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Hoe groot bent U
Als ik Uw hemel zie

Het kunstwerk van Uw handen
Als ik de golven zie
Die breken op de stranden
Als ik de bergen zie
Zo groot, zo onbewogen
Als ik de bliksem zie:
Een glimp van Uw vermogen
Als ik Uw schepping zie
Zo schoon, zo onvolprezen
Als ik Uw namen zie
Op al Uw werk te lezen Hoe groot bent U! en zie,
U wilt mijn Vader wezen.
Van: E. IJskes –Kooger
Uit: Dit is mijn troost
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Dank U Vader,
dat U in de Here Jezus
naar ons omgezien hebt.
We bidden dat wij
naar U blijven opzien

Het eerst volgende nummer zal verschijnen op 1 november 2022
Kopij voor dit nummer dient U in te leveren op vrijdag 24 oktober 2022
email: meerzicht@knabe.nl
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Varifocaal
Menigeen krijgt ergens in z’n veertiger jaren last met kleine lettertjes lezen. En als je dan al
brildragend bent voor veraf zien, heb je ook nog een leesbril nodig. Maar waarschijnlijk
ken je hem wel: de varifocale bril. Eén bril waarmee je zowel dichtbij als veraf kunt kijken.
Een prachtig hulpmiddel. Want als het één of het ander niet meer lukt, dan ben je beperkt.
De kerk heeft voor mij ook iets van zo’n varifocale bril. Zij helpt mij om zowel veraf als
dichtbij goed te kunnen zien. Veraf – daarbij denk ik aan de wereld buiten mijzelf waar van
alles gebeurt. Natuurlijk komt het nieuws ook tot je door de media, maar in de kerk word
ik uitgenodigd om ernaar te kijken met m’n hart. De collecte tijdens de dienst is zo’n moment dat dit gebeurt. Je ogen worden gevestigd op een stuk menselijke nood, of dat nu in
Myanmar is of hier in de Bijlmer. Door het geven van onze gaven verbinden we ons daarmee. En ook ons gebed om ontferming en de voorbede zijn momenten waarop we in de
verte kijken en het met heel ons hart uitroepen tot God: ‘Heer, ontferm U!’ En na die uitroep wordt er gezongen: ‘Hij zal de redder zijn der armen… Hij draagt hen in zijn hart.’ Dat
zijn kostbare momenten om goed veraf te zien.
Maar de kerk helpt ook om dichtbij te zien, naar wat er speelt in mijn persoonlijk leven en
in ons gemeenteleven. De stilte is daarvoor een belangrijk element in de dienst, en het
Muziektheater ‘Verre Zinnen’ in de Bron zaterdag 25 juni 2022
persoonlijk gebed. Ook een preek helpt je als het goed is om bij jezelf naar binnen te kijken, in de spiegel. En wat denk je van de onderlinge ontmoeting? In de kerk loop je elkaar
haast letterlijk tegen het lijf. Het is een plek om elkaar in de ogen te kijken, naar elkaar te
luisteren, en zo in alle eenvoud veel voor elkaar te betekenen.
Allebei is nodig. Veraf zien en dichtbij. Hierin hebben we elkaar trouwens ook hard nodig.
Er zijn mensen die van zichzelf een scherpere blik hebben voor veraf, voor de nood in de
wereld, voor de crisis in het klimaat, voor alle maatschappelijke zorgen die er zijn. Anderen
zien soms weer scherper wat er dichtbij nodig is, op het niveau van ons hart. In kerkelijke
termen spreken we dan over diaconaat en pastoraat. Het één kan niet zonder het ander.
Waar ligt trouwens jouw natuurlijke focus? Het is mooi om dat van jezelf te ontdekken,
maar ook van elkaar. Wie vooral gefocust is op dichtbij, zou zich kunnen trainen in veraf. En
vice versa. Ook daarin kunnen wel als gemeenschap veel voor elkaar betekenen en houden
we onszelf als kerk in balans.

Gerbrand Molenaar
Rembrandt ~ De hemelvaart
Afsluiting met de ouderenkring van Dynamo
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Rondom de diensten:
11 september: Op deze zondag wordt Harda van Wageningen bevestigd als missionair ouderling. Daarmee keert zij terug in de kerkenraad, maar nu dus met een speciale taak. Zij
maakte al deel uit van het missionaire team dat René ondersteunt in zijn pionierswerk in
de buurt, maar op deze manier raakt dit werk nog meer ingebed in het werk van de kerkenraad. We zijn heel blij dat Harda haar hart heeft laten spreken en zich ook via de kerkenraad wil inzetten voor De Bron als een plek van ontmoeting tussen God en de mensen
in Watergraafsmeer.
Op deze zondag nemen we afscheid van Jacobine van der Bijl als ouderling van onze gemeente. Ca. 8 jaar lang maakte zij deel uit van de kerkenraad en voor de zomer liet zij weten dit ambt neer te leggen. Dat betekent niet dat zij nu stil zit, want op allerlei manieren
is zij nog actief een aanwezig in onze gemeente. We zijn Jacobine dankbaar voor haar bijdrage en liefdevolle betrokkenheid als ouderling.
Het is een volle dienst, want ook Christien Dekker krijgt deze zondag haar zending, zoals
dat heet. Zij is sinds een jaar Geestelijk Verzorger in het Flevohuis, maar om dit werk formeel als predikant te kunnen doen, is nodig dat zij door de kerk i.c. een plaatselijke gemeente wordt uitgezonden. De kerkenraad heeft besloten dat te doen, omdat zo ook iets
Muziektheater ‘Verre Zinnen’ in de Bron zaterdag 25 juni 2022
zichtbaar wordt van onze betrokkenheid als kerk bij de zorg voor ouderen in onze stad.
18 september: Deze zondag is het begin van de Vredesweek. De kerkdienst is een oecumenische viering van de gezamenlijke kerken in Watergraafsmeer: de Martelaren van Gorcum, de EBG uit de Koningskerk en De Bron. Let op! Deze dienst is in De Bron, maar begint om 10:30 uur.
In het kader van de Vredesweek wordt er op dinsdag 20 september een film vertoond in
de Zoetmulderzaal in Pastorie van de HH Martelaren van Gorcum, Linnaeushof 94I, 1098
KT Amsterdam. Het betreft de film Oorlogswinter, naar het boek van Jan Terlouw. De film
start om 19.45 uur.
2 oktober: Themadienst. Zoals u in het jaarprogramma kunt lezen, houden we dit seizoen
een drietal diensten met een specifiek thema. De eerste dienst is op 2 oktober. We spreken elkaar dan over de betekenis van liturgie. Voor een toelichting zie het jaarprogramma
dat ook in deze Meerzicht is opgenomen. Na de dienst praten we met elkaar door over dit
thema. Hopelijk doe je mee!
6 november: in deze dienst wordt Noëlla Johanna Tol gedoopt. Zij is de dochter van Linda
(Schol) en Steven. Noëlla kwam op 25 februari van dit jaar ter wereld, en nu vieren we
~ De
hemelvaart
dat zij wordt opgenomen in de kerk van Christus enRembrandt
dat haar leven
getekend
is door het
Evangelie.
de doop
verbindt God
zichtbaarUit
ende
tastbaar
met ons ~
kleine
Passiecyclus
1636leven.
Afsluiting Door
met de
ouderenkring
van zich
Dynamo
Wat een hoogtepunt! We zien uit naar een vreugdevolle dienst.
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Contemplatieve Levenskunst

Deze mooie term verdient toelichting. Al kan iedereen zich bij levenskunst wel iets voorstellen. Het is een ware kunst om je weg in het leven te vinden, je keuzes te maken, te ontdekken wie je bent en om te gaan met pijn en teleurstelling. Contemplatie heeft te maken
met aandacht en verstilling. Je neemt de tijd om bij je hart te komen en te aanschouwen
wat je daar tegenkomt. Dit ‘schouwen’ is een vorm van mild en liefdevol kijken naar jezelf
en ervaren dat er een open verbinding is met jezelf, met anderen en met het hele bestaan,
ook met God.
Graag begeef ik me samen met jou op deze weg en gaan we op onderzoek uit, onder de
bezielende leiding van een geweldige gids. Samen lezen en bespreken we het boekje van
Ria Weyens met de titel ‘Van wonde naar verwondering’. Het is een zeer authentiek boek
vol levenswijsheid, liefde en hoop. Als je meer over Ria Weyens wilt weten,zie:
www.minnehof.be
In een reeks van 3 of 4 avonden werken we komend najaar dit boekje door. Data worden in
overleg gekozen. Deze reeks dient ook als een opstapje naar een mogelijke meditatiegroep
die in de tweede helft van het seizoen, begin 2023, kan worden opgestart.
Voor aanmelding of informatie: molenaargt@gmail.com
Muziektheater ‘Verre Zinnen’ in de Bron zaterdag 25 juni 2022
Bijbelkring op dinsdagochtend

Afgelopen seizoen hebben we mooie momenten beleefd op dinsdagochtend in de keuken
van de kerk. En dat zetten we graag dit seizoen voort. Samen lezen we een Psalm, een lied/
gedicht uit het Oude Israel, en steeds weer blijkt hoezeer deze oude liederen raken aan ons
eigen leven. Dat levert prachtige gesprekken op. Iedereen kan en mag meedoen! Dus als je
wilt, meld je aan bij Gerbrand. De Bijbelkring is gemiddeld 1 keer in de 4 weken op dinsdagochtend van 10:30 tot 12:00 uur. Mocht vervoer naar de kerk een probleem zijn, ook
dat kan worden geregeld. De eerste bijeenkomst is op dinsdagochtend 20 september.

Huiskamerontmoetingen

In coronatijd zijn we gestart met huiskamerontmoetingen. Kleine groepen die elkaar thuis
ontmoeten voor een stuk gezelligheid en betrokkenheid bij elkaar. En natuurlijk is dit ook
een prachtige gelegenheid om iets van ons geloof te delen met elkaar, samen te bidden,
iets te lezen en elkaar te bemoedigen. Op deze manier groeien we als gemeente meer naar
elkaar toe. Op dit moment zijn er twee groepen actief, maar het zou natuurlijk mooi zijn als
dit zich uitbreidt. Het is ook een mooie kans om nieuwe
mensen ~teDe
leren
kennen. Wil je
Rembrandt
hemelvaart
meedoen, mail dan naar molenaargt@gmail.com
Afsluiting met de ouderenkring van Dynamo Uit de Passiecyclus ~ 1636
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Themadiensten + nabespreking

Wij zijn De Bron, een plek in Amsterdam van ontmoeting met God en verbinding tussen
mensen.’ Zo luidt de eerste zin van onze missie. Dat klinkt mooi, maar wat betekent het
concreet? Hoe werkt bijvoorbeeld die ontmoeting met God? Vanouds kent de kerk drie
kernpraktijken waarin ontmoeting met God centraal staat: de liturgie, het avondmaal en
de doop. Maar functioneren deze praktijken nog wel voor ons? Of is er misschien iets
nieuws nodig om God te kunnen ontmoeten? Weten we zelf nog wat we op zondag in de
kerk doen? En kunnen we met die oude kerkelijke praktijken nog wel aankomen bij ons
moderne medemens? Deze vragen staan centraal in een drietal themadiensten verspreid
over het seizoen. Na afloop van elke dienst gaan we samen in gesprek.

2 oktober: Praktijk en betekenis van de liturgie
19 februari: Praktijk en betekenis van het Avondmaal
4 juni: Praktijk en betekenis van de Doop

EEN NIEUWE GENERATIE...
Geloofsopvoeding: in gesprek met andere ouders

Muziektheater ‘Verre Zinnen’ in de Bron zaterdag 25 juni 2022
In de opvoeding leg je een basis voor je kinderen waarop zij in de rest van hun leven kunnen bouwen.

Daar hoop je tenminste op. Een belangrijk onderdeel van die basis is vertrouwen op God.
Maar hoe geef je dit door aan je kind? Dat bespreken we met elkaar. Net als hele praktische zaken zoals bidden met je kind, de keuze om hem/haar wel of niet mee naar de kerk
te nemen, en wat te doen als je kind zich van het geloof afkeert. Door hierover met elkaar
in gesprek te zijn, bewijzen we elkaar als ouders ongetwijfeld een dienst. In overleg plannen we een bijeenkomst. Voor aanmelding of info: molenaargt@gmail.com

Tienercatechese

Als tiener groei je op in een wereld waar geloof in God nauwelijks een rol speelt. De meeste van je klasgenoten zijn niet gelovig. Dat zorgt voor allerlei vragen. Waarom zou ik wel
geloven? En wat is geloven eigenlijk? Bestaat God? Is de Bijbel geen sprookjesboek? Wat is
het verschil met de andere godsdiensten? Is er een hemel? En hoe loopt het af met deze
aarde? Al dit soort vragen – en ook andere vragen die jij hebt - bespreken we met elkaar
tijdens de tienercatechese. Die wordt verzorgd door Gerbrand samen met onze tienerwerker Anne-Marij de Jong (06-27266129).
Rembrandt ~ De hemelvaart

Jonge Bronners

Afsluiting met de ouderenkring van Dynamo
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Jonge Bronners

Speciaal voor alle jongvolwassenen (18+) is er elke laatste zondagavond van de maand een
mooi moment waarop we samenkomen, samen eten en zoeken naar een stuk bezinning in
ons leven en verdieping van ons geloof. Een plek waar alles gezegd kan worden en waar altijd iemand bij kan! molenaargt@gmail.com

Gerbrand Molenaar
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“Wat leuk dat de dominee langskomt, ik wil al langere tijd weer eens naar de kerk gaan”.
“Ingeschreven bij de kerk? Dat moet een vergissing zijn! Of misschien hebben mijn ouders
dat ooit voor me gedaan”. “Ik ben altijd naar de kerk gegaan en ik ben nog steeds gelovig,
maar nu is het ritme eruit ben ik al een hele tijd niet meer geweest”.
Een handvol reacties die ik in de afgelopen week kreeg toen ik een bezoek bracht bij mensen die bij ons zijn ingeschreven. Zoals de meesten wel weten hebben we bijna 800 leden
in de digitale kaartenbak, waarvan het grootste deel (nog) niet bij de Bron betrokken is.
Mensen die ooit gedoopt zijn, of soms zelfs belijdenis hebben gedaan maar voor wie de
kerk weinig betekenis meer heeft in hun leven. Met dank aan de trouwe inzet van Ans van
Raalte krijgen al deze mensen een mooie welkomstbrief. Maar al langere tijd wilde ik iets
met deze groep beginnen. Samen met Ans ben ik aan de slag gegaan en hebben we een
lijst gemaakt van mensen waar nog geen contact mee is in de nabije omgeving van de
kerk.
Met deze lange lijst in de aanslag ben ik de buurt ingegaan. De eerste paar keer is het
aanbellen natuurlijk spannend maar al snel kreeg ik er meer plezier in. Opvallend genoeg
vond iedereen het sympathiek dat er iemand van de kerk op bezoek kwam. Bij sommige
mensen ontstond een mooi gesprek, bij iemand mocht ik zelfs even binnenkomen om verder te praten. Een mooie kans om iemand uit te nodigen een keer in de kerk langs te komen of mee te doen met de Alpha cursus. Maar er was ook een behoorlijke groep mensen voor wie de kerk vooral iets was uit een ver verleden. Ooit gedoopt, soms nog wel bekend met de christelijke traditie opgegroeid maar in hun jeugd of studententijd afgehaakt.
Voor hen bid ik dat er weer een luikje opengaat voor geloof. Misschien fietsen ze een keer
langs de Bron en gaat er een lichtje branden, of worden ze op een andere manier aangesproken door het geloof.
U kunt zich wel voorstellen dat dit niet in één week klaar is. Veel mensen waren niet thuis
en ik heb pas twee buurten gehad. Maar ik heb de smaak te pakken en wil er graag mee
verder. Maar dit kan niet zonder u en jou! Daarom wil ik je vragen om mee te bidden dat
er deuren en vooral harten opengaan voor God. Misschien komen er in de komende weken wel wat mensen langs in de kerk, laten we hen dan ook met open armen ontvangen!
Ik moest bij dit alles denken aan psalm 136:1 “Loof de Heer want Hij is goed, eeuwig
duurt Zijn trouw!”. We prijzen God dat Hij ook voor deze mensen trouw zal zijn, en we
bidden dat ze samen met ons God zullen gaan loven!
Nieuw seizoen:
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en we hebben allerlei activiteiten gepland
staan. Dit seizoen hebben we vier focuspunten voor het missionaire activiteiten, namelijk
groen, verbinding, cultuur en geloof. Door al deze activiteiten heen leggen we contact
met buurtbewoners en proberen we het mooie dat we in de kerk hebben aan geloof, gemeenschap en gezelligheid te delen met de buurt. Ik licht er even wat uit:
9

Groen:

Veel buurtbewoners zijn bezig met groen en duurzaamheid, het is een thema
dat enorm leeft! En als mensen die geloven in de schepping, sluiten we daar
helemaal bij aan. We gaan vrolijk verder met de moestuintjes naast de kerk en
met het wormenhotel waar wormen compost maken van groen en tuinafval
uit de buurt. Op 8 oktober halen we de oogst binnen met een mooi oogstfeest.

Verbinding:
Hoeveel mensen zijn er niet op zoek naar verbinding en contact met anderen.
Als kerk hebben we daarin een taak te vervullen! Het afgelopen seizoen hebben we veel mensen mogen verwelkomen bij de open kerk voor een praatje en
een extra tasje boodschappen. En tegen de zomer hebben we alle vrijwilligers
die zich met hart en ziel hebben ingezet bedankt met een vrijwilligersborrel.
Maar we kunnen nog wel wat extra vrijwilligers gebruiken op de maandagavond, dus je bent van harte welkom om mee te doen! Ook start eind september weer de kring met goede gesprekken op bij Dynamo en willen we een activiteit starten met studenten.
10

Cultuur:
Niet alleen groen, ook cultuur leeft volop in de buurt. Er zijn talloze orkestjes, groepjes
en kunstenaars in de Watergraafsmeer actief en regelmatig zijn deze ook in de kerk te
vinden. Bijvoorbeeld tijdens de concerten in de zomer die met veel liefde door Chris van
der Veer werden georganiseerd en maar ook tijdens de workshop en uitvoering van PRA
muziektheater. Het komende seizoen willen we weer ruimte bieden voor deze activiteiten, omdat hiermee veel mensen voor het eerst een stapje in de kerk zetten.

Geloof:
Als kerk hebben we een prachtige boodschap te delen met de buurt. Het goede nieuws
van het evangelie, van de God die ieder mens meer liefheeft dan zij zich ooit zouden kunnen voorstellen. Door alle activiteiten heen willen we deze boodschap van Gods liefde en
genade laten doorklinken. En tegelijk willen we ook expliciet ruimte maken om het evangelie te delen. Dat doen we in gesprekken, in kerkdiensten en ook in de Alpha cursus die
zal starten op dinsdag 4 oktober en vervolgens om de week zal plaatsvinden. Op de Alpha cursus mag iedere vraag gesteld worden en is er voor iedereen ruimte. We starten
met een gezamenlijke maaltijd, pakken dan een thema van het christelijk geloof op en
gaan vervolgens in gesprek. Wereldwijd hebben duizenden mensen de Alpha cursus gevolgd, maar het belangrijkste is dat 90% van de deelnemers uitgenodigd werd door iemand anders. En daarom wil ik u en jou vragen om eens na te denken wie je voor de cursus zou kunnen uitnodigen. En als je iemand in gedachten hebt, begin voor die persoon
vast te bidden! Aanmelden voor de Alpha cursus kan via buurtdominee@kerkdebron.org.
11
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Uit de kerkenraad

Als kerkelijke gemeenschap in de Watergraafsmeer zijn we gezegend met een eigen kerkgebouw. En wat voor een. Het is in ontwerp van de architect Gijsbert
Friedhoff, gebouwd in 1938. Inmiddels is het een rijksmonument. Zelf geniet ik van
het gebouw, telkens als ik er weer ben. Het exterieur is vrij zwaar en gesloten,
maar het interieur toch licht en ruim. Freek Degen kan er veel over vertellen, over
welke symboliek terug te vinden is in zowel het exterieur als het interieur van de
kerk. Er ligt in de kerk een document dat hij heeft geschreven, waarin hij het allemaal uit de doeken doet.
In de afgelopen maanden heeft Mari Baauw zich gebogen over de vraag welke
mogelijkheden die ons kerkgebouw biedt. In het visie en beleidsdocument dat we
in de afgelopen maanden hebben geformuleerd als gemeente, staat dat we heel
graag willen dat het gebouw een baken is in de wijk. Niet alleen fysiek, zoals het nu
is, maar ook mentaal. Hoe mooi zou het zijn als ons kerkgebouw open staat voor
iedereen, niet alleen op zondag, maar ook doordeweeks. Dat er altijd iets te doen
is, en dat buurtbewoners in- en uitlopen. Daarvoor moet het gebouw open staan,
en uitnodigend zijn. Al eerder hebben we besloten het plein daarvoor te openen,
zodat de deuren eigenlijk aan de straat komen, en we aan de stad een nieuwe
openbare ruimte toevoegen. Zou er geen ruimte in de kerk kunnen gemaakt kunnen worden die altijd open is? Een soort kapel waar voorbijgangers een kaars kunnen branden en mediteren? En bovendien discussiëren we al heel lang over de
ruimten boven de ingang. Dit balkon is in de jaren negentig prachtig verbouwd, inclusief een heerlijke lounge. Echter is deze ruimte niet te gebruiken als er ook beneden in de kerkzaal een programma is. Er is te veel geluidsoverlast over en weer.
Kortom, vele vragen en vele wensen, en vandaar dat we Mari, die architect is en
vaker een kerk heeft gebouwd, gevraagd hebben om eens te inventariseren wat
onze mogelijkheden zijn. In de afgelopen maanden heeft hij gesproken met tal van
mensen die bij het gebouw betrokken zijn: de beheerder, de dominees, de missionaire werkgroep, de tieners, enzovoort. Op de kerkenraadsvergadering van september zal hij zijn bevindingen komen presenteren. Op het moment dat ik dit schrijf
is deze presentatie nog niet geweest. Ik kan dus alleen maar heel nieuwsgierig
zijn. Kunnen we iets van die ambitie waarmaken? Kunnen we werkelijk huis van
God én huis voor de buurt zijn?
Natuurlijk gaan we niet zomaar beginnen met verbouwen. Iedereen weet dat we
ons niet alles kunnen veroorloven. Wat ik hoop is dat we in het komende half jaar
een kleine werkgroep kunnen vormen, die de mogelijkheden verder kunnen onderzoeken. Wilt u, wil jij deel zijn van deze werkgroep, laat het dan weten aan iemand
van de Huis van God én huis voor de buurt, schreef ik. Dat is natuurlijk niet afhankelijk van het fysieke gebouw. Dat is allereerst iets van het karakter van onze gemeente, met onze zondagse diensten en de andere activiteiten die we als kerk ontplooien. Het is iets van ons allemaal, waar iedereen in de gemeente aan bijdraagt
en niemand gemist kan worden. We staan aan het begin van een nieuw kerkelijk
seizoen.
Van harte wenst de kerkenraad u een zegenrijk seizoen toe, waarin we elkaar én
God werkelijk zullen ontmoeten, opdat we deze zegen weer door kunnen geven op
de plaatsen waar we wonen, werken en ontspannen. En opdat we tot zegen zullen
zijn voor de buurt, waarin wij als kerk en gemeente geroepen zijn.
Namens de kerkenraad, Hans Teerds hansteerds@gmail.com
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Rooster kerkdiensten september - oktober 2022
zondag

4 sept 2022

10.00

Startzondag

De Bron

Gerbrand Molenaar

zondag

11 sept 2022

10.00

Vredeszondag

De Bron

René Visser

zondag

18 sept 2022

10.00

De Bron

Gerbrand Molenaar

zondag

25 sept 2022

10.00

De Bron

Marjolein Hekman

zondag

2 oktober 2022 10.00

De Bron

Gerbrand Molenaar

zondag

9 oktober 2022

De Bron

Dirk-Jan Thijs

zondag

16 oktober 2022 10.00

De Bron HA

Gerbrand Molenaar

zondag

23 oktober 2022 10.00

De Bron

Gerbrand Molenaar

zondag

30 oktober 2022 10.00

De Bron

René Visser

Zondag

6 november 2022 10.00

De Bron

Gerbrand Molenaar

Israëlzondag

10.00

Dankdag

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Verjaardagen

Max Steinbach 24 augustus 61 jaar
Freek Degen 02 september 94 jaar

Namens de gemeente en de kerkenraad nogmaals van harte gefeliciteerd, en veel ge
zondheid en Godszegen wensen we jullie toe
14
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Rekening nummer NL 10 INGB 0004 6220 84 ten name van Diac Protestantse
Gem Watergraafsmeer.
Diaconale collectes september – november 2022

4 september
11 september
18 september
25 september
2 oktober
9 oktober
16 oktober
23 oktober
30 oktober
6 november
13 november
20 november
27 november

Kerk in Actie – Myanmar - werelddiaconaat
Give & Get project De Bron
Stichting Surinamekalender
Kerk in Actie – Colombia – vrouwen als vredestichters
PKN – Israëlzondag
Eigen Jeugdwerk in de Bron
Kerk in Actie - wereldvoedseldag - een beter inkomen voor Javaanse
boeren
Diaconie Amsterdam - maaltijden voor ongedocumenteerden
Flame Foundation - (Mirjam van Meekeren)
Ronald McDonaldhuis
Kerk in Actie - dankdagcollecte - Golfstaten - de kracht van bijbelverhalen
Give & Get project
Kerk in Actie - werelddiaconaat - Colombia - onderwijs voor werkende
kinderen

Wanneer je praat, herhaal je alleen wat je al weet. Als je
luistert, kun je iets nieuws leren
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Verantwoording Diaconale collectes 2022
Datum collecte:

Diaconaal doel

Bedrag in Euro’s

26 juni
3 juli
10 juli
17 juli
24 juli
31 juli
7 augustus
14 augustus
21 augustus

De Regenboogstichting
Kerk in Actie – Werelddiaconaat
Stichting Surinamekalender
Nederlands Bijbelgenootschap
Jeroen Pithuis (voormalig Lindenhofje)

Stichting van Vrienden Philadelphia
Flame Foundation
Kerk in Actie - Zending
Hospice Kuria Amsterdam

168
137
147
72
91
68
176
156
86

van Diac Protestantse Gem Watergraafsmeer onder vermelding van de collecte
Uw gift kunt u overmaken op rekening nummer NL 10 INGB 0004 6220 84 ten name van Diac Protestantse Gem Watergraafsmeer onder vermelding van de collecte datum of project.
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.

Overleden
Op woensdag 27 juli is de heer Luppo Prins overleden in de leeftijd van 94
jaar. Meneer Prins verhuisde op zijn tweede vanuit Oude Pekela naar Amsterdam waar hij opgroeide. Na zijn diensttijd werkte hij bij Fokker en vervolgens bij
twee machinefabrieken en ook na zijn pensioen is hij volop bezig gebleven. Kerkelijk is hij actief geweest in de Funenkerk met daarbij het Funenkoor, de Rehobothkerk, de Koningskerk en uiteindelijk in Kerk de Bron, waar hij hulpkoster
was. Zijn kinderen benoemden zijn ‘trouw’ in zijn werk, in de kerk, in de zorg voor
zijn gezin en met name voor zijn vrouw, die in 2003 kwam te overlijden aan de
gevolgen van Alzheimer. Op woensdag 3 augustus vond de dienst van Woord en
gebed plaats in de aula van de Nieuwe Ooster. In de dienst stonden woorden uit
Psalm 84 centraal die meneer Prins had opgeschreven voor zijn begrafenis: ‘Hoe
brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom’.
——————-—————————
Lambertha Wilhelmina
Terpstra- Hartog
Bep
* 22 mei 1919

† 2 september 2022
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In Memoriam Mw. Terpstra - Hartog
Op 2 september 2022 overleed ons oudste gemeentelid Lambertha Wilhelmina (Bep) Terpstra – Hartog in de gezegende leeftijd van 103 jaar. Vele jaren was ze getrouwd met Tjerk
Terpstra die in 2015 overleed. In onze Amsterdams periode zijn er veel contacten geweest
met de familie Terpstra. Lang woonden ze aan het Robert Kochplantsoen. We mochten
deel uitmaken van belangrijke levensmomenten in hun familie. Ik denk daarbij aan het huwelijk van kleindochter Christine en Ruben in De Bron, waar ook opa nog bij kon zijn en
aan de dankdienst voor zijn leven, een jaar later. Toen moeder naar Purmerend verhuisde
in 2018 besloot ze lid te blijven bij De Bron, waar ze een groot deel van haar leven actief
betrokken was. Ik heb haar toen nog een enkele kunnen bezoeken in Verpleeghuis ‘Tien
Gemeenten’, waar we samen met dochter Corrie ook nog een keer het Heilig Avondmaal
gevierd hebben. Nadat wij verhuisden naar Scheveningen werd het contact beperkter, af
en toe een kaart over en weer. Maar er waren mensen bij De Bron, zoals Harda en Matthie
en Klaas die de band van tijd tot tijd vernieuwden.
Ik was blij dat ik mw. Terpstra nog twee keer kon bezoeken de weken voor haar heengaan.
Bijzondere bezoekjes met geloofsgesprek, gezang, gebed en de zegen. Moeder was niet
veranderd: nog dezelfde hartelijke en lieve vrouw die met passie en compassie
(gedrevenheid
medeleven)
over zaterdag
zoveel mensen
die2022
ze in haar leven ontmoet
Muziektheateren‘Verre
Zinnen’spreekt
in de Bron
25 juni
heeft. Want zij hadden in de eerste plaats haar aandacht: de zwakken en kwetsbaren. De
mensen die hulp nodig hadden. Of dat nu een buurman was, of iemand van de thuiszorg,
een familielid, noem maar op. Moeder had een gave er voor hen te zijn. Ze moest niets
hebben van gewichtige mensen, van mensen die zich lieten voorstaan op hun status of hun
bezit. Moedig ging ze het gesprek met hen aan. Oprechtheid en eerlijkheid, daar kwam het
bij haar op aan.

Bij de dankdienst voor haar leven op 7 september in De Bron werd stil gestaan bij enkele
psalmverzen: Psalm 63: 9 Nooit raak ik van U los, U houdt mij vast en Psalm 73: 26 Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God,
nu en altijd. Ze vormen het geestelijk testament van oma Bep.
Na de dankdienst werd het lichaam van Bep Terpstra – Hartog ter ruste gelegd op natuurbegraafplaats Hillig Meer te Eext (Drenthe) in het bijzijn van de naaste familie. We bidden
voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en danken God voor haar leven.
Ds. Dirk-Jan Thijs
Rembrandt ~ De hemelvaart
Afsluiting met de ouderenkring van Dynamo
17

Uit de Passiecyclus ~ 1636

sept/okt 2022

Beste Gemeenteleden,
Nadat ik een jaar vrijwilligerswerk heb gedaan in Kenia hebben we de Flame foundation opgericht
met Nederlandse
en Keniaanse
vrienden. Deze stichting ondersteunt rond de 90
Zo
begon Betondorp
Bloeit 6 jaar geleden
in Kerk de Bron
kwetsbare kinderen en hun (pleeg) gezinnen in Kenia met onderwijs en medische zorg.
Op zondag 7 augustus is er weer gecollecteerd voor de Flame Foundation, één van de diaconale jaarprojecten van de Bron in 2022. Dankbaar zijn we dat er 176,10 euro is opgehaald.
Tabitha (10 jaar) bedankt ons persoonlijk in een filmpje
Voor onze support vanuit de Bron en wenst ons God s zegen toe! Dit filmpje laat ik zondag
6 november zien als wij opnieuw collecteren voor dit mooie meisje.
Omdat de Flame Foundation een schooluniform voor Tabitha heeft gekocht kon zij eerder
in basisschool.
Betondorp Helaas zijn de kinderen veel thuis geweest van school door onstartenLente
met de
rust en geweld rondom de verkiezingen in augustus. Sally en Ruth vragen dan ook aan onze
gemeente de Bron om gebed voor goede leiders en vrede in Kenia, nu zoveel crisissen zich
opstappelen. (grote droogte, geen graan uit Oekraine, stijgende voedsel prijzen, Corona
etc) Misschien is financieel bijdragen lastig maar zou u dan mee willen bidden. Ook voor
het welzijn van Tabitha en haar verzorgster oma Martha?
We delen paasgroeten uit
Voor meer informatie mag u mij natuurlijk altijd aanspreken of kijk op
www.flamefoundation.nl.
Vriendelijke groet,
Mirjam van Meekeren-Wildenbeest (wildenbeestm@hotmail.com)
NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diac. Prot. Gem. Watergraafsmeer o.v.v. Flame Foundation Tabitha

Tabitha voorjaar 2022
Plantjes voor
de Buurt
Laatste maaltijd voor de zomerstop 26 juni
2022
18
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Preek zondag 21 augustus 2022 Marja van Gaalen

https://www.youtube.com/watch?v=lCy8Cfvoe6g
Uitleg en verkondiging n.a.v. Lucas 10: 25 – 37
Gemeente van Christus, lieve mensen van God
die met ons is
Een doodgepreekt verhaal…..
Ik ben vorig jaar bijna een jaar als interim kerkelijk
werker actief geweest in de PG Monnickendam.
Catechesegroep begeleiden hoorde ook bij dat werk. Een groep 17plussers: een
paar studenten: Pabo, universiteit, anderen genoten van tussenjaar, 2 werkten na
hun studie op de boerderij van hun ouders.
Een leuke betrokken groep die best wel met mij, de senior, aan de praat wilden
over geloof, zaken die er volgens hen toe doen in het, in hun leven
Ze wilden die bekende gelijkenis over de barmhartige Samaritaan wel eens verder
uitdiepen want: zei een van hen: “dat is zo’n doodgepreekt verhaal!”
“Oh ja…..zeker, zo kun je ernaar kijken” reageerde ik. “Maar zullen we de vertaalslag maken naar het hier en nu? Gewoon eens blanco, zonder vooroordeel dit verhaal lezen? Want het gaat in dit evangelieverhaal over de zin van je leven: leven
volgens de regels van de 10 geboden, leefregels voor het goede leven!”
“Moet je dan altijd op de kleine steentjes lopen” , zei er een
“Pfff wat een keurslijf”, zei een ander
“Allemaal redenaties en meningen”.
Toen keken ook we naar dat filmpje van Karim Suleyman; het is een waar gebeurt
verhaal.
Dat kwam binnen en raakte hen en mij (weer) net zoals het jullie, u mogelijk ook
raakte en aan het denken zette:

….. je zult daar maar staan
…. je verdient op een eerlijke manier je brood
…. je hebt een verblijfsvergunning
…. je bent heel bang
Of:
je zal maar aan hem voorbij lopen….
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wat zou u, jij, ik doen?
…. als een voyeur, nieuwsgierig blijven staan,
…. een foto maken…
…. met een boog aan hem voorbij lopen
…. geen blik waardig keuren: Weer zo iemand die aandacht vraagt
…. of zou je de eerste stap zetten…
…. of, eigenlijk weten we haarfijn wat we zouden moeten doen!
Wij, en die jongeren ook, stuk voor stuk.
Lucas, een van hen, student in Amsterdam, reageerde onthutst:
“Ik heb over zo’n ervaring wel eens een gedicht geschreven”, en hij citeerde het
zo uit zijn hoofd:
Volgende keer beter?
Op het station, bij het vuilnis, een man
met een gescheurde jas; ik kijk hem aan.
Hij lijkt te zoeken, loopt terug, en dan
spreek ik hem niet aan
en sta niet op om naar hem toe te gaan.
Weifelend is de Geest daar mij ontsnapt,
reikte ik naar hem toen niet mijn banaan
en is hij weer de sprinter ingestapt.
Nu denk ik, ontdaan,
heb ik Jezus in de kou laten staan?

Raak!
“Ik loop soms dus ook met een boog om iemand heen….!”
Dat zinnetje: er met een boog omheen gaan, dat is bij mij blijven hangen. En
kwam weer terug bij het nadenken over de preek van vandaag.
Mooi verhaal, maar toch… doodgepreekt?
Wat een uitdaging en een kans om te proberen met nieuwe ogen en zonder vooroordelen te lezen, te horen, te denken!.
En ons af te vragen: durven wij het aan, u en ik, om weer leerling te worden en
als het ware luisterend aan Jezus voeten te gaan zitten?
Even al het getheologiseer en alle gedachten van….ja dat weten we nu wel, dat
van die naaste enz….. opzij zetten.
Daarom ook, lieve mensen, bidden wij aan het begin van de lezingen:
‘Barmhartige God, Geef ons een nieuw hart en nieuwe ogen! Kom met uw Geest
ons tegemoet’!
Zullen we kijken? Wie speelt eigenlijk de hoofdrol in deze gelijkenis?
Wie van de drie ben ik? Of: wie van de drie is mijn naaste?. Dan moeten we toch
inzoomen naar de evangelist Lucas:. Die ons aanhoudend doorgeeft dat Jezus
verkondigt: : het koninkrijk van God is nabij….hier en nu!. Het is een sluwe vraag
van die wetgeleerde, hij spreekt Jezus aan met meester: hij wil zich kennelijk laten onderwijzen. En toch vraagt hij naar de bekende weg, dat blijkt, in zijn hart
weet hij als geen ander het antwoord.
Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Anders gezegd: waartoe ben
ik op aarde?
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Welke levenshouding moet ik aannemen: wat is mijn way of life? Wat is de zin
van mijn leven, waar ligt mijn uiteindelijke geluk? Het gaat hem om zijn eigen zielenheil. De ander heeft hij niet in beeld.
Jezus is haarscherp en laat hemzelf antwoorden door een tegenvraag te stellen:
wat staat er in de wet???? (die u van a tot z kent…..). Dit is vragen naar de bekende weg, meneer de wetgeleerde! Of mevrouw de dominee, of…en vult maar
in! Het antwoord rolt zo van zijn lippen en misschien ook wel van de onze….
(want we weten het wel, diep van binnen)
Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met al uw
kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf!
Doe dat dan, zegt Jezus en je zult LEVEN. Deut. 30! Kies ervoor! De wet ligt niet
buiten je bereik. Je hoeft niet naar de hemel te staren. Of te denken: voor mij onbereikbaar daar aan de overkant van de zee.
Het is in je hart geschreven!
Liefde is de vervulling van de wet: de liefde tot God en tot hem of haar die naast
jou is en die is als jij.
In die liefde breekt het Godsrijk aan. In het hier en nu!.
Een klip en klaar antwoord dus: doe dit en je zult leven in de gloria, dat klinkt in de
reactie van Jezus.
Maar: Weten en doen: dat is twee!
Dus klinkt er nog een vraag aan Jezus:
Wie is mijn naaste?
En dit zinnetje is het hart van dit gesprek.
In de grondtaal kan deze vraag dubbelzinnig worden uitgelegd:
Wie is mijn naaste of
Wie is naaste voor mij?
Dat zijn de 2 bewegingen:
Die gelijkenis houdt ons een spiegel voor!
Laten we niet direct klaarstaan met onze scherpe mening over die priester en leviet die voorbij gaan aan die beroofde mens. En laat ons oordeel – nu wij proberen met nieuwe ogen te kijken- mild zijn. Zij zijn ook een kind van hun tijd. Zij
hebben andere verplichtingen, zij voeren in Jeruzalem, bij de klaagmuur ingewikkelde offerrituelen uit. Moeten daarvoor rein zijn. Daar ligt hun verantwoordelijkheid en roeping:
God danken, dienen en eren!
Het komt hen even niet uit……past niet in hun agenda….
Spiegel nr. 1:
En laat ik het dicht bij mijzelf houden: ik heb 18 jaar pastoraal werk gedaan met
mensen die verstandelijk beperkt zijn; een praat-bijbelgroep, kerkdiensten, individuele begeleiding . Een van hen had mijn telefoonnummer…..dan dacht ik wel
eens als er weer gebeld werd: ze belde: nu al weer …. ( ik noem geen namen)
soms liet ik de tel. even gaan, als zij kort daarop dan weer belde wist: die moet ik
aannemen en eigenlijk werd ik altijd weer blij als ik haar stem hoorde:
“Ha Marja, ‘je bent jarig geweest he”. .Fijne vakantie Marja
Zegen voor de dienst hoor, ik neem mijn bijbel mee…..”.
Zo! Was ik nou haar naaste of was zij naaste van mij? Want zij had even aandacht voor mij, wederkerigheid noemen we dat in het pastoraat en zeker ook in
het leven! Weer dat verhaal van die mevrouw, heb ik al 10 keer gehoord…. Maar
als je dan over je eigen schaduw heenstapt,
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merk je: ik werd toch een beetje blij van binnen, ik was er gewoon even voor iemand
Maar als we de cirkel groter maken? Weer de vraag om geld,
De oorlog, de honger, vluchtelingen … wat kunnen wij daaraan doen….?
Ja, en dan hebben ook wij een voorbeeldverhaal nodig.
Net als die wetgeleerde…… Een gelijkenis, een verhaal uit het leven van alledag.
Een verhaal dat ons de spiegel voorhoudt. Om een leven lang van te leren.
En natuurlijk leven wij nu in een heel andere situatie als de eerste hoorders van
dit evangelie.
Maar roofovervallen en geweldsmisdrijven zijn nog steeds aan de orde van de
dag!
Natuurlijk zijn er dingen veranderd:
Wij hebben wel onze verzorgingsstaat, met uitgebreide overheidsvoorzieningen
en subsidies voor hulporganisaties We hebben de wegenwacht en het noodnummer 112…..
Er is thuiszorg, ouderenzorg, jeugdhulp, de diakonie, Unicef, mensen in nood,
kerk in actie….
Maar daarbij blijft toch de vraag blijft levensgroot staan:
Wie is mijn naaste? Met de nadruk op naaste. Met wie loop ik een stukje mee en
ben ik een metgezel, een zuster of broeder?
Geloven en doen, 7 dagen van de week: is geconfronteerd worden met alle gevaren van het onderweg zijn.
Van tot op het diepste van onze ziel geraakt zijn, innerlijk bewogen met die ander:
Dat is een kant, hier komen we duidelijk zelf in het verhaal voor: Ga en doe gij
evenzo! Dat zegt Jezus tegen de wetgeleerde en ook aan ons.
Met barmhartige ogen en oren in het leven staan, doen wat gedaan moet worden, zonder er met een boog omheen te gaan….
Maar nu de omkering:
Het verhaal van Jezus gaat echt veel dieper en is uiteindelijk heel pastoraal: :
de gelijkenis verbeeldt een levensweg: Afdalen van Jeruzalem naar Jericho,
dat is van die mooie stad de woestijn in gaan!
Is van de hoogte komen en door de diepten gaan.
En ik denk dat we daarbij allemaal wel een verhaal hebben. Als we op de hoogten
van ons leven zijn, vitaal en gezond, dan kunnen we naaste zijn voor heel veel
dat op onze weg komt.
Maar wanneer we door de diepten moeten.
zoals David dichtte in de bekende psalm 23: zelfs al ga ik door het dal van diepe
duisternis….
Dan kan het gebeuren dat we zelf een naaste nodig hebben…..
Niet iemand die met een boog om ons heen loopt…
Maar iemand die stil blijft staan…. Wie is dan mijn naaste…… ook die Samaritaan?
Dat is wel iemand die niet in onze maatschappij past, uit het buitenland komt,
iemand die er niet bij hoort, misschien wel iemand waarvoor wij een naaste willen
zijn en hem of haar behulpzaam zijn om te integreren, of te helpen aan
werk….een stage….
Maar als het omgekeerd is: want daarover gaat het ook in deze gelijkenis: ik zei
het al eerder: Jezus is haarscherp. Stel dat wij diegene zijn die beroofd aan de
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Ja, en dan is helpen nog mat uitgedrukt. Jezus gebruikt prachtige en aansprekende beelden: Zien, voelen en ervaren dat die ander met ontferming bewogen is:
ten diepste geraakt wordt door onze ellende, niet aan ons voorbij gaat, ons verbindt, ons draagt, ons laat verzorgen en er nog voor betaald ook!.
Iemand die van een verre vreemde een nabije naaste wordt.
Dan licht er iets heel onverwachts op in deze gelijkenis, dat is de kern!
Degene van wie wij het niet verwachten blijkt een metgezel, een vriend te zijn.
En wanneer wij die ander aanvaarden, dan is er sprake van wederkerigheid, van
liefde.
Steek jij je hand uit naar Karim Sulayman….. hij vertrouwt jou…..
Maar hij is een vreemde….
Einde verhaal….????
Nee toch niet, en ik kom uit bij die laatste regel in het gedicht van Lucas, die student: :
Heb ik Jezus in de kou laten staan…..?
Doe ik wel genoeg? Volgende keer beter?
Lieve mensen: een preek is niet alleen uitleg, een redenatie,
Maar juist verkondiging: en dit mogen wij meenemen als bemoediging:
De ware naaste blijkt Jezus
zelf te zijn, die ook door de
diepten is gegaan, Woestijnervaring heeft, op de proef is
gesteld, …. Zich Van God
verlaten voelde…
Hij was mens met de mensen, Jezus, Heer en Heiland,
die de voeten waste van zijn
vrienden,
de Barmhartige Samaritaan
met hoofdletters geschreven!
Hij gaat niet met een boog
om ons heen.
Als wij door het dal van diepe
duisternis gaan, is hij bij ons,
hij zalft ons hoofd met
olie……
Hij is het die ons draagt met
heel ons hebben en houwen,
met onze tekortkomingen, onze nukken en mooie kanten:
met de wet in de hand of met
lege handen….
Zijn barmhartigheid kent geen einde.
Doe ik wel genoeg?
Aanvaard ik die andere naaste?
Jezus verkondigt: Vrees niet! Mijn Vader in de hemel zegt: Mijn genade is u genoeg.
Zijn uitgestoken hand mogen we aannemen en zijn liefde schept in ons een nieuwe geest: Een Geest van licht en liefde, die kracht geeft, veelkleurig en vindingrijk
maakt, de Spirit om vrolijk te doen wat God van ons vraagt…..liefhebben en dienen,
met vallen en opstaan troosten en getroost worden
want Gods goedheid houdt ons staande!
Amen
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Fysio
Beter
Bewegen
Vestigingen:
Overtoom 256
Veeteeltstraat 20
Johan jongkindstraat 3
Tel.

020.6184658

Ze waren er weer, de serie zomerconcerten “Muziek in de Bron” vanaf 27 juli tot 24 augustus 2022 de miniconcerten in middag en avond in een redelijk druk bezochte kerk.
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Woordzoeker

Kerk de Bron

Oplossing Woordzoeker volgende Meerzicht

Oplossing woordzoeker nr 9 Madame de Maintenon
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Uitleg van puzzel Woordzoeker

Muzikaal afscheid van de dirigent van het Interkerkelijk Koor Watergraafsmeer
Na 25 jaar dirigent te zijn geweest van het Interkerkelijk Koor Watergraafsmeer
neemt Gert Storm afscheid van het koor.

Wij willen dat niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom organiseren we een
muzikale zaterdagmiddag op 8 oktober in de Bron. Aanvang 15.00 uur. Het
koor zal liederen zingen o.l.v. Gert Storm en met begeleiding van diverse pianisten, die in de loop van deze 25 jaar ons koor hebben begeleid.
De toegang is gratis en u bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn deze middag.
Voor informatie kunt u zich wenden tot Nel Westra-Spijker (westra230@zonnet.nl
of tel: 0367502738)
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‘dag!’,

zei de mus. ‘Dag, dik zwart boek! Hoe heet je?’

‘Ik heet Bijbel’, zei het dikke, zwarte boek. ‘O;, zei de mus.
Mag ik je iets vragen, dikke, zwarte bijbel?” ’Graag zelfs’, zei de bijbel. Ík vind het
altijd heerlijk als iemand mij wat wil vragen. Ik lig nu al een week op deze kast en
niemand kijkt naar me om. Misschien ligt het wel aan mijn zwarte omslag. Begrijp
je dat ik daar weleens verdrietig door ben? ;Jawel’, zei de mus. ‘Dat kan ik best begrijpen. Naar mij kijkt ook nooit iemand om. Maar ik weet hoe dat komt. Dat is omdat ik zo gewoon ben, zo doodgewoon. Ik heb geen mooie kleuren zoals een papegaai of parkiet en ik kan ook niet mooi zingen, zoals een lijster en een nachtegaal. Ik ben maar een gewone straatmus. Maar vertel eens dikke, zwarte bijbel,
wat valt eigenlijk in jou te lezen?’

“O; zei de bijbel, ‘dat is een heel verhaal! er zitten in mij verschillende boeken. Het
woord bijbel betekent boeken. Eigenlijk ben ik een soort bibliotheek. Er zitten gedichtenbundels in mij en hof annalen, verzamelingen van wijze spreuken, vlammende protestpreken van profeten en indrukwekkende visioenen van apostelen…
ik zou een paar maanden nodig hebben om je precies te vertellen wat ik de mensen te zeggen heb!’ . Nou daar heb ik nu geen tijd voor! Kun jij me niet kort zeggen waar al die boeken op neer komen?’ Nou laat ik het dan zo kort mogelijk zeggen: alles wat in mij geschreven staat, wil mensen mooi maken!’
Mensen mooi maken?’, vroeg de mus verbaasd. Ja, de mensen zijn vaak lelijk.
Dat wil zeggen:’ ze kunnen heel lelijk doen. Lelijk tegen elkaar. En ook tegen vogels en andere dieren... Praat me er niet van! zei de mus. Ze mishandelen elkaar.
ze misbruiken elkaar, ze schieten elkaar dood, ze maken de lucht vies, ze maken
de aarde vuil - ja, Bijbel, je hebt gelijk: de mensen zijn vaak heel lelijk!’0 ‘juist. en
nu begrijp vast ook waarom ik zo dik en zwart ben. Het kost nogal wat woorden
om mensen duidelijk te maken dat ze inderdaad lelijk zijn, zo zwart als de nacht!’
‘Maar is dat dan alles wat jij de mensen te zeggen hebt?’ ‘O’ nee’, zei de bijbel,
‘alsjeblieft, begrijp me goed, dat is zeker niet alles. Ik ben er juist voor om mensen
mooi te maken! Als ze me goed lezen, worden ze minder lelijk. Sterker nog: als ze
goed in zich opnemen wat in mij geschreven staat, worden ze mooi, heel mooi.
Dan krijgen ze stralende ogen, open handen en een vrolijk hart.’

Dan begrijp ik niet waarom niet veel meer mensen in jou willen lezen! Misschien
komt het wel door dat akelige zwart, waarin jouw blijde boodschap is verpakt Zo’n
mooi boek als jij verdient eigenlijk een witte omslag!’ Toen glimlachte Bijbel, ‘Verkijk
je niet op de buitenkant, beste mus. Je kunt beter zwart zijn vanbuiten en wit vanbinnen, dan wit vanbuiten maar pikzwart vanbinnen. Je kleur is niet belangrijk. Of
je mensen mooi maakt, daar gaat het om…’En op zijn kaft viel een brede bundel
helder zonlicht, regelrecht uit de hoge hemel.
Onesimus
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HEIN HEIJNEN

KUSJESDOOS
Als dominee houd ik soms een preek in een verafgelegen oord. In de trein erheen
zie ik elke reiziger in verbinding met het internet. Hij. zij of X zit te mailen om het
laatste nieuws maar niet te missen. Een enkeling waant zich een held met een lasergeweer. In gevecht met marsmannetjes.
Op het station van mijn bestemming word ik door ouderling Oscar opgewacht. Per
auto brengt hij me naar een gemeente waarvan de voorganger zich onlangs als
atheïst durfde te ontpoppen. Na een aanbieding om elders leraar klassieke talen te
worden.
Oscar stopt bij een idyllisch kerkje uit de middeleeuwen.
Tijdens de dienst stel ik mij op vóór de gebeeldhouwde houten kansel en begin
met mijn preek.
Dierbare gemeente. Natuurlijk kent u het verhaal over de ark van het Verbond
tussen God en de mensen. Zijn jullie ook op de hoogte van de hele geschiedenis?
De Israëlieten sleepten de ark gedurende veertig jaar met zich mee door de woestijn. Later stond hij in Jeruzalem, in de tempel van Salomo. Ruim twintig eeuwen
geleden nam koning Nebukadnezar met zijn soldaten uit Babylon de stad in en
verwoestte de tempel. Hij vond de ark en liet hem openbreken --op zoek naar een
verborgen schat. Verbijsterd zag hij wat zich erin bevond: twee stenen tafels met
de tien geboden – verder helemaal niets. Geen edelