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Morgen
Morgen - is voor ons verborgen.
Morgen– dat weet God alleen.
En geen sterveling, geen een,
kan ook maar een dag of uur
blikken in Gods raadsbestuur.
Morgen - is voor ons verborgen.
Is het vreugd of ongeval?
Ach, wij weten niet met al
wat de dag van morgen geven zal
Morgen - is voor ons verborgen.
Zal ons hart te bloeien staan
met Gods weelden overlaan?
Zullen wij over Gods hoogten
of ook daar Zijn diepten gaan?
Morgen - is voor ons verborgen.
U en ik, wij weten het niet
wat de dag van morgen ons biedt.
Maar Hij. Die ‘t heelal omspant houdt
ook ‘morgen’ in Zijn hand.

Van: Berendien Meijer - Schuiling
Uit: Bloedrode wijn

Afzender: Kerk “de Bron”
Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer
Hugo de Vrieslaan 2 1097 ED Amsterdam
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Hij die je de dag geeft,
zal je ook dingen geven
die je voor de dag nodig hebt

Het eerst volgende nummer zal verschijnen medio december 2022
Kopij voor dit nummer dient U in te leveren op vrijdag 16 december 2022
email: meerzicht@knabe.nl
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Gebrek aan liefde verdwijnt
als je liefde begint weg te geven
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In Memoriam Klaas Cornelis Verhoog 1937-2022

Op maandag 24 oktober overleed Klaas Cornelis Verhoog in de leeftijd van 85 jaar. Het
grootste deel van zijn leven woonde hij aan de Archimedesweg samen met zijn vrouw
Jetty, waar zij hun vier kinderen, Peter, Jetty, Ronald en Eddy, groot brachten. Vier jaar geleden overleed Klaas z’n vrouw, een groot gemis dat hij alle dagen voelde. Nadien ging
hijzelf ook steeds meer achteruit. De laatste jaren kwam hij nog steeds wel naar de kerk,
zo goed en zo kwaad als dat ging. En afgelopen september was hij er nog bij toen we met
het diaconie-uitje naar Elburg gingen. Later dat weekend kwam Klaas ten val waardoor hij
in het ziekenhuis belandde. Al snel voelde hij zelf aan dat het genoeg geweest was, dat hij
naar de Heer wilde. Daar keek hij vol vertrouwen naar uit. ‘Zoals een hinde smacht naar
stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God.’ (Psalm 42)
Klaas was een lief en zorgzaam mens, die voor iedereen klaar stond en zich dienstbaar
opstelde. Dat uitte zich in zijn jarenlange werk bij IBM, maar zeker ook in zijn kerkenwerk.
In de Koningskerk was hij ouderling en ook vele jaren koster. En als bezield kerkorganist
heeft hij bij dat kosterswerk ook menig uurtje achter het orgel doorgebracht. En natuurlijk heeft Klaas ons in talloze kerkdiensten begeleid met zijn orgelspel. We zullen in hem
dan ook echt een heel vertrouwd en vriendelijk gezicht missen. Dinsdag 1 november naMuziektheater ‘Verre Zinnen’ in de Bron zaterdag 25 juni 2022
men we afscheid in een dienst in De Bron waarin Psalm 42 klonk, zowel in de door Klaas
zo beminde orgelklanken als in de woorden van de Schrift: ‘Wat ben je bedroefd, mijn
ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die
mij ziet en redt.’ Aansluitend hebben we Klaas bij zijn vrouw Jetty begraven op de Nieuwe Ooster. We wensen alle kinderen, kleinkinderen en verdere familie sterkte toe. Dat zij
zich in dit verdriet gedragen zullen weten door de liefde en de kracht van God.
Einde van het kerkelijk jaar – gedenken van de overledenen - Advent
Op zondag 20 november eindigt het kerkelijk jaar. Een week later op zondag 27 november
begint de Adventstijd. Dat is dus een andere kalender dan we gewend zijn. In de kerk begint het nieuwe jaar met Advent, met verwachting, uitzien naar de komst van de Heer.
Ook al zijn de tijden donker, al stemt de toekomst somber, we strekken ons uit naar een
nieuwe dag, de dag van de Heer. Want die komt! Het licht van Christus breekt door in ons
leven en in onze wereld.
Het oude kerkelijk jaar sluiten we af met het noemen van de namen van hen die we in
het achterliggende jaar zijn verloren aan de dood. We noemen hun namen nogmaals en
we steken een kaars voor hen aan, omdat zij nog steeds bij ons horen. Als kerk laten wij
de doden niet achter ons; zij bestaan in Christus, enRembrandt
door Hem blijven
wij eeuwig met el~ De hemelvaart
kaar verbonden. Dit zijn de namen van hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen:
Afsluiting met de ouderenkring van Dynamo Uit de Passiecyclus ~ 1636
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Greta Janny Messink-Kamman, overleden op 26 december 2021 85 jaar

Lotti Duinker,

overleden op 5 januari 2022

81 jaar

Catharina Agnes van Kamer

overleden op 16 januari 2022

83 jaar

Carolina Verbeek-van der Stelt

overleden op 14 februari 2022

61 jaar

Bernardus Petrus Vermeij

overleden op 18 februari 2022

89 jaar

Jantina Arendina Zwiers-Poolman

overleden op 8 juni 2022

89 jaar

Luppo Prins

overleden op 27 juli 2022

94 jaar

Lambertha Wilhelmina Terpstra-Hartog overleden op 2 september 2022 103 jaar

Klaas Cornelis Verhoog

overleden op 24 oktober 2022

85 jaar

Doopdienst 4 december
Voorjaar 2022 werd Mae geboren, dochter van Bart en Anna de Jong-van Haaften, en
zusje van Abe (Hogeweg). Het is Barts verlangen dat Mae gedoopt wordt en zo deel uitmaakt van de kerk van Christus. Dat zal op zondag 4 december Deo Volente gebeuren.
Het is bijzonder ‘Verre
om als Zinnen’
mens opgenomen
zijn in een 25
groter
Muziektheater
in de Brontezaterdag
junigeheel
2022 en te weten dat je
onderdeel bent van het hoopvolle verhaal van God met deze wereld. In de doop vieren
we dit, en we hopen dan ook op een mooie en vreugdevolle kerkdienst voor Bart en Anne, hun familie, en ook voor ons als gemeente.

