geest gebruik van een mal, een vorm voor het nieuwe dat ze 
maakt. Die mal is Christus, en wij worden gevormd, gekneed, geschapen naar zijn 
beeld.  

 

Hemelvaart en Pinksteren zijn absolute hoogtijdagen voor de kerk. Dagen die we 
niet kunnen missen. De concurrentie is 
echter groot, omdat het ook absolute top-
dagen zijn voor het toerisme en voor de 
consument. Maar laten wij niet vergeten 
dat wij als christen en als kerk de naam 
van Christus dragen en dat we geroepen 
zijn om die naam te vereren en hoog te 
houden in deze wereld.  

Gerbrand Molenaar 

 

 

Rembrandt ~ De hemelvaart  

Uit de Passiecyclus ~ 1636   



6 

 mei-juni 2022 

Zonder jas naar buiten 

 

Een tijdje geleden zat ik in de kerk te werken. Ik had wat afspraken en moest een 
aantal e-mails doen. En ook al scheen buiten het zonnetje, binnen in het kerkge-
bouw was het behoorlijk koel. Omdat ik inmiddels lang genoeg binnen gezeten 
had, besloot ik voor mijn volgende gesprek een rondje te gaan lopen. En wat 
bleek, buiten was het een stuk warmer dan binnen! Zonder jas naar buiten, om te 
genieten van de voorjaarszon in het park.  

 

Volgens mij is dit een mooi beeld van het seizoen waar we nu in zitten. In een tijd 
vol beperkingen en lockdowns hebben we er het beste van gemaakt en mogen we 
ondanks alles terugkijken op mooie resultaten. Maar inmiddels ziet de wereld er 
weer een stukje anders uit. De terrassen zitten vol, feesten worden weer gevierd 
en de stad is in zomerse sferen. Als kerk is het soms nog even wennen, maar ook 
wij mogen weer ‘zonder jas naar buiten’. Zonder angst of beperking kunnen we 
weer organiseren, eropuit trekken en het leven vieren dat God ons gegeven heeft.  

 

Van binnen naar buiten, dat is ook de beweging van Pasen naar Pinksteren. In de 
tijd na Pasen raakt een steeds een grotere groep volgelingen overtuigd van de op-
standing van Jezus Christus. Voor zijn Hemelvaart geeft Jezus het zendingsbevel 
mee, waarna zij gezamenlijk in gebed gaan. En na de uitstorting van de Heilige 
Geest gaan zijn discipelen vol vuur de straat op om het goede nieuws van Pasen 
met heel de wereld te delen.  

 

Als kerk moeten we deze beweging ook steeds weer maken. Binnen zijn we geze-
gend met een rijke Bron! God, het evangelie, de gemeente en een mooi gebouw. 
Maar we zijn geroepen om dit naar buiten te brengen en ervan uit te delen. Als 
missionair predikant ga ik hier samen met het missionaire team graag in voorop. 
Door af te spreken met mensen die nog niet bekend zijn met de kerk, het organise-
ren van buurtactiviteiten en het openstellen van het kerkgebouw. Maar het is de 
opdracht aan ons allemaal om gevuld met de Heilige Geest van Pinksteren, een 
verschil te maken op de plek waar God ons gesteld heeft! Dus kom mee, naar bui-
ten toe!  

 

En nu in de praktijk 

Mooi woorden, van buiten naar binnen. Maar hoe ziet dat eruit in de praktijk? Op 
allerlei manieren! Bijvoorbeeld in het wormenhotel wat we onlangs met een feeste-
lijke bijeenkomst hebben geopend bij de kerk. Inmiddels zijn er maar liefst vijfen-
twintig buurtbewoners die daar hun groente-tuin en fruitafval deponeren zodat de 
wormen er compost van kunnen maken. En ook de koffieprut van de kerk krijgt hier 
een nieuwe bestemming. Een mooie manier om met bewoners rondom de kerk in 
contact te komen en het gesprek aan te gaan. Samen met de moestuinen die weer 
opstarten ontstaat er zo een ‘groene hub’. Een plek waar allerlei mensen die iets 
met groen willen doen samenkomen rondom de kerk. En veel van die mensen ko-
men zo voor het eerst of opnieuw weer eens binnen in het kerkgebouw.  



7 

 mei-juni 2022 

Een ander mooi voorbeeld is het muziektheater dat in mei en juni in de kerk een 
voorstelling gaat voorbereiden met kwetsbare ouderen en kinderen in de basis-
schoolleeftijd. Samen werken ze toe naar een voorstelling op zaterdag 25 juni waar 
de buurt voor wordt uitgenodigd. Daarnaast zijn er activiteiten die doorgaan. Zo 
ben ik iedere maand met een groep ouderen in gesprek over zingevingsvragen in 
Dynamo en zitten we iedere maandagavond met buurtbewoners rondom de tafel 
voor koffie, thee en het delen van lief, leed en wat boodschappen bij de Give&Get 
kast.  

Door al die activiteiten heen wordt het goede nieuws van het evangelie gedeeld. 
Soms heel expliciet doordat we bijvoorbeeld bij de open kerk voor een bezoeker 
mogen bidden en iets mogen delen van de liefde en kracht van God. Soms door 
gewoon een stukje aandacht en tijd te schenken in de buurt, in deze tijd is dat trou-
wens vaak al een ongewoon groot geschenk. En door alles heen hopen, bidden en 
geloven we dat de Heilige Geest door alles heen werkt en het koninkrijk van God 
uitgebreid wordt. Daar kunnen we uw en jouw hulp goed bij gebruiken. Als je tijd, 
zin en energie hebt, kom dan gerust helpen bij een van de missionaire activiteiten. 
We kunnen alle hulp gebruiken dus meld je aan bij mij via  

                                buurtdominee@kerkdebron.org.  

 

Overige mededelingen 

 

Op 18 maart hebben we een ministrycursus gehouden in de Bron. Met zes deelne-
mers hebben we gesproken en geoefend met ‘luisterend bidden’ door te stil te wor-
den en te luisteren wat de Heilige Geest in je gedachten of gevoelens ingeeft. Ver-
volgens hebben we geoefend met het gebed voor elkaar. Oefenen is dan wel een 
relatief begrip, want ook op deze avond was het gebed net zo krachtig en echt als 
altijd. Het was een mooie en verrijkende ervaring. Een aantal deelnemers hebben 
besloten om onderdeel te worden van het gebedsteam en anderen willen er nog 
wat meer in leren en oefenen. Daarom organiseren we nog een vervolg waar je 
trouwens ook zonder de eerste cursus aan mee kan doen. U leest hier meer over in 
het weekbericht.  

 

Dit jaar zit ik in het traject van de (verplichte) primaire nascholing van de PKN. Dat 
betekent dat ik zes keer twee dagen naar het conferentiecentrum Hydepark ga om 
daar samen met collega’s en docenten onderwijs te ontvangen en te reflecteren op 
het werk. Een mooie kans om mij als missionair predikant verder te ontwikkelingen 
om de juiste richting te kiezen in het werken in en rond de Bron. Ik heb er inmiddels 
twee tweedaagse op zitten, maar zal nog weg zijn op 30 mei-1 juni, 20-21 juni, 26-
27 september en 14-15 november.  

 

 

Ds. Rene Visser 
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Uit de kerkenraad 

 

 

De afgelopen maanden heeft de kerkenraad onder andere gewerkt aan een nieuw 
missie en visie document. Missie staat voor de stip aan de horizon, gevat in enkele 
zinnen: wie zijn we, en waar willen we naar toe? Visie staat voor de keuzes die we 
dan nu (of in de komende vijf jaar) moeten maken – eigenlijk de uitwerking van die 
missie. De kern is dus vervat in de missie: 

 

Wij zijn De Bron, een plek in Amsterdam van ontmoeting met God en verbin-
ding tussen mensen.  

 

Geïnspireerd en aangespoord door het verhaal van de Bijbel zoeken wij sa-
men naar God, de bron van vrede, vreugde en vrijheid.  

We zijn een open huis waar iedereen welkom is. We zorgen voor elkaar en 
we zijn betrokken op en van betekenis in de buurt. 

Wij verlangen ernaar om het geloof door te geven en deze ‘bron’ te delen met 
iedereen die dat wil.  

 

 
Ik zal hier niet gaan herhalen wat er allemaal vervolgens staat in de uitwerking in 
visie. Het hele document kan van de website van de kerk gedownload worden, of 
natuurlijk bij een van de kerkenraadsleden opgevraagd worden. Maar los van de 
inhoud, toch nog even dit. Het was niet onze ambitie om elk facet van het kerkelijk 
leven in de Watergraafsmeer te beschrijven. Liever wilden we een kort, inspirerend 
document dat de kansen en knelpunten benoemde, en dat de lijnen uitzette naar 
de toekomst. Voor ons als kerkenraad is het nu de taak om dit stuk er telkens bij te 
nemen. Want wat heb je aan een landkaart als je er niet op navigeert? Zo zien wij 
ook dit document: het is als een instrument om de juiste kant op de varen.  

Bij de presentatie van het document op de gemeentevergadering van 3 april jl. 
vroegen we aan de leden: herkent u wat er staat, en waar wilt u aan bijdragen? Dat 
werden vervolgens bemoedigende gesprekken rondom de thema’s Betekenis voor 
de Buurt, Open Huis, Samen Zoeken, en Financiën. Enkele reacties wil ik er hier 
even uitlichten, waarbij ik begin bij de financiële kant van het kerkzijn. Daar ligt 
voor De Bron een enorme uitdaging. Dit jaar hebben we, ook omdat we rekening 
houden met enkele aanpassingen van het kerkgebouw, een tekort begroot van 
meer dan € 260.000,- . Het is duidelijk dat we de bekostiging van het kerk-zijn an-
ders moeten gaan aanpakken: we kunnen de kerk niet openhouden als we enkel 
kunnen rekenen op de giften van kerkleden. Aan de tafel werd gesproken over de 
manier waarop we de (financiële) verantwoordelijkheid voor ons prachtige kerkge-
bouw kunnen delen met de buurt. Ook spraken we over het binnenhalen van spon-
sors, het opzetten Gelukkig is er sinds begin dit jaar een commissie actief, die hier 
werk van maakt. Onder leiding van de kerkrentmeesters, in het bijzonder Nel Wes-
tra, gaan Jelmer Bontekoning, Steven Groenendaal en Chris van der Veer er mee 
aan de slag. an een donateursnetwerk, en andere bronnen van inkomsten  
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En tot onze grote vreugde meldde ook Rick Eggink zich bij deze tafel aan om de 
schouders onder deze commissie te zetten. Daar zijn we enorm blij mee!  

Ook aan andere tafels werd gesproken over het kerkgebouw. Willen we dat het 
kerkgebouw echt een centrum in onze buurt is, dan moeten we wel iets doen aan 
de toegankelijkheid, zowel fysiek als op sociale media. Concreet kwam naar voren 
dat het plein meer uitnodigend zou moeten zijn, alsook werd de ambitie uitgespro-
ken om het kerkgebouw ook doordeweeks open te stellen. Dit is natuurlijk wel af-
hankelijk van vrijwilligers, en daar ligt nu juist een van de knelpunten in onze kerk. 
Overal is menskracht voor nodig, maar de werkzaamheden komen nu nog teveel 
op dezelfde mensen terecht. Momenteel is Mari Baauw dergelijke wensen in kaart 
te brengen, en tegelijkertijd denkt hij na over de verschillende ruimten die we in de 
kerk hebben. Een van de uitdagingen daarbij is ook te bedenken op welke manier 
we de ruimten boven de ingang beter kunnen benutten. In mei zal hij zijn onder-
zoek presenteren aan de kerkenraad. 

Er werden ook tal van ideeën geopperd rondom het kerk-zijn zelf. Voor de tieners 
en het werk van de tienerwerker werd aandacht gevraagd. Juist de jeugd is ontzet-
tend belangrijk, en we prijzen ons gelukkig met het werk van Anne-Marij met de tie-
ners. Dat wordt ook zeer gewaardeerd onder de tieners. Hetzelfde geldt natuurlijk 
ook voor de jongere kinderen. Het blijft een uitdaging om met voldoende vrijwil-
ligers dit werk op te vatten. De groep is (gelukkig!) best groot, maar soms is het wel 
een uitdaging om het verschil in leeftijd tussen de jongsten en oudsten te overbrug-
gen. Daarnaast kwamen ook praktische tips naar voren: in hoeverre kunnen wij be-
zoekers van de diensten ook na de dienst nog behulpzaam zijn? Kunnen we hen 
iets meegeven naar huis, om nog eens iets na te lezen, of punten om voor te bid-
den? Hoe bereiken wij de mensen om de kerk heen? Hoe belangrijk is daarvoor 
het internet en sociale media kanalen zoals Facebook en Instagram? Momenteel 
zijn we als kerkenraad ook bezig om deze ‘presentatie’ te vernieuwen: een nieuw 
logo en huisstijl, die dan ook uitgewerkt wordt naar een strategie voor (een nieuwe) 
website en aanwezigheid op sociale netwerken. Uiteraard hopen we dit te kunnen 
ontwikkelen in samenspraak met diegenen die nu voor de website en de sociale 
media verantwoording dragen. We hopen de vernieuwing in september, bij de start 
van het nieuwe kerkelijk jaar, te kunnen presenteren.   

Tijdens de gemeentevergadering hebben we ook het beroep op ds. René Visser 
opnieuw bekrachtigd. Hij was op 6 september 2020 samen met Gerbrand Molenaar 
bevestigd als dominee in onze gemeente, maar hij werkte nog altijd via de landelij-
ke mobiliteitspool van de PKN. Nu ligt de weg open om hem daadwerkelijk aan on-
ze gemeente te verbinden. We zijn dankbaar voor zijn werk, en voor de vruchten 
die we kunnen zien van zijn werk. Die vruchten zijn een bevestiging van de keuzes 
die we hebben gemaakt als kerk in het verleden. Ergens zijn we ermee verrast, 
maar tegelijkertijd mogen we ook weten en leven uit het besef dat bij God alles mo-
gelijk is, en dat hij is het is het werk bevestigd en zegen geeft. Het is heel bemoedi-
gend om te zien, niet alleen hoe René (en het missionaire team) het werk aanpakt, 
maar ook hoe daarmee mensen bereikt worden die we voorheen als kerk niet be-
reikten. We hopen dat hij zijn werk voort kan zetten, en dat we nog veel meer ver-
rast zullen worden. We bidden hem – en alle anderen die bij onze kerk betrokken 
zijn en zich inzetten – Gods zegen toe in zijn (hun) werkzaamheden.  

Namens de kerkenraad, 

Hans Teerds 
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1-mei  Gerbrand Molenaar 10.00 uur 

8-mei  Ernst Boogert 10.00 uur 

15 mei  Gerbrand Molenaar 10.00 uur 

22 mei  Gerbrand Molenaar  

26 mei Hemelvaartsdag meerder voorgangers 

oecumenische dienst in 
de 
Koningskerk om 10:30 
uur 

29 mei  Margrietha Reinders 10.00 uur 

    

5-jun Pinksteren Gerbrand Molenaar 10.00 uur 

12-jun  René Visser Heilig Avondmaal 

19-jun  Gerbrand Molenaar 10.00 uur 

26-jun  Gerbrand Molenaar 10.00 uur 

    

3-jul  René Visser 10.00 uur 
10-jul  Gerbrand Molenaar 10.00 uur 

17-jul  Gerbrand Molenaar 10.00 uur 

24-jul  Margrietha Reinders 10.00 uur 

31-jul  ds. D.W. van Ruiten 10.00 uur 

Rooster kerkdiensten 1 mei  - 31 juli   

Wijzigingen voorbehouden  
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 Opening wormenhotel, vrijdagmiddag 18 maart  

In de afgelopen maanden ben ik samen met buurtbewoners en de gemeente Am-
sterdam bezig geweest met het plaatsen van een Wormenhotel naast de moes-

tuintjes. Ik had er ook nog 
nooit van gehoord, maar een 
Wormenhotel is een houten 
bak waar groente, fruit en 
tuinafval in kan worden ge-
daan. Binnenin zitten wor-
men die dit afval verwerken 
tot compost, wat gebruikt 
kan worden in de tuin. Een 
bijzonder stukje schepping, 
waarmee afvalstoffen terug-
gegeven worden aan de na-
tuur. Dit wormenhotel wordt 

geplaatst door de gemeente Amsterdam en als Kerk mogen we er zorg voor dra-
gen samen met zo’n twintig buurtbewoners. Een mooie wijze waarop we in de 
buurt actief zijn! Het wormenhotel is feestelijk geopend op vrijdag 18 maart 2022 

 Meer info bij René Visser 

mei-juni 2022 
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                                     Diaconale collectes mei - juni 2022 

Beste gemeenteleden, 

Wat zijn we blij dat het ‘normale’ leven weer op gang is gekomen. Daarom begin ik 

weer de verantwoording van de collectes aan u te laten zien.  

Vóór 23 januari waren de collectes niet noemenswaardig en hebben we die collec-

tes nog een keer opgenomen zodat we een beter bedrag kunnen overmaken naar 

die goede doelen. Het betreft Barthiméus – waarvoor we 13 maart ook hebben ge-

collecteerd en Drugspastoraat Amsterdam waarvoor we op 3 april hebben gecollec-

teerd. 

Als u uw bijdrage per bank wil overmaken wilt u dan de collecte noemen waarvoor 

u het geld bestemt.  

Rekening nummer NL 10 INGB 0004 6220 84 ten name van Diac Protestantse 

Gem Watergraafsmeer.  

Verantwoording Diaconale collectes 2022 

Datum collecte: Diaconaal doel Bedrag in Euro’s 

23 januari Diaconie Amsterdam - Wereldhuis 54,20 

30 januari Wereld Lepra Dag 73,00 

6 februari Stap Verder Amsterdam Z.O. 72,30 

13 februari Kerk in Actie – Nepal 94,20 

20 februari Classicale Comm. Pastorale Zorg 
Gehandicapten 

78,20 
  

27 februari Kerk in Actie – Oekraïne 238,70 

6 maart Flame Foundation 232,75 

13 maart Barthiméus Sonneheerdt 101,70 

20 maart Kerk in Actie – Indonesië 142,90 

27 maart Stichting Surinamekalender 332,20 

3 april Drugspastoraat Amsterdam 116,30 

10 april Classicale Comm. Pastorale Zorg 
Gehandicapten 

316,10 

mei-juni 2022 
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                                             Diaconale collectes mei- juni 2022 

 

 

Giften voor Betondorp Bloeit kunt u rechtstreeks overmaken naar bankreke-

ningnummer IBAN NL39 trio 0320258513 t.g.v. Betondorp Bloeit 

          Deze rekening is speciaal voor Betondorp Bloeit vrijgemaakt  

          Ans van Raalte-Deschan  E-mail: ans.deschan@live.nl 

1 mei Immanuël – Joods hospice Amsterdam 

8 mei Stichting Antar – een thuis voor kinderen in Amsterdam Oost 

15 mei Kerk in Actie – Jeugddorp  De Glind 

22 mei Amnesty International 

29 mei Give en Get Project in de Bron 

5 juni Kerk in Actie – zending - Zuid Afrika 

12 juni Exodus – ex gedetineerden 

19 juni Betondorp Bloeit 

26 juni De Regenboogstichting – inloophuizen voor ongedocumen-
teerden in Amsterdam 

3 juli Kerk in Actie – Werelddiaconaat - India 

                                         Nieuws vanuit de diaconie: 

Beste gemeenteleden,     

Het is al weer bijna drie jaar geleden dat de diaconie voor het laatst haar busreisje 
heeft georganiseerd. Door Corona kon dit helaas niet doorgaan. Voor wie het bus-
reisje (nog) niet kent: ieder jaar trekken we als gemeente, jong en oud, een dagje 
Nederland in om het land, maar vooral elkaar, een beetje beter te leren kennen! 
Een busreisje klinkt dus heel saai, maar is het niet! Het is de uitgelezen kans om 
na twee jaar Corona elkaar weer eens te ontmoeten! Ook als je relatief nieuwe 
bent in de kerk, ben je van harte welkom! 

Dit jaar gaan we op 17 september naar de zandsculpturen in 
Elburg. De vertrek- en terugkeertijden worden t.z.t. nog bekend 
gemaakt. Het reisje kost, inclusief busrit, koffie en lunch, 35 eu-
ro per persoon. De rest wordt bijgelegd door de diaconie en de 
kerkrentmeesters.  

We verzoeken u zich voor 1 juni aan te melden bij:  

Vincent Lageweg (via: vincentlageweg@gmail.com, of 0615075363)  

of Paola Castronuovo (pcastronuovo@yahoo.com of 0621945087) 

 
We hopen op een gezellige dag in Elburg. Uiteraard houden we ons aan alle gel-
dende gezondheidsregels. 

De diaconie 

mei-juni 2022 

mailto:vincentlageweg@gmail.com
mailto:pcastronuovo@yahoo.com
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Preek  zondag 20 maart 2022 Gerbrand Molenaar 

Gemeente van Christus, 

In de lezing van vandaag treffen we het volk Israel aan op de grens van het beloof-

de land. De bevrijding uit Egypte ligt achter hen. Vorige week hoorden we het ver-

haal van de doortocht door de Rietzee. En na die wonderbaarlijke bevrijding volgt 

dan een lange periode in de woestijn, 40 jaar. En veertig is in de Bijbel niet zomaar 

een getal. Door corona zijn we er bijna vertrouwd mee geworden: het franse qua-

rante – quarantaine. 40 is een periode van afzondering. Weg uit de vaart van het 

leven. Je wordt stil gezet en tot bezinning gebracht.  

Wij leven nu in de 40 dagentijd. Dat is quarantaine voor de kerk. Woestijntocht. 

Veel christenen in deze wereld vasten. Sommigen letterlijk, eten alleen ’s avonds, 

anderen eten alleen bepaalde dingen niet. En weer anderen kiezen ervoor om bijv. 

geen sociale media te gebruiken, of minder tv te kijken. Ik moet eerlijk bekennen 

dat ik er zelf niet heel goed in ben, het is ook een traditie waar ik niet vertrouwd 

mee ben. Maar ik merk wel dat het me steeds meer bezig houdt. En mijn eerste 

kleine stapje is om deze veertig dagen geen alcohol te drinken, behalve op zon-

dag, maar dat is dan ook geen vastendag…  

De woestijn. Daar moest Israel doorheen. Veertig jaar lang. Na die bevrijding uit 

Egypte kon het niet zomaar in één rechte lijn doorstomen naar het beloofde land. 

Want dat beloofde land… dat is niet zomaar een locatie, een stukje goede grond, 

het is daar waar het leven geleefd wordt zoals God dat bedoelt, waar de geboden 

van God, de Torah, vervuld wordt. Daar is het leven goed, daar komt alles tot bloei.  

Leven in het beloofde land, daar is opvoeding voor nodig, en training. Je moet er 

voor klaargemaakt worden. Een mens worden die zijn plek in het leven kent, zijn 

plek op aarde, die de grenzen kent en daar niet steeds overheen gaat, die weet 

van beginnen, maar ook van ophouden, van werken en van spelen, van zorgen en 

van loslaten, van kiezen en vertrouwen. Wanneer ben je daar klaar voor?  

De bijbel vertelt prachtig, maar ook wel aangrijpend over dit lange proces, deze 

weg van veertig jaar die Israel gaat. Het roept het beeld op van God die zijn volk 

opvoedt, zoals een vader zijn kind. In onze lezing, in vs.5 kom je dit beeld ook te-

gen. En bij Israel moet ik eigenlijk denken aan een getraumatiseerd kind. Het trau-

ma van de slavernij heeft erin gehakt. Hoe leert zo’n kind om te vertrouwen en 

zichzelf over te geven?  

Bij de minste tegenstand komt het volk in opstand, voortdurend mopperen ze op 

God, zijn ze bang voor wat er komt, onzeker. Weet je wat ze zeggen? Laten we 

alsjeblieft maar weer teruggaan naar Egypte, daar wisten we tenminste waar we 

aan toe waren. Hoe miserabel het leven daar ook was, je had er tenminste te eten, 

en je kon daar gewoon blijven. Alles beter dan dit, deze vreemde weg in onzeker-

heid, in een woestijn waar eten en drinken – de basis nota bene – nog onzeker is. 

mei-juni 2022 
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 Ik heb weleens begrepen dat vrouwen die gevlucht zijn voor huiselijk geweld en in 

een blijf-van-m’n-lijf-huis terecht kwamen, dat zij bijna altijd wel weer een keer – en 

vaak ook meerdere keren - terug vallen in hun oude situatie, terug naar hun ge-

welddadige partner. En dat alles dan weer van voor af aan begint. Omdat ze eigen-

lijk geen idee hebben hoe zij alleen verder moeten. Schrijnend hoe een mens ver-

trouwd kan raken met de ellende. Beter nog dat, en weten waar je aan toe bent, 

dan op weg moeten, weggeroepen worden naar een vreemd, nieuw leven dat je 

niet kent, achter een God aan die je niet ziet.   

 

Toch is dit de weg die God met zijn volk gaat. De woestijn in. En inderdaad, daar 

wordt hun leven beproefd. Ze komen zonder water te zitten en zonder brood. En ze 

raken blootgesteld aan alle gevaren van de natuur, giftige slangen en schorpioe-

nen. Maar komen ze daar zonder kleerscheuren doorheen. God leidt hen er door-

heen. Hij zorgt voor hen: water uit de rots, brood uit de hemel. Misschien ken je het 

verhaal van het manna: wit, schilferachtig spul dat ’s morgens op de grond licht, en 

het is eetbaar. Ze kunnen het verzamelen en ervan eten. Maar… het is steeds 

maar genoeg voor één dag. Voorraden aanleggen is er niet bij. Het is letterlijk leven 

bij de dag, stap voor stap. 

 

En zo zijn ze die periode doorgekomen. Veertig jaar waarin God met hen meetrok. 

Een periode van opvoeding. Niet makkelijk, er werd gescholden, gerebelleerd. In 

wanhoop riep Israel dat ze terug wilden naar Egypte. En in woede riep God dat Hij 

er een einde aan zou maken, omdat Hij klaar was met dit volk. Maar er groeide ook 

vertrouwen. Omdat Hij er toch telkens weer was. Zijn trouw, zijn hulp, zijn stem, zijn 

bescherming, in al die veertig jaar was Hij er. Dichterbij dan ze dachten: overdag in 

de wolkkolom en ’s nachts in de vuurkolom.  

 

Vandaag zijn er veel mensen die op zoek zijn, misschien jij wel; zoeken naar een 

leven waarin geloof en spiritualiteit een plek heeft, zoeken naar wat nu een goed 

leven is, een leven met inhoud, met diepgang, een leven met perspectief. Voelt 

zo’n zoektocht eigenlijk ook niet als een tocht door de woestijn waarbij je jezelf als 

het ware in de waagschaal moet leggen? Heel kwetsbaar. Durf ik mezelf, mijn oude 

leventje, mijn oude ideeën los te laten, en heb ik het lef, de moed om een nieuwe 

weg in te slaan. Ook al ken ik die weg nu nog niet, en al moet ik daar nog heel veel 

in ontdekken en leren?  

 

Ik vind het ontzettend dapper als mensen deze onderneming wagen. En ik vraag 

me af: moeten wij daar als christenen, als kerk ook niet steeds naar terug? Terug 

naar de woestijn, waar niks meer vanzelfsprekend is,  

mei-juni 2022 
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 waar je je niet kunt verschuilen achter je buitenkant, je status, je achtergrond of 

wat ook maar. Waar je kwetsbaar bent. Een naakt mens. 

Daar is deze periode van quarantaine voor, veertig dagen voor Pasen. Terug naar 

de woestijn. Een periode om naar binnen te kijken, je eigen hart te onderzoeken. 

Wie ben ik? Wat leeft daar? Waar ben ik op uit? Waar geloof ik in? Maar dat is niet 

alles. Als je alleen zo naar binnen kijkt, zou je ook helemaal vast kunnen lopen. 

Nee, juist in de woestijn ontdek je ook de wonderen om je heen, het wonder waar 

we als kerk van leven: we zien Christus! Christus is daar in de woestijn. In al ons 

zoeken en struikelen loopt Hij met je mee, gaat Hij ons voor. Hij is ons water uit de 

rots, ons brood uit de hemel. Wij leven in zijn nabijheid.      

Deut.8 plaatst ons op de grens, de drempel naar het beloofde land.  Achter ons de 

woestijn, een periode die niet makkelijk is, maar onmisbaar. Omdat we daar ont-

dekten we wie God is, hoe Hij ons leven richting geeft en draagt van dag tot dag. 

Maar dan wordt er ook vooruit gekeken. Daar ligt Kanaän, het beloofde land. Nooit 

meer gebrek aan water of aan brood, aan welk voedsel of lekkernij ook maar. 

Daar is overvloed, daar is werk en welvaart, ontwikkeling en vooruitgang, moge-

lijkheden en kansen te over. Daar bruist het leven, de toekomst ligt aan je voeten.   

 

Wat doet het met je als je die grens overgaat? Wat doet het met je als je rijk bent 

en geen minuut hoeft wakker te liggen over genoeg voedsel, genoeg inkomen, 

een dak boven je hoofd? Wat doet het met je als je sterk en zelfverzekerd het le-

ven ter hand kunt nemen, trots kunt wijzen naar alles wat je hebt bereikt? Wij her-

kennen de situatie. We leven in een stad van gigantische mogelijkheden. Als je 

maar hard genoeg werkt. Je ziet mensen die het gemaakt hebben. En zelf ben je 

er misschien ook druk mee, met werk en inkomen, progressie maken, zorgen dat 

je er goed bij zit, dat je kinderen alles meekrijgen, zoveel mogelijk zekerheid voor 

de toekomst, dat je safe zit. En God dan? Ach, God… ja die zou je in alle drukte 

toch haast vergeten. Waar hadden we hem ook alweer voor nodig?  

Dit is het scenario dat onze lezing vanmorgen schetst. Dat als we de woestijn ach-

ter ons laten, dat we dan God vergeten. Dat de welvaart hoogmoed teweeg brengt 

en dat we de stem van God over ons leven veronachtzamen. Die stem die jou ooit 

riep en zo raakte en ontroerde, dat je die niet eens meer hoort, dat je zijn aanwij-

zingen, zijn geboden links laten liggen. Je doet alleen wat voor jou goed voelt, er 

is maar één kompas en dat ben jijzelf.  

Hoe herkenbaar, dit scenario! In Deuteronomium 8 eindigt het met dreigende taal. 

Als het die kant op gaat, dan zult u omkomen. Met andere woorden: dan is dat be-

loofde land nog heel ver bij je vandaan. En wie de bijbel doorleest, komt erachter 

dat dit inderdaad steeds weer de realiteit is. Het beloofde land, de aarde waar 

Gods wil wordt gedaan, waar de Torah vervuld wordt en waar alle leven tot bloei 

komt, het blijft een toekomstvisioen. Zo eindigt de Bijbel ook met het boek Open-

baring, waar de kerk roept ‘maranatha!’ Kom, Heer Jezus, kom snel! 

mei-juni 2022 
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 En dat beloofde land dat zal er komen! Straks wordt het Pasen, en dan vieren we 

het. Dat er een nieuw leven doorbreekt. Dat het gewoonweg niet te stuiten is. Het 

breekt zelfs door de muren van de dood heen. Het komt er aan! En wie oplet ziet 

her en der de voortekenen. Hoeveel dood en verderf er ook nog rondwaart in deze 

wereld, als je goed kijkt zie je ook wat anders: mensen die leven en handelen in de 

Geest van Christus, gedreven door een liefde die niet rekent, die niet achterhoudt, 

die niet zuinig is, maar gul en mild en barmhartig. 

Maar ik ben zover nog niet, zeg je. Nou, dan kunnen we mekaar de hand schud-

den. De woestijn kunnen wij blijkbaar nog niet achter ons laten. We hebben nog 

wel wat te leren en te ontdekken. En daarom is er elk jaar opnieuw veertigdagen-

tijd. Ook nu weer. En we pellen onszelf als het ware af, al die schillen om ons heen 

om onszelf te beschermen en te verschuilen. De woestijn is een bange onderne-

ming.  

Maar… in de woestijn is ook Christus! In het evangelie lezen we dat; hoe de Geest 

hem letterlijk de woestijn indreef, veertig dagen, om net als wij verzocht te worden. 

En waar jij en ik vielen, daar bleef Hij staande. Waar wij het opgaven, daar bleef 

Hij trouw. En nog altijd is Hij er voor ons, in de woestijn van je leven. Hij reikt je de 

hand. Sta op! Volg mij! Laten we vanaf nu ons leven samen delen. Ik breng je naar 

het beloofde land. Vertrouw me.  

Amen. 

Fysio  

       Beter  

              Bewegen 

      Vestigingen: 

      Overtoom 256 

     Veeteeltstraat 20 

Johan jongkindstraat 3 

Telefoon:020.6184658 

mei-juni 2022 
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                                                                       Woordzoeker 

Oplossing woordzoeker nr 8  Oost West, thuis best 

Kerk de Bron 

Oplossing Woordzoeker volgende Meerzicht 

mei-juni 2022 
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Uitleg van puzzel Woordzoeker 

Give en Getkast  

Op hun 50-jarig huwelijksjubileum hebben Kees 
en Hannie de Zwart geld ingezameld voor de 
Give & Getkast. Met dit prachtige geschenk heb-
ben we een mooie kast aan kunnen schaffen 
voor de gasten van de open kerk. Deze kast 
staat inmiddels ingericht en wel in de keuken, zie 
de foto in de bijlage. Zoals u op de foto kunt zien 
kan de kast nog wel wat aanvullende spullen ge-
bruiken! Daarom zou ik u en jou willen vragen 
weer eens wat mee te nemen voor de voorraad-
kast. Producten die goed lopen zijn:   

• Blikken soep,  

• groente, tomatensaus en knakworst  

• Rijst, pasta, macaroni  

• Koffie en thee  

Een lekker koekje voor bij de koffie  

Mocht u iets overhebben dan kunt u het zondag meenemen. Een donatie kan ook, 
naar het rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van Give & Get.  

NL10 INGB 0004 6220 84 tnv Diac. Prot.Gem. Watergraafsmeer  

mei-juni 2022 
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 Beste Gemeenteleden, 

Op zondag 6 maart is er gecollecteerd voor één van de diaco-

nale jaarprojecten van de Bron in 2022, namelijk de stichting 

Flame Foundation. Heel bijzonder want er is die ene zondag 

een bedrag opgehaald van tenminste 232,75 euro!! Ik stond 

versteld en ben hier heel dankbaar voor! 

Nadat ik een jaar vrijwilligerswerk heb gedaan in Kenia heb-

ben we de Flame foundation opgericht met Nederlandse en Keniaanse vrienden. 

De stichting ondersteunt rond de 90 kwetsbare kinderen en hun (pleeg)gezinnen in 

Kenia met onderwijs en medische zorg. 

Het bedrag van 6 maart ondersteunt o.a.de Merry-go-round. Die de (pleeg)ouders 

van de Flame foundation zelf hebben opgezet. 1 x per maand komen ze bijeen, 

praten over hun problemen en vervolgens gaan ze rond met de pet. Iedereen stopt 

wat kleingeld in de pet. En steeds krijgt 1 deelnemer de helft van de inhoud van de 

pet en kan daarmee een kleine investering doen (bijvoorbeeld kippen kopen of een 

dak repareren). De andere helft wordt opzij gezet voor de aanschaf van schoolboe-

ken. Het komende jaar stoppen wij als Bron dus ook steeds wat in de ”pet”! 

Ook hebben we een kind erbij in onze Bron gemeenschap want we zijn gestart met 

de sponsoring van Tabitha. Tabitha is net 10 jaar geworden. Het is onbekend waar 

haar moeder is. In 2019 is haar vader overleden en sindsdien zorgt haar oma Mar-

tha voor haar. Nu ze in het Flame programma zit kan zij naar de basisschool want 

vanuit de Flame is voor haar een schooluniform gemaakt. Een schooluniform is in 

Kenia verplicht om überhaupt toegang tot een school te kunnen krijgen. Tabitha zit 

nu in klas 1 en leert lezen en schrijven. Helaas heeft zij regelmatig last van mala-

ria.  De Flame foundation helpt – wanneer dat nodig is – de ziekenhuisrekening te 

betalen. De omstandigheden van Tabitha zijn verre van ideaal maar we hopen dat 

het Flameprogramma haar een vlammetje van hoop geeft voor nu en in de toe-

komst. De sponsoring van een Flamekind kost 20 euro per maand en tijdens de 

basisschoolperiode sparen we veel van dat geld op voor de duurdere vervolgoplei-

ding. 

Misschien wilt u bidden voor Tabitha? Omdat de volgende collecte voor de Flame 

Foundation op 6 november staat gepland mag u uiteraard ook al 

eerder financieel bijdragen voor Tabitha op  

NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diac. Prot. Gem. Watergraaf-

smeer o.v.v. Flame Foundation Tabitha.Voor meer informatie mag 

u mij natuurlijk altijd aanspreken of kijk op www.flamefoundation.nl.  

Vriendelijke groet, 

Mirjam van Meekeren-Wildenbeest (wildenbeestm@hotmail.com) 

mei-juni 2022 

Tabitha 2022 
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Afscheid is de deur naar deToekomst 

mei-juni 2022 

ROTI-WORKSHOP 
  
Lieve vrouwen, opgelet! Op zaterdagmiddag 21 mei gaan we onder leiding van 
Nita kokkerellen. 
Nita heeft ons al meerdere malen op zondag getrakteerd op heerlijke zelfgemaakte 
Surinaamse Roti en op deze middag zal ze ons de kneepjes van het vak leren. 
We starten om 16.30 uur met een drankje en gaan dan samen aan de slag, om het 
vervolgens natuurlijk ook lekker samen op te eten.  
  
Op deze manier hopen we elkaar als vrouwen van de Bron wat beter te leren ken-
nen. Of je nu vaak in de kerk te vinden bent of zo af en toe eens aanwaait, of je nu 
oud of jong bent:  
voel je welkom om mee te doen! 

Wel graag even opgeven bij Mirjam van Meekeren (06-30647728) of bij Christien 
Molenaar-Dekker (06-49806215). 
  
Hopelijk tot dan! 
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Onesimus                     Ik had een nieuwe bril nodig. 
 
De glazen voldeden niet meer. Ik zag alles niet meer zo scherp. Kon de dingen 
niet goed meer onderscheiden. Soms zag ik niet eens het verschil tussen de ene 
en de andere mens. Hoog tijd dus voor een nieuwe bril. 
 
‘Wat vindt u van deze’, vroeg de opticien. 
Ik paste de bril die hij me aanreikte. ‘Zit niet slecht’ zei ik. Ik keek er door. 
Merkwaardig, het zou wel even wennen zijn, maar voorlopig zag ik vreemde din-
gen. 
Portemonnees, beurzen, bankbiljetten, muntstukken en bankgebouwen met open-
staande deuren. 
‘Wat is dit voor een bril’ vroeg ik verbaasd. 
Dat is het model ‘big money’ meneer. Een veelgevraagde bril mag ik wel zeggen. 
Echt iets bijzonders, zoals u ziet. Bevalt hij u niet? 
 
Ik zette de bril af en gaf toe dat het een erg aantrekkelijk model was, maar men-
sen kon je er nauwelijks mee zien. 
‘Ik probeer graag een andere bril’ zei ik. ‘Mag ik deze opzetten?’ 
Ik paste een tweede. ‘Prestige’ stond met fraaie letters op éen van de poten te le-
zen. 
Gelukkig die was anders. Geen geld meer te zien. 
Maar wat was dat nou? Met deze bril zag ik overal gouden, zilveren, bronzen me-
dailles. Overal prijzenkasten vol bekers, wimpels, vaantjes. Maar mensen zag ik 
niet. 
 
‘Nee’ zei ik, deze moet ik ook niet. Begrijp me goed, het is een prachtige bril, 
maar mensen zie ik er niet of nauwelijks door. Het zal wel aan mij liggen. 
 
‘Probeert u deze dan eens’ drong de verkoper aan. Deze is weer van een andere 
fabrikant. ‘Critique’ heet deze bril.  
En jawel, nu zag ik mensen. En scherp. Ik zag ze ook zwart, pikzwart.  
Kijk daar liep zowaar mijn buurman. Lieve help, wat zag die man er zwart uit. Ein-
delijk zag ik dan eens wat-ie allemaal op z’n geweten heeft. Nooit geweten dat die 
kerel zo zwart was als de nacht. 
En….kijk daar ging mijn schoonzus. Ook al zo’n zwart portret. Altijd klagen, altijd 
roddelen, altijd maar somber en de dingen van de donkere kant bekijken. 
Eindelijk zag ik eens hoe mensen in werkelijkheid zijn. 
Alleen, wat zag de wereld er nu ineens donker uit. Wat een ellende om met zo’n 
bril door het leven te gaan. 
‘Nee, dank u, ik geloof toch niet dat dit een geschikt model voor me is…’ 
 
De man in de brillenwinkel keek me veelbelovend aan. ‘Wacht’ zei hij. Hier heb ik 
misschien nog een model dat u bevalt. De vorm is wat eigenaardig maar mis-
schien voor u juist heel geschikt. 
 
Ik bekeek het model. Aardige naam droeg deze bril. ‘Con amore’. ‘Met liefde’ be-
tekent dat. En inderdaad, de vorm van de glazen waren ietwat afwijkend. Het le-
ken wel twee harten. Moest ik daarmee over straat? 
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Enfin, eerst maar eens kijken of deze glazen beter waren. 
Nee maar, hoe was het mogelijk, wat een diepte, wat een natuurlijke kleuren. En 
scherp dat ik de mensen zag. En dat zonder enige vertekening of bijkleuring. Alles 
was heel genuanceerd, anders dan ik vermoedde dat de mensen zouden zijn. Fan-
tastische bril! 
‘Doet u mij deze maar, meneer’ 
‘Zoals u wilt’ zegt de brillenman. ‘Ik had het u gelijk wel kunnen zeggen, maar de 
meeste mensen geloven me toch niet. Alleen met het hart kan men goed zien, me-
neer. Als de mensen dat toch eens geloofden. 
 
Verlegen stond ik voor de toonbank. ‘Hoeveel kost deze’ vroeg ik aarzelend, bang 
dat deze bril wel heel erg prijzig of misschien wel onbetaalbaar zou zijn.  
‘U boft’ zei de opticien. ‘Dit model is inderdaad erg duur. Maar voor de echte lief-
hebber heeft onlangs iemand dit model hier aangeboden. Het is gratis. Kijkt u maar 
op het prijskaartje. ‘Reeds voor u betaald’. U kan hem zo meenemen. Zal ik er wel 
een doekje bijdoen? U moet de glazen namelijk wel dagelijks even oppoetsen’. 
‘Graag’ zei ik.  
 
Met mijn nieuwe bril liep ik opgetogen naar buiten. Wat een aardige man, die bril-
lenman. 
Ik keek nog even om. Hij zwaaide van achter de etalage. 
Pas nu zag ik zijn naam boven de ingang van de winkel staan. E. van Gelie, stond 
er. En daaronder: ‘Alleen met het hart kan men goed zien’!  

Onesimus 

                                                ————————————— 
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Welkomstteam  

Mensen die al langer in De Bron komen herinneren zich goed hoe je voorheen al-
tijd vriendelijk en hartelijk welkom werd geheten voordat je de kerk binnenkwam. 
Een mooi gebaar van gastvrijheid. Door corona is dat gebruik wat weggezakt, 
maar we zouden het graag weer oppakken. Daarom de vraag: wie wil er meedoen 
in het welkomstteam? Op zondagmorgen bij de ingang van de kerk de mensen be-
groeten en verwelkomen. Meld je hiervoor aan bij Ans van Raalte: 
ans.deschan@live.nl  

Welkom Bronners en/of Watergraafmeerders van 0-100 jaar op 14 mei en/of 11 

juni op de Brood & Viskring. Start 9:00 met gezamenlijk ontbijt en dagopening. 

Blijf gerust voor een klus op het kerkplein. We hopen op een groene plek van ont-

moeten rondom de Bron op een druk kruispunt in de stad. 11:00 is er koffie op het 

kerkplein waarna we afronden. Bij slecht weer is er een schoonmaak/opknaptaak 

binnen.  

We zijn nog op zoek naar spades en een tuinbank. Of als u stekjes uit uw tuin/

bloemen/planten wilt brengen tijdens de Brood & Vis kring mag dat natuurlijk ook. 

Mari, Paul, Mirjam, Rene  

mailto:ans.deschan@live.nl
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HEIN HEIJNEN 

JOZEF IN EGYPTE   

Als meisje van zestien word ik uitgehuwelijkt aan Potifar. Een ondergeschikte ho-

veling  van de farao. Zijn vel zit glimmend over zijn logge vette lijf. Hij waggelt bij 

het lopen. Als een nijlpaard.  

   Op een dag wordt Jozef aan onze huishouding toegevoegd. Een tot slaaf ge-

maakte Israëliet. Slank en ongeveer even oud als ik. Op slag ben ik onder de in-

druk van zijn bruine ogen met lange wimpers. Geef ik hem een bevel, dan trilt mijn 

stem. Kijkt hij mij aan, dan voel ik mijn hart bonzen. 

Die nacht heb ik een droom.  

   Samen varen we in een bed over de Nijl. Jozef  roeit. Plots duikt een hippopota-

mus uit het water op. Door een botsing met dit ondier slaat ons vaartuig om. Hul-

peloos klamp ik mij eraan vast. Zonder naar mij om te zien, zwemt Jozef naar de 

oever. Daar staat Potifar hem met eerbewijzen op te wachten. Een palmtak in de 

hand.   

   Naar adem snakkend word ik wakker.  

   Na mijn siësta brengt Jozef mij een kop warme soep,. ‘Dank je,’zeg ik. ‘Vannacht 

had ik een akelige droom. Wil je er meer over horen?’ 

   Hij knikt zonder mij aan te durven kijken. 

   Met een glimlach schets ik onze wonderlijke vaartocht, samen op de Nijl. Kan hij 

het geheim van deze nachtmerrie ontsluieren?       

    Met een rood hoofd stottert hij: ‘Jammer genoeg niet, mevrouw. Het spijt mij dat 

ik u bijna liet verdrinken.’ 

  ‘Okay, je kunt het goedmaken,’ probeer ik met een glimlach. 

  Opnieuw ontwijkt hij mijn blik.‘Hoe bedoelt u?’ 

  ‘Kom hier bij mij liggen, op de rustbank.’ 

 Schichtig kijkt hij mij nu aan. ‘Heer Potifar, uw echtgenoot, zou dat zeker afkeuren. 

  ‘Mijn echtvriend is een hoge Pief aan het hof. Niet hier in huis,’ leg ik hem uit. Ik 

wil zijn arm grijpen.  

 Haastig rukt hij zich los. Gelukkig heb ik een trofee te pakken: zijn kaftan. ‘Jozef, 

wíe is je meesteres?’ 

  ‘U mevrouw.’ Met achterlaten van zijn overkleed vlucht hij de kamer uit. Potsierlijk 

In zijn ondergoed.     

 Als afgewezen vrouw begin ik te huilen van woede en spijt. Zodra mijn man die 

avond van zijn werk terugkeert, toon ik hem de kaftan.   

mei-juni 2022 



25 

 

Als onomstotelijk bewijs: deze nieuwe slaaf wilde mij vleselijk belagen.  

Razend laat Potifar hem in de gevangenis werpen.  

   ------   Enige tijd later krijgt de farao hevig buikloop. Zijn hof denkt dat zijn kwaal 

door vergiftiging is ontstaan. De despoot beveelt zijn opperschenker en zijn opper-

bakker in hechtenis te nemen. 

   Al die tijd leef ik in liefdesslavernij: Jozef kan ik maar niet vergeten. Toevallig ken 

ik een tot slavin gemaakt Etruskisch meisje dat in de gevangenis werkt, Latifa. Zij 

houdt mij op de hoogte, hoe het met hem gaat. Van haar hoor ik dat Jozef de 

schenker en de bakker mag bedienen --  tijdens hun gevangenschap. 

   Op een ochtend zitten deze beiden samen aan tafel. Jozef zet hun ontbijt ge-

reed. Zij raken het niet aan. Met een somber gezicht zitten zij te piekeren.  Over 

dromen die ze afgelopen nacht hadden.  

   De schenker zag een tak met drie trossen druiven boven zich hangen. Hij perste 

ze uit en bracht het sap naar de farao.  

     ‘Hoe kan ik in de gevangenis de farao toch iets inschenken?’vraagt hij zich af. ‘ 

Jozef, weet jij soms een verklaring ervoor?’ ‘De drie trossen betekenen drie da-

gen,’ antwoordt Jozef. ‘De derde dag zult u een hoge positie gaan innemen. U 

wordt weer de wijnschenker die de farao bedient.  Vergeet mij alstublieft niet als u 

eervol in uw functie bent hersteld.‘  

Hierop durft de bakker ook zijn droom te vertellen.  Boven op zijn hoofd droeg hij 

drie manden met vers gebakken  brood. De vogels pikten in de broodjes  van de 

bovenste mand. 

Angstig vraagt hij: ‘Jozef, ken jij soms de oplossing van dit droombeeld?’  

De drie manden staan voor drie dagen. Ook u zult een hoge positie gaan inne-

men. De derde dag zult u aan een hoge galg worden opgehangen. De vogels zul-

len in uw vlees pikken.’ 

Drie dagen later viert de farao zijn verjaardag. Hij is geheel van zijn darmkwaal 

hersteld. 

Zijn oppergeneesheer is van mening dat de broodjes van de bakker hem vergif-

tigd moeten hebben. De wijn was vrij van gif. De opperschenker wordt eervol her-

steld in zijn ambt. De bakker wordt opgehangen. Dit alles vertelt Latifa mij. -- -- -- 

Twee jaar later hoort de farao over deze visioenen van zijn opperschenker en zijn 

voormalige opperbakker. Plus de uitleg daarvan. Daarop laat de despoot Jozef uit 

de gevangenis halen en voor zijn troon geleiden. Hij vraagt hem een hem veront-

rustende droom uit te leggen:    

Zeven lelijke magere koeien verslinden zeven mooie vette koeien. Bij wijze van 

uitleg doet Jozef een voorspelling:  ‘Farao, er zijn zeven vette jaren op komst -- 

gevolgd door zeven magere jaren’. Hij raadt aan om tijdig voorraden aan te leg-

gen. Tegen te verwachten hongersnood. Als dank benoemt de heerser hem tot on-

derkoning van Egypte. Op een mooie zomeravond zitten Potifar en ik op een ter-

rasje voor ons huis. Ik vertel mijn droom.van een vaartocht op de Nijl. Samen met 

Jozef. Het bed laat ik liever weg.  
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 Mijn echtvriend kijkt mij vol respect aan. ‘Lieveling, alleen dank zij jouw ongenaak-

bare schoonheid, kon ik tot hoofd van het hof opklimmen. Weet je wel dat ik jou 

daarvoor nog steeds dankbaar ben?’  

 ‘Jozef heeft zijn promotie eigenlijk ook aan mij te danken,’zeg ik met een glim-

lach. ‘Alleen door mijn beschuldiging van MeToo gedrag, kon zijn ster zo hoog rij-

zen.’ 

 

Heinheijnen.nl 

———————————————————————————————————————

Rabboeni!! 

 

Wat is het mooi in Betondorp nu alle bomen uitbotten en de tuintjes vol staan met 

lentebloemen. De zomer komt eraan! Zelfs de minst onderhouden borders zijn be-

spikkeld met nieuw leven. De buurtkerk heeft in de aanloop naar Pasen van zich 

laten horen om dit nieuwe leven te onderstrepen. We deelden plantjes uit op de 

markt , brachten paasgroeten huis aan huis, en vierden Paasfeest met een mooie 

bijeen komst en liefde- maal  in het buurthuis. Het lukte allemaal met vereende 

krachten en vele kleine handen die bijdroegen.  

De meeste mensen in Betondorp kennen de betekenis van Pasen niet. Ze vallen 

terug op de oude germaanse vruchtbaarheidssymbolen zoals de eieren en de 

haas. Daarom hebben we op Paaszondag het mooie verhaal verteld waarin Maria 

van Magdala radeloos op zoek gaat naar het lichaam van Jezus dat verdwenen is . 

Ze is gek van verdriet, want alles lijkt over, uit en kapot te zijn. Maar dan komt ze 

de tuinman tegen, een onbetekenend mannetje van de groenvoorziening. En zie: 

Hij noemt haar naam! “Rabboeni!” Roept ze uit “Mijn meester”.  

In aandachtwijk Betondorp lopen veel van die bijna onzichtbare mensen rond die 
vaak niet worden gezien, laat staan herkend. Maar voor wie wil zien , gaan de 
ogen open ( het zou zomaar een uitspraak van Johan Cruyff kunnen zijn ) In veel 
niet- geziene en ontkende mensen schuilt Gods gezicht , het gelaat van de Mees-
ter . Zij staan in Gods missie, zelfs al kennen ze Hem niet. Daarom zijn we ontzet-
tend blij door te mogen gaan in Betondorp dankzij  de steun van vele kleine ge-
vers. Omdat onze gemeente groeit, hopen we binnen een jaar een zelfstandige 
kerngemeente te mogen worden! In het spoor van onze Rabboeni, die ons steeds 
weer roept .  

Margrietha Reinders 
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Lente in Betondorp 

Kraampje op de Brink 

We delen paasgroeten uit 

Plantjes voor 

de Buurt   Een liefde’s maal 
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De Blik van Dick 

Dodenherdenking 

 

Dan stonden we altijd voor het raam 

Mijn moeder, mijn vader, 

Mijn zus, mijn broertje en ik 

De straatlantaarns gingen aan 

Als de klok op de Waalsdorper vlakte 

zweeg 

Het werd stil in heel die grote stad 

Doodstil 

Alleen de merels zongen 

 

Ik ben met die rotoorlog opgegroeid, met die rotmoffen, met de verhalen van mijn 

ouders, mijn ooms, mijn tantes. Verhalen over de Joodse buurtgenoten die werden 

weggevoerd, verhalen over de Nederlandse buurtgenoten die hun woningen plun-

derden omdat ze de kozijnen nodig hadden om het fornuis en de kachel de stoken. 

Over de broer van mijn vader die uiteindelijk door een granaatscherf overleed, over 

zijn andere broer die tewerk werd gesteld in Duitsland, over de broer van tante Ma-

rietje die mee moest naar het front in Rusland en waar nooit meer iemand iets over 

heeft gehoord, over mijn moeder die op een fiets met houten banden naar de Velu-

we ging om eten te halen en dat soms aan de rand van Amsterdam moest inleve-

ren, over opa Werner die zijn hele bibliotheek opgebrand zag in het fornuis en de 

emoties en de hongeroedeem nooit te boven is gekomen. 

 

Maar ook de verhalen over kameraadschap, trouw, respect, over hele grote en hele 

kleine heldendaden, over hulp aan elkaar om de verschrikkelijke ontberingen te 

doorstaan. Over de wonderbaarlijke vriendschap die vlak na de oorlog is ontstaan 

tussen mijn ouders en Kathleen en Harold uit Ohio en over de wekelijkse corres-

pondentie die mijn moeder en Kathleen 52 jaar lang hebben gevoerd. 

 

Hoewel ik net te jong ben om baby-boomer te zijn, waren die rotoorlog, die rotmof-

fen, die afschuwelijke verhalen en die wonderbaarlijk mooie vertellingen in mijn 

jeugd altijd weer onderwerp van gesprek. Soms verfoeide ik dat, meestal hing ik 

aan de lippen van de vertellers; al had ik het verhaal misschien al honderd keer 
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Of je wilde of niet, je kon er niet omheen en eigenlijk wilde je dat ook helemaal 

niet. 

Het heeft me voor een deel gevormd, ervoor gezorgd dat ik pacifist ben geworden, 

niet wilde dat mijn kinderen met geweertjes en ander oorlogstuig speelden. Het 

heeft me geleerd respect voor andersdenkenden te hebben, om anderen niet uit te 

spugen vanwege geloof of ras of sekse of overtuiging. En dat hebben heel, heel 

veel anderen met mij geleerd. 

 

We zijn vroeger met de kinderen naar de herdenking op de Dam geweest, hebben 

aan de stille tocht langs de monumenten meegedaan, zijn op 4 mei en 11 novem-

ber bij het oorlogsmonument op de Nieuwe Ooster aan de Middenweg geweest. 

Daar denkt iedereen gelijk. Net als voor de tv. ‘Nooit meer Auschwitz’, ‘Nooit meer 

oorlog’, ‘Nooit meer …..’. Maar collectief slagen we daar als mensheid niet in. Er is 

nog steeds Auschwitz, nog steeds oorlog, nog steeds ….. Uit meningsverschillen 

over de dodenherdenking zelf blijkt dat velen de boodschap nog steeds niet heb-

ben begrepen. En zeker uit de situatie in Oekraïne, Jemen, Sudan en nog zo wat 

plekken op deze aarde. 

 

Vijftig jaar na de bevrijding waren we ook op de Dam. Met al die gelijkgestemde 

zielen. Met heel veel veteranen uit Engeland, Canada, Rusland, Amerika en waar 

al niet vandaan. Het bosje narcissen dat ik had meegenomen om bij het monu-

ment te leggen, heb ik maar aan een van die bejaarde strijdmakkers gegeven. 

‘These are for you, Sir. Thanks for what you’ve done’. Er heerste een sfeer van 

verbondenheid. Net als de dag erna, toen de bevrijders van toen hun intocht nog 

eens dunnetjes overdeden en we met mijn ouders stonden te juichen en de choco-

laderepen net zo gretig aanpakten als in 1945. 

 

Een paar jaar geleden lag Joke in het ziekenhuis in Erlangen en logeerde ik in een 
hotelletje vlakbij. Wat zijn we in dat ziekenhuis en dat gasthof  geweldig opgevan-
gen! Op de laatste avond hebben broer en ik samen met een aantal Duitsers aan 
de ‘stammtisch’ daar in Beieren gezeten, nota bene met een bus jodenkoeken die 
ik toevallig in mijn koffer had, op tafel. De conclusie: ‘Die oorlog, daar moeten we 
een punt achter zetten, mensen en volken van nu zien in het perspectief van nu. 
Maar: niet zonder te vergeten wat er is gebeurd; niet zonder te leren wat onver-
draagzaamheid, haat om de haat, en macht om de macht aanrichten; niet zonder 
stil te staan bij aanstichters, slachtoffers, verzetsmensen en bevrijders’.  

 

Het woord mof komt na Erlangen niet meer over mijn lippen. En op 4 mei komt dit 
alles altijd weer boven. Zeker dit jaar! 
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              Brood & Viskring 

Dan sta ik nog altijd voor het raam 

Maar nu met mijn 

Eigen gezin 

De straatlantaarns gaan aan 

Als de eerste krans op de Dam 

Is gelegd 

Het wordt stil in heel die grote stad 

Doodstil 

Alleen de merels zingen 

 

Dick Spijker 

www.deblikvandick.nl 

Doorn, 21 april 2022 

MB/220421 

Betr.: Ranking School Paramaribo 

Geachte dames en heren, 

Blij verrast waren wij –Stichting Suriname Kalender- met uw initiatief om de op-
brengst van een aantal van uw kerkelijke collectes te schenken aan onze Stich-
ting. 

Het is fantastisch te constateren, dat zo veel mensen in Nederland de Surinaam-
se bevolking en haar prachtige land een warm hart toedragen. 

Suriname, een land, dat op zo veel manieren verbonden is met het onze. 

Uw donatie van € 340,- zal worden besteed aan de vervanging van de dakgoten 
van de Rankin school, een lagere school aan de J.F. Nassylaan in Rainville, Para-
maribo. 

Met eigen ogen heb ik in november j.l. kunnen zien, dat dat hard nodig is om de 
lokalen droog te houden. 

Mede namens ons gehele bestuur heel hartelijk dank aan u allen! 

Met vriendelijke groet, 

Marianne Beekman  Secretaris 

Stichting Suriname Kalender 

 

PS:  

Ons Surinaamse bestuurslid zal ons foto’s sturen zodra de dakgoten hangen… 

mei-juni 2022 



  Vergeet dit  niet! 

Als Alles misgaat in je leven 

Zodat je nergens uitkomst ziet, 

Zal God licht in het duister geven. 

Hij leidt Zijn kind, vergeet dit niet! 

 

In Zijn armen kun je steeds schuilen 

Met al je zorgen en verdriet. 

Bij Hem is ‘t veilig, kun je huilen. 

Hij troost Zijn kind, vergeet dit niet! 

 

De beste Schuilplaats vind je Boven: 

De enige die uitzicht biedt! 

Gods liefde voor ons zal nooit doven. 

Hij redt Zijn kind, vergeet dit niet! 

 

Uit: De Beste reisgenoot 

Van: C.Houterman– Verrijzer 