Zondag 18 december: Gezamenlijk Kerstviering met mensen van Philadelphia
Het is een jarenlange traditie in De Bron dat er op zondagmiddag van de Vierde Advent
een kerstviering is voor en met mensen met een verstandelijke beperking. Dit jaar zijn er
twee veranderingen. 1. Zoals u wellicht weet heeft Margrietha Reinders het stokje overgenomen van Marja van Gaalen; Margrietha zal dit jaar de kerstviering dus begeleiden. 2.
We hebben besloten om er een dienst van te maken waarin de doelgroep van Philadelphia en de eigen gemeente samen kerst vieren. Dus geen aparte dienst op zondagmiddag, maar één gezamenlijke dienst op zondagochtend om 11:00 uur in De Bron. De precieze informatie omtrent deze bijzondere dienst volgt t.z.t.
Tot Slot
In de afscheidsdienst van Mw. Tini Zwiers afgelopen zomer werd het volgende gedicht
van Jos van Manen-Pieters voorgelezen:
Afsluiting met de ouderenkring van Dynamo
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Eens moet de laatste bloem verwelken

Eens wordt geen knop meer toegerust
Bederf besluipt de schoonste kelken
De eerste vlam wordt eens geblust

Aan alle dingen is een einde
Geen vrucht die al haar glans behoudt
Geen kind dat zorgeloos kan blijven

Geen mens of hij wordt eenmaal oud

Maar ons is een geluk geschonken
Van zulk een grote levenskracht
Dat het nog glanzen af zal vonken
Als alles wegzinkt in de nacht

Liefde, waarin nog dromen beven
Wanneer de adem ons ontvloeit
Liefde, die ons zal overleven
En in het nageslacht herbloeit

Mijn wens voor u is dat u zich steeds weer gedragen en getroost zult weten door de
kracht van de Liefde!

Gerbrand Molenaar

6

nov/dec 2022
Schuif aan
Een aantal weken hangt er een uitnodigend spandoek boven de ingang van de kerk: “schuif aan” met een heerlijk
bord pasta erbij. Van een aantal hongerige buurtbewoners kreeg ik al de vraag wanneer ze aan tafel kunnen
voor de maaltijd. Je zou er zo trek van krijgen! En iedereen is ook welkom om aan te schuiven bij de Alpha cursus, waar we met elkaar eten en in gesprek gaan over de
kern van het christelijk geloof. Tien mensen gingen op de
uitnodiging in. Sommigen kwamen al eens vaker in de
kerk, op maandagavond bij de Give & Get of in de dienst
op zondag. Voor anderen was de Alpha cursus een eerste
kennismaking. Het leverde tot nu toe al hele mooie gesprekken op, met vragen als ‘is er meer’ en ‘wie is Jezus’
en ‘waarom stierf Jezus?’.
Maar één ding heeft me in het bijzonder geraakt. Dat wij mensen niet alleen aan Gods tafel
aanschuiven, maar dat Jezus in ons leven aan tafel komt zitten. Een deelnemer vertelde erover. Hij was helemaal niet met God bezig, maar God was naar Hem op zoek. Uit het niets
werd hij aangesproken, en moest hij iets met het geloof. Hij ging naar een collega en die
raadde hem een Alpha cursus aan. Het zijn geweldige tekenen van de liefde van God, die
op zoek is naar mensen. Liefdevol, geduldig en tegelijk beslist komt Hij in het leven van
mensen. En het is Zijn verlangen om met mensen samen te zijn.
Dat is ook de reden waarom we starten met aanbiddingsavonden in de Bron. Want in aanbidding en gebed richten we ons op God, en gaan we in op Zijn uitnodiging. Als je aanbidt
is het alsof je tegen God zegt: ‘wat er ook gebeurt, waar ik ook in mijn leven ben, ik richt
me op U’. En met dat wij dat doen ervaren we dat God dichtbij komt. Dat Hij spreekt, dat
Hij leeft dat Hij je raakt met Zijn liefde, vreugde en aanwezigheid. Op de aanbiddingsavonden in het centrum die ik samen met een team organiseren komen veel mensen af en
daarom willen we hier ook in de Bron ruimte voor maken. Vanaf nu is er iedere eerste zondagavond van de maand om 20.00u aanbidding in de Bron. We starten met een korte introductie over aanbidding, vervolgens zingen we een aantal liederen en doen we een oefening met gebed om weer af te sluiten met aanbidding.
Maar als er één moment is waarop we vieren dat God met ons wil zijn, dan is dat natuurlijk
kerst! Jezus Christus die als kind in deze wereld wordt geboren. God die met ons is en ons
nooit meer zal verlaten. Dat is goed nieuws voor heel de wereld! En dat willen we aan zoveel mogelijk mensen bekend maken! Daarom hebben we zaterdag 24 december een
prachtig programma. Overdag is er een kerstmarkt in samenwerking met ’t Hartje. Mensen
kunnen
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een workshop volgen, wat lekkers eten of drinken,
zelf iets aanbieden en natuurlijk een ster in de
boom hangen op het plein.
Om 17.00 is er een familiekerstvoorstelling getiteld “Heb je het al gehoord”. Over twee onbelangrijke herders die plotseling het kerstverhaal
belanden. Via een zoektocht langs een verliefd
stel, een landsverhuizing en het keizerlijk paleis
ontdekken ze midden in een vieze stal een groot
wonder. Iets wat hun hele leven op z’n kop zet…
Het is een musical over het Kerstverhaal met vertelling, spel, zang en interactie met het publiek. Een voorstelling over Gods liefde voor mensen.
In de avond is er een schitterende kerstnachtdienst met medewerking van het Interkerklijk Koor Watergraafsmeer waar onze eigen Nel Westra ook deel van is. Een dienst
waar iedereen welkom is, om samen het kerstverhaal te horen en geraakt te worden
door de liefde van God die naar deze wereld komt.
Ik wil u van harte uitnodigen om erbij te zijn, mee te doen en anderen mee te nemen.
We hebben een schitterende boodschap te vertellen en we mogen daar ook deze kerst
weer royaal van uitdelen!

Ds Rene Visser
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Lieve mensen van de BRON
Alweer 6 jaar geleden is het dat onze gemeente de moed had om een pioniersplek te beginnen: Betondorp Bloeit, in de prachtwijk op 2 kilometer afstand, achter de begraafplaats.
Het zou een mooi missionair begin worden van de pioniersreis van de BRON zelf, op weg
naar een open kerk die volop in relatie staat met de buurt. Een moedige geloofsgemeenschap die zichzelf vragen durft te stellen!
Pionieren is moeilijk, zeker als je vanaf een soort nulpunt begint in een wijk waar weinig
affiniteit met christelijke spiritualiteit is. Het was vaak een eenzaam avontuur. Maar wel
mooi, want het leverde veel nieuwe contacten op. Met onverwachte mensen! Een aantal
van die mensen hebben zelfs een thuis gevonden in de moederkerk “de BRON”.
Langzaam is er in Betondorp een gemeenschap ontstaan van mensen die zich laten raken
door de liefde van God, heel bijzonder. Deze mensen komen nu samen op allerlei tijden en
plaatsen, organiseren activiteiten voor buurtbewoners en proberen naast ze te staan als er
problemen zijn. Het buurthuis heeft hen de ruimte gegeven om elke zondag een samenkomst te houden met de naam, “ Zalige Zondag” . We bidden en vieren er, eten samen,
praten en kijken naar films die ons aan het denken zetten. Ook proberen we gastvrijheid
uit te stralen naar mensen die we nog niet kennen. En iets van het evangelie van Jezus met
hen te delen. Intussen hebben we een kleine dopeling, Nynthe van 3 jaar oud Je zou zo
langzamerhand kunnen zeggen dat we een gemeente zijn, de buurtkerk van Betondorp..
We geloven dat kleine christelijke gemeenschappen zoals deze kunnen bijdragen aan een
liefdevolle en leefbare buurt.
Nu is het tijd om een dappere stap te zetten, zelfstandig worden als kerngemeente van de
Protestantse Kerk Nederland. De moederkerk loslaten en op eigen benen staan!. We zijn
blij dat de landelijke kerk dit mogelijk maakt en ons helpt. Maar zonder de financiële steun
van de BRON was dit nooit gelukt. Daar zijn we heel dankbaar voor!. Binnenkort is het zover, dan wordt de kerngemeente een feit!. Ikzelf zal als voorganger van die gemeente, hoe
klein ook, bevestigd worden op 11 december 2022 in de BRON.
De Watergraafsmeer is een kerk rijker!!! Een kerkje dat zich richt op mensen in de wijk en
daarmee relaties aangaat. Is dat niet bijzonder in een tijd waarin veel kerken moeten sluiten en christelijk geloof naar de achtergrond verdwijnt?. Zelf vind ik het een wonder, Ik
hoop dat de mensen van de BRON dit wonder mee willen vieren .
Hartelijke pioniersgroeten van Margrietha Reinders en haar team. Kijk ook eens op onze
website: www. Betondorp Bloeit.nl
Knutselen en keuvelen in de Brink

Koken voor25 pers
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Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergadert normaal gezien eens per maand, op een maandag of
woensdagavond. Sommige vergaderingen besteden we aan tal van praktische zaken, dan weer hebben we de tijd nodig om grote uitdagingen te bespreken. Een
vergadering is snel gevuld, terwijl de uitdagingen legio zijn. Daarom komen we ook
af en toe op een ander moment bij elkaar, om meer tijd te hebben om door te spreken over de kerk en haar toekomst, én om elkaar beter te leren kennen. Dat laatste
is ook belangrijk, niet alleen omdat elk bestuur beter gaat functioneren als je elkaar
beter leert kennen, maar juist ook omdat leidinggeven aan een kerkelijke gemeente
kwetsbaar is en kwetsbaarheid vraagt. Daarom hebben we ook elke vergadering
een meditatief moment, waarin we luisteren en spreken, zingen en stil zijn met elkaar. Op zaterdag 1 oktober kwam de kerkenraad bijeen in de Lutherkerk in de rivierenbuurt. Een mooi kerkgebouw – in de kerkzaal volgden we een workshop meditatie, waarin we kennis maakten met een methode om dichter bij jezelf te komen,
en meditatief stil te zijn. Het was een mooi moment in de kerkzaal – een moment
waarop we daarna openhartig over doorspraken. Niet iedereen komt tot rust in de
stilte. De stilte is soms ook een moment dat prangende vragen naar voren komen,
of de gedachten juist afdwalen, of waarin je overmand kan worden door het gebrek
aan nachtrust. Bij anderen raakten de woorden die gesproken werden, de gebaren
die we leerden om een gebed te ondersteunen. Het belangrijkste vond ik zelf dit
gesprek. Het leerde ons hoe iedereen een verschillende biografie heeft, en op welke manier God daarin aanwezig is. Verledens van verdriet, angst, afwijzing, maar
ook van geluk, kansen, erkenning. Als kerkenraad herinnerden we ons de belofte
van God, niet op een gelukkig leven, maar wel dat Hij er altijd bij zal zijn. Dat is niet
een gemakkelijk antwoord dat verdriet zoet maakt, of onrecht recht. Integendeel,
geloof is een komen en gaan van twijfel, tegenover vervulling en rust – en toch.
Daarna dachten we met elkaar na over de toekomst van het kerkgebouw. We zijn
gezegend met een prachtig herkenbaar gebouw in de Watergraafsmeer, een rijksmonument. Het is aan ons toevertrouwd, en wij hebben daar zorg voor te dragen.
Maar het is voor onze gemeente natuurlijk ook een erg groot gebouw, en zeker met
de winter in aantocht en torenhoge gasprijzen, een flinke uitdaging. Mari Baauw
heeft voor de kerkenraad onderzocht wat eigenlijk de mogelijkheden zijn van het
gebouw. Daarvoor heeft hij met allerlei mensen in en om de kerk gesproken, en
geinventariseerd wat de wensen waren. Daarbij heeft hij drie scenario’s gepresenteerd, van een aantal kleine ingrepen om het gebouw beter bruikbaar te maken en
de missie van de gemeente ook present te stellen op en aan het plein, tot aan
grootschalige ingrepen in het kerkgebouw en de kerkzaal, om meer verhuurbare
vierkante meters te genereren.
Voor de kerkenraad hadden Edith Woldring en Popko van Meekeren het gesprek
over de toekomst goed voorbereid door een aantal onverwachte vragen te stellen.
Wat dacht u van deze: welke vraag wordt nooit gesteld, maar zou wel gesteld moeten worden? Iedereen schreef drie vragen op een post-it, die we daarna ophingen
en bespraken. Deze vraag opende het gesprek over de financiën. We staan er niet
goed voor, met ons jaarlijkse verlies van gemiddeld 150.000 Euro. En ook al was
dat een bewuste keuze, door het vermogen van de gemeente te investeren in predikants-plaatsen, toch is de vraag hoe (lang) we hier meer door (kunnen) gaan. En
wat kost dat kerkgebouw ons eigenlijk? Het is geen praktisch
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gebouw, waar we uit verhuur veel geld mee kunnen verdienen. En bovendien, als we kerk
voor de buurt willen zijn, dan moet ook daar de ruimte voor gebruikt kunnen worden. Niet
alleen tijdens onze eigen diensten, maar ook op andere momenten door de weeks. En kunnen we niet ook om steun vragen bij buurtgenoten? Hoe belangrijk is voor hen dit monument?
Een andere vraag was wat we absoluut niet zouden kunnen missen in het kerkgebouw. Het
opvallende, voor mij als architect, is dat we eigenlijk het met elkaar wel eens waren over
de ‘integriteit’ van het gebouw, zoals Aart Noordzij het noemde. Het gebouw is zeer herkenbaar als kerkgebouw, het heeft een heel eigen karakter. Dat moeten we respecteren. De
kerkzaal, met haar hoogte en ruimtelijkheid, is karakteristiek. Er zijn maar weinig zulke
ruimten in de stad, dus voordat we die verkleinen moeten we eerder andere strategieën
zoeken om de zaal energetisch duurzamer te krijgen.

De tegengestelde vraag hield ons natuurlijk ook bezig: wat kunnen we wel missen? Opvallend genoeg was dat moeilijker te bepalen. De geslotenheid van het gebouw, misschien?
De kerkzaal is misschien wat al te sober (en zeker toe aan nieuw schilderwerk)?
Het werd zo een bijzondere zaterdagmiddag. Het was hartverwarmend om zo de tijd te
hebben met elkaar door te spreken over wat ons persoonlijk en kerkelijk bezighoudt. Over
het kerkgebouw hebben we besloten om te beginnen met het lichtste scenario: komend
jaar gaan we eindelijk aan de slag met het plein, onder andere om een bruikbaarder en veiliger hellingbaan aan te leggen. Het plein moet bovendien een uitnodigend karakter krijgen, én bruikbaar zijn voor kerkelijke activiteiten op mooie dagen en kerkelijke feestdagen.
Daarnaast zullen we bij de entree de toiletten gaan vernieuwen. Soms verhuren we het
kerkgebouw voor lezingen of vergaderingen waarbij wel 200 mensen aanwezig zijn. De
twee toiletten zijn daarvoor niet voldoende. Er moeten er dus meer komen. De komende
tijd wordt een nieuw plan gemaakt voor de entree van het kerkgebouw, waarin dan ook
deze uitdaging meegenomen wordt. We hopen u er snel over verder te informeren.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de plannen, of andere opmerkingen die we als
kerkenraad mee moeten nemen in onze besluiten, schroom niet ons aan te spreken. Zonder feedback vaart geen bestuur wel.

Namens de kerkenraad,
Hans Teerds
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Rooster kerkdiensten De Bron november - december 2022
6 nov

Gerbrand Molenaar

13 nov

Margrietha Reinders

20 nov

Gerbrand Molenaar

27 nov 1e advent

René Visser

4 dec 2e advent

Doop Noëlla

Gedachtenisdienst

Gerbrand Molenaar

Doop Mae

11 dec 3e advent

René Visser

Avondmaalsviering +
Afscheid en bevestiging Margrietha
Reinders

18 dec 4e advent

Margrietha Reinders en
Gerbrand Molenaar

Kerstviering i.s.m. Philadelpia
N.B. aanvang 11:00 uur

24 dec Kerstnachtdienst

René Visser

25 dec Kerstmorgen

Gerbrand Molenaar

1 jan zondag /Nieuwjaar

Gerbrand Molenaar
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Diaconale collectes november – december 2022
6 november

Ronald McDonaldhuis

13 november

18 december
24 en 25 december

Kerk in Actie - dankdagcollecte - Golfstaten - de kracht van
bijbelverhalen
Give & Get project
Kerk in Actie - werelddiaconaat - Colombia - onderwijs voor
werkende kinderen
Stichting Surinamekalender
Kerk in Actie - binnenlands diaconaat -vrolijkheid in de asielzoekerscentra
Flame Foundation
Kerk in Actie – Kinderen in de Knel

1 januari
8 januari

Barthimeus Sonneheerd
Give en Get Project

20 november
27 november
4 december
11 december

Ziekenboeg
Anneke, Tjeerd van Wieringen
Tini Deschan
Jolanda Roest
ik bid voor jou
Vier kleine woordjes, maar …. wat wordt er veel gezegd. Al je verdriet, je pijn, je
moeite wordt voor Gods troon terneer gelegd.
Zolang er mensen voor je bidden sta je in ‘t leven niet alleen.
Zij bouwen met gevouwen handen, een muur beschermend om je heen.
Geluk ontstaat vaak door
aandacht te hebben voor de kleine dingen
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Verantwoording Diaconale collectes 2022
Datum collecte:

Diaconaal doel

Bedrag in Euro’s

28 augustus
4 september
11 september

Jeanette Noëlhuis
KIA – werelddiaconaat – Myanmar
Give en Get project

172
82
172

18 september

KIA – Vredescollecte – Colombia

455

25 september

Stichting Surinamekalender

129

2 oktober
9 oktober
16 oktober

PKN-Israëlzondag
Betondorp Bloeit
Kerk in Actie – Zending – Javaanse Boeren

88
63
120

23 oktober

Diaconie Amsterdam-Wereldhuis

157

Rekening nummer NL 10 INGB 0004 6220 84 ten name van Diac Protestantse
Gem Watergraafsmeer.
Giften voor het Give & Get project kunt u ook doneren op de rekening van de Diaconie onder vermelding van ‘Give & Get’.
Giften voor Betondorp Bloeit kunt u rechtstreeks overmaken naar bankrekeningnummer NL39 TRIO 0320 2585 13 tnv Stichting Betondorp Bloeit.
Maandelijkse inzameling Give&Get
Vanuit het Missionaire Team gaan we elke tweede zondag van de maand producten inzamelen voor de Give&Get.
De eerst volgende zondagochtend is 13 november. De tweede 11 december. We
houden de inzameling voorafgaand aan de dienst in de kerk. Er komen nu wekelijks zo'n 10 tot 15 mensen bij de Give en Get, die allemaal een paar producten
per keer meenemen. U begrijpt dat de kast daardoor af en toe snel leeg raakt.
Om de kast weer te vullen willen we elke tweede zondag van de maand een inzameling houden! Mocht u naar de dienst komen, dan kunt u houdbare producten
als pasta, soep of verzorgingsmiddelen in een paar klaarstaande kratten zetten.
Neemt u ook iets mee voor de Give en Get?
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Woordzoeker

Kerk de Bron

Oplossing Woordzoeker volgende Meerzicht

Oplossing woordzoeker nr20 Toen en Nu
15
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Uitleg van puzzel Woordzoeker

Beste Kerkbladredactie,
Hierbij het verzoek om bijgevoegd bericht op te nemen in uw kerkblad of als bericht op het prikbord of website. Het betreft een mogelijkheid om als gemeente betrokken te raken bij - en een oproep tot ondersteuning van - het werk van Mission
Possible. Meer foto's en informatie vindt u in de bijlage.
Met vriendelijke groet,
Bert Dokter en Gerande Sikkema, Mission Possible Nederland

**** *** ***
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Onesimus

Hopen op een witte zakdoek

Een Roemeense prediker Richard Wurmbrand vertelde eens over een jongeman
die een misdaad op zijn geweten had. Daarvoor had hij lange tijd in de gevangenis
gezeten. Voordat hij naar huis ging. Schreef hij zijn vader een brief waarin hij vroeg
of hij hem zijn misdaad vergeven wilde.
Zijn vader gaf een merkwaardig antwoord. Die vader schreef ‘je komt met de trein.
Die komt langs ons huis; en als je wilt weten, of ik het je vergeef, kijk dan maar of
er een witte zakdoek in de boom in de tuin hangt.’
De jongen nam de de trein naar zijn ouderlijk huis. Onderweg kon hij niet stil blijven zitten. Hij liep telkens heen en weer. ”Waarom ben je zo zenuwachtig?’. Vroeg
een medereiziger. Toen de de jongeman vertelde waarom hij zo gespannen was,
zei de die medepassagier. Ga maar zitten: ik zal wel voor je kijken. Even later
reed de trein langs het ouderlijk huis van de jongen. En wat hij zag? De hele
boomgaard hing vol met witte lakens…
Net als de vader van die jongen verlangt de hemelse Vader ernaar om zondaren te
vergeven. Zo is zijn hart.
U. Here, bent immers goed,
mild om te vergeven …
Psalm 86:5

————————————————————————————————————God gaf zijn zoon
In de laatste wereldoorlog was het de gewoonte in Amerika dat elk gezin, dat een
zoon in de oorlog had, een lichtende ster voor het raam hing..
Op een avond liep er een man door de straten van New York, met zijn kleine jongen aan de hand. De jongen vond de lichtjes voor de ramen heel interessant. Telkens als hij weer een huis zag met een ster, klapte hij in zijn handen. En terwijl ze
zo het ene huis na het andere voorbij liepen, riep hij ‘O kijk eens pappie, daar is
ook een huis dat een zoon voor de oorlog heeft gegeven!. En daar nog één! En
daar is er één met twee sterren! En kijk: daar is een huis, dat helemaal geen ster
heeft.’
Eindelijk kwamen ze bij een open plek tussen de huizen. In de donkere lucht was
nu duidelijk de avondster te zien, die helder scheen. Het jongetje hield zijn adem
in. Ó kijk eens pappie’, riep hij: ’God heeft Zijn Zoon zeker ook gegeven, want Hij
heeft ook een ster in zijn venster.
Ja zo is het! God heeft Zijn Zoon gegeven! Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die Hem gelooft
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft
17
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HEIN HEIJNEN

Sint Apollonia
Op vakantie in Vlaanderen drinken mijn vriend en ik op een avond een glas wijn. In de bar
van ons hotel De Wijze Kater. Buiten klettert een maartse bui in stromen tegen het raam.
Drijfnat komen twee opgeschoten tieners de hotelbar in. Hannah en Jan. Ze zijn samen
op een voettocht door de Ardennen. Na het bestellen van een sapje vragen ze barman
Bert of hij paracetamol heeft. Hannah kreeg ineens kiespijn. Bert tovert de gevraagde pillen meteen te voorschijn -- uit wat hij noemt ‘zijn katerpotje’. Intussen vraagt hij of ze
misschien een treurig verhaal willen horen. Over de tandarts in zijn dorp ‘Mij
best,’zeggen ze onverschillig.
Met een gezicht van staal begint hij een mop te vertellen. ‘Een vrouw komt bij de huisarts. Ze vraagt of ze haar beha bij hem heeft laten liggen. ‘Nee hoor,’antwoordt hij. Daarop besluit ze: ‘Jeetje. Dan liet ik hem bij mijn tandarts liggen.’
De vroegwijze tieners lachen niet. Integendeel. Ze kijken hem bestraffend aan. ‘Heel
schandalig van die odontoloog.’ roept Jan. ‘Seks als betaalmiddel. De pointe komt uit Sodom en Gomorrah.’
Hannah vraagt ons of we de Sint-Apollonia kapel kennen. In Brakel ,--niet ver hier vandaan. Er hangt een mooi schilderij van Apollonia van Alexandrië, de Roomse heilige tegen
kiespijn.
‘Nog niet,’zeg ik. ‘Het staat wel op ons lijstje.’
‘Morgen gaan we erheen,’ vertelt ze.
--- De volgende dag zitten we in de ontbijtzaal. Gewapend met rugzakken komen de tieners de kamer in. We vragen Hannah hoe het met haar kiespijn gaat.
‘Ik heb er geen oog door dicht gedaan,’antwoordt ze.
Jan toont ons een afbeelding van Sint-Apollonia. Op zijn smartphone. Het is een jonge
vrouw met een palmtak in de ene hand en een buitenmodel tang in de andere. Volgens
de overlevering werden al haar tanden en kiezen getrokken,-- voor ze levend werd verbrand.
De tieners willen goedkoop gaan ontbijten met verse krentenbollen. In een nabij gelegen
bakkerij. Met de vrolijkheid van de jeugd lopen ze in hun regenpakken de hoteldeur uit,
de regen in. We horen ze een liedje zingen:
We drinken koffie en lezen de Gazette. Tenslotte pakken we onze koffer en rekenen af.
18
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Onder moeders paraplu liepen eens twee kindjes/ Hanneke en Janneke, het waren dikke
vrindjes.
We drinken koffie en lezen de Gazette. Tenslotte pakken we onze koffer en rekenen af.
Het regent nog steeds. We stappen in de auto en rijden richting Brakel. De weg leidt ons
langs allerlei landelijke paadjes. Heuvel op, heuvel af. Na ruim een kwartier stoppen we
bij de kapel. Wonder boven wonder is de regen is even opgehouden. Als we uit de auto
stappen komen Hannah en Jan net naar buiten. Druk in gesprek met een oudere dame,
die even later in haar auto weg rijdt.
We lopen op de tieners af en vragen Hannah of de heilige haar van haar kiespijn kon
verlossen.
‘Het schilderij van Sint Apollonia hangt er even niet,’ zegt ze ontwijkend. ‘Op dit moment
wordt het gerestaureerd.’
‘Gelukkig was er wel een Engelse tandarts,’vertelt Jan. Voor deze kapel was ze speciaal
uit Londen overgekomen. Ze was zo vriendelijk even met een lampje in de mond van Hannah te schijnen. Wat was het geval? Rechts boven bleek de eerste verstandskies door te
breken. ‘Met deze kies ben je tot de jaren der wijsheid gekomen,’ beweerde ze lachend.
‘Gratulations.’
‘Een klein wonder,’vindt mijn vriend. ‘Een gratis consult van een tandarts in de kapel van
Sint Apollonia.’

www.heinheijnen.nl

Fysio
Beter
Bewegen
Vestigingen:
Overtoom 256
Veeteeltstraat 20
Johan jongkindstraat 3
Tel.
19

020.6184658

nov/dec 2022

De Blik van Dick
Bijbelse beestenboel
Een tijdje geleden vroeg ik mij af welke dieren en planten er in de Bijbel worden genoemd. Wat dieren betreft schoten mij spontaan lam, duif, slang, walvis, leeuw, sprinkhaan en ezel te binnen. Nog afgezien van termen als ‘de vogelen des hemels’, maar die
waren me te algemeen.
En planten? Olijfboom, wijnrank, appelboom en palm lagen erg voor de hand, maar er
moet natuurlijk meer zijn. Het idee om de Bijbel van kaft tot kaft door te nemen kwam mij
voor als een te grootschalige exercitie om snel tot een antwoord te komen. Er moesten
toch al anderen zijn geweest die dit op zich hadden genomen.
Toen we een paar jaar geleden noodgedwongen in Erlangen (Duitsland) verbleven, wandelde ik iedere dag door de Bijbelse plantentuin. Een prachtig idee vond ik dat; leerzaam
ook. Bestudering van internet leerde mij dat Erlangen helemaal niet zo uniek is. Alleen al
in Nederland zijn er minstens negentien van dit soort tuinen te vinden. Het dichtst in de
buurt van de Bron is die van de Oranjekerk in de Van Ostadestraat. Maar zo’n tuin biedt
natuurlijk geen uitputtend overzicht, want niet iedere plant die in de Bijbel wordt genoemd, gedijt in ons klimaat en in onze grond. Lijstjes wilde ik hebben. Nou, zo kan ik u
berichten, die zijn er legio, maar geen daarvan geeft volgens mij een volledig overzicht.
Mensen hebben inventarisaties gemaakt op basis van hun interesses, van bepaalde thema’s of lukraak.
Dan maar weer gekeken bij de dieren. Ik vind al snel een site die zelfs een Linnaeaanse
stamboom geeft. Dat blijkt broddelwerk. Er wordt bijvoorbeeld melding gemaakt van
‘reptielen’, maar daaronder blijft het leeg, terwijl toch Eva met de slang sprak. Goed, daar
staat geen soortnaam bij, maar op deze manier weet je niet of dit het enige reptiel is dat
in de Bijbel wordt genoemd.
Een veelbelovende site lijkt die van het theologienet, die een overzicht geeft van ‘dieren
in de Bijbel’. Niets is minder waar, want het gaat hier alleen om zoogdieren. De inventariserende theoloog maakt zelfs melding van zijn eerder gepubliceerde overzicht van ‘vogels
in de Bijbel’, blijkbaar niet wetende dat vogels ook tot het dierenrijk behoren. Andere
diergroepen laat deze figuur voor het gemak helemaal ongemoeid, terwijl toch alleen al in
de plagen van Egypte sprinkhanen en kikkers voorkomen.
De aardigste site, hoewel ook verre van volledig, toont een top tien van voorkomende
dieren, gebaseerd op het aantal malen dat zij worden genoemd. Vooruit, ik zal u die geven:
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Schaap – 275 keer

Paard – 172 keer
Geit – 156 keer
Leeuw – 132 keer
Ezel – 111 keer
Vis – 72 keer (dit is een algemeen begrip, geen soort)
Lam – 69 keer (een lam is een jong schaap en dat is al genoemd)
Kameel – 62 keer
Slang – 60 keer
Duif – 45 keer
Ik vrees dat ik de Bijbel toch van kaft tot kaft zal moeten lezen en zal moeten turven. Theologen en andere schriftgeleerden helpen mij niet echt op weg om mijn vraag te beantwoorden, omdat iedereen bijeengraait wat van haar of zijn gading is. Zoals het zo vaak
gaat met de uitleg van boeken als de Bijbel.
Of zal ik Maarten ’t Hart eens bellen?
Dick Spijker
www.deblikvandick.nl
www.facebook.com/deblikvandick

SurinameKalender helaas moeten

verhogen naar € 15,95.
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?
Laat het mij weten, dan zet ik u op de
verzendlijst.
Met hartelijke groeten,
Namens bestuur Stichting Suriname
Jaar Kalender,
dickspijker@xs4all.nl
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PROJECTEN SURINAME KALENDER

30 jaar Suriname kalender, betekent 30 jaar projecten. Projecten op gebied van
onderwijs, gezondheidszorg en welzijn .Vanaf het begin waren er de ondersteunende projecten van voorzieningen enbenodigdheden voor scholen en gezondheidszorg. In het de periode 2021 – 2022 (zeg maar tussen twee kalenders in) zijn
er diverse projecten ondersteund door de kalender. St. Unu Pikin heeft een bijdrage ontvangen voor het schilderen van een container. Doel vanhet schilderen is het
verbeteren van sociale vaardigheden van mensen met een licht verstandelijke beperking. Na een flinke storm werd bij de Kennedy Stichting het dak van het stichtingsgebouw en school voor een groot deel verwoest.
De kalender heeft een bijdrage voor herstel geleverd. De kalender heeft schoolkrijtjes geschonken aan basis scholen in Paramaribo en Binnenland. Zowel openbare scholen als scholen van diverse geloofsgemeenschappen. Bij veel scholen is
er gebrek aan basis materialen voor het lesgeven. Hiertoe behoren onder andere
wit en gekleurd krijt. Door de lezers van de nieuwsbrief is een gedeelte van het
transport gesponsord, hierdoor konden er meer krijtjes worden geleverd. Van de
Stichting Onderhoud en Technische Ondersteuning voor Binnenlandse scholen
is een aanvraag voor materialen om de scholen te ontdoen van vleermuizen en
hun uitwerpselen. De kalender heeft hiervoor onder andere een rugpomp met bestrijdingsmiddelen, schop, kruiwagen en stofzuiger geleverd. Dit jaar is er een bijdrage gegeven voor het herstel van de dakgoten van de Rankinschool. een basisschool van de AMEC gemeente (christelijke grondslag).
Door de slechte staat van de goten is er veel lekkage in de lokalen. De school zelf
beschikt niet over financiële middelen om zelf het herstel uit te voeren. Voor 14 lokalen van de avondmulo OAM III werd er ledverlichting geleverd. De technische
dienst van het ministerie van Onderwijs heeft deze aangebracht. Aan de St. Zienderogen heeft de kalender een bijdrage geleverd voor de verblijfskosten tijdens
hun bezoek dit jaar aan Suriname. In Paramaribo, Nickerie, Albina en Jaw Jaw
heeft de stichting oogmetingen verricht. Bewoners met leesproblemen werden direct geholpen aan een gratis bril. Brillen voor veraf werden in Paramaribo en Nederland vervaardigd. Na toezending naar Suriname werden deze door het Surinaamse bestuur bezorgd bij de desbetreffende personen. Bij diverse scholen in
Suriname is er te weinig lesmateriaal beschikbaar. De school in Pusugrunu en Wanati hebben een bijdrage gevraagd in de kosten van het kopieerwerk van de lesboeken. De kalender heeft deze kosten betaald. De schoolkinderen kunnen nu met
hun eigen lesboek werken.
De Suriname kalender heeft voor enkele projecten een aanvullende bijdrage ontvangen van
De Bron, Protestantse kerk in de Watergraafsmeer.
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Bron: Ons Amsterdam sept 2022
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Beste Kerkbladredactie,
Hierbij het verzoek om bijgevoegd bericht op te nemen in uw kerkblad of als bericht
op het prikbord of website. Het betreft een mogelijkheid om als gemeente betrokken te raken bij - en een oproep tot ondersteuning van - het werk van Mission Possible. Meer foto's en informatie vindt u in de bijlage.
Met vriendelijke groet,
Bert Dokter en Gerande Sikkema, Mission Possible Nederland
**** *** ***
Odessa, Oekraïne
In de stad Odessa heeft Mission Possible al tientallen jaren ervaren medewerkers
aan het werk. Juist nu groeit de hulpvraag heel hard. In het team werkt o.a. een sociaal werker, een pedagoog en een psycholoog.

Olga
"De oorlog kwam op zo'n slecht moment!" Olga roept het uit als ze de deur voor
ons opent. "Mijn man werd geroepen om te helpen vechten, net nu we hem zo hard
nodig hebben. Ik ben gediagnosticeerd met kanker en mijn schoonvader ondergaat
chemotherapie."
Olga barst in tranen uit.
"We hebben twee kleine kinderen. Ze zullen wees worden als ons iets overkomt.
We hebben niet genoeg geld voor eten. Alles gaat op aan de zorg", snikte ze.
We reiken haar een doos met voedsel aan. "We kunnen niet veel doen, maar we
hebben deze doos meegenomen. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Wilt u dat wij
voor u bidden?", vroegen wij.
"Jazeker!"
Nadat we met Olga hebben gebeden, spreekt ze met tranen in haar ogen en glimlacht lichtjes:
"Vroeger hebben we nooit gebeden; we voelden er geen behoefte aan of maakten
er de tijd voor. Maar nu voel ik me lichter, alsof iemand me vasthoudt. Bedankt! We
zullen nu tot God gaan bidden om ons gezin te helpen!"
Evangelisatie
De focus van het werk in Oekraïne is Evangeliseren. Met praktische hulp laten we
de liefde van de Heere Jezus zien aan de mensen die we bezoeken. Zo werken we
aan onze opdracht uit Mattheus 25. Dit doen we met name bij de gezinnen die het
al moeilijk hebben. Via de sociale dienst ter plaatse hebben we lijsten met adressen van mensen die het al zwaar hebben.
Lokale hulpverlening
De goederen die we nodig hebben kopen we, via lokale contacten, ter plaatse. Zo
vermijden we hoge transport- en invoerkosten. We hopen en bidden dat we voldoende financiële middelen mogen ontvangen om het werk goed uit te voeren.
Meehelpen kan! Bidt voor het werk van Mission Possible in de Oekraïne. Als je wilt
kun je ook een gift overmaken op NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. Oekraïne winter. Een tikkie overmaken kan ook.
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Odessa, Oekraïne

In de stad Odessa heeft Mission Possible al tientallen jaren ervaren medewerkers
aan het werk. Juist nu groeit de hulpvraag heel hard. In het team werkt o.a. een
sociaal werker, een pedagoog en een psycholoog.
Olga
"De oorlog kwam op zo'n slecht moment!" Olga roept het uit als ze de deur voor
ons opent. "Mijn man werd geroepen om te helpen vechten, net nu we hem zo
hard nodig hebben. Ik ben gediagnosticeerd met kanker en mijn schoonvader ondergaat chemotherapie."
Olga barst in tranen uit.
"We hebben twee kleine kinderen. Ze zullen wees worden als ons iets overkomt.
We hebben niet genoeg geld voor eten. Alles gaat op aan de zorg", snikte ze.
We reiken haar een doos met voedsel aan. "We kunnen niet veel doen, maar we
hebben deze doos meegenomen. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Wilt u dat wij
voor u bidden?", vroegen wij.
"Jazeker!"
Nadat we met Olga hebben gebeden, spreekt ze met tranen in haar ogen en glimlacht lichtjes:
"Vroeger hebben we nooit gebeden; we voelden er geen behoefte aan of maakten
er de tijd voor. Maar nu voel ik me lichter, alsof iemand me vasthoudt. Bedankt! We
zullen nu tot God gaan bidden om ons gezin te helpen!"
Evangelisatie
De focus van het werk in Oekraïne is Evangeliseren.
Met praktische hulp laten we de liefde van de Heere
Jezus zien aan de mensen die we bezoeken. Zo werken we aan onze opdracht uit Mattheus 25. Dit doen
we met name bij de gezinnen die het al moeilijk hebben. Via de sociale dienst ter plaatse hebben we lijsten met adressen van mensen die het al zwaar hebben.
Lokale hulpverlening
De goederen die we nodig hebben kopen we, via lokale contacten, ter plaatse. Zo
vermijden we hoge transport- en invoerkosten. We hopen en bidden dat we voldoende financiële middelen mogen ontvangen om het werk goed uit te voeren.
Meehelpen kan! Bidt voor het werk van Mission Possible in de Oekraïne. Als je wilt
kun je ook een gift overmaken op NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. Oekraïne winter. Een tikkie overmaken kan ook.
28

nov/dec 2022

29

Wandelen
Wandel met Mij in de morgen,
wandel met Mij deze dag.
Geef Mij je hand én jouw zorgen
wéét dat wandelen mag,
aan de hand van de Hemelse Vader.
Dùrf te geloven dat Hij je bemint,
want zo alleen komt Hij nader
en wandel jij als zijn kind.
Van: Wim Plomp
Uit: Zingen in de morgen
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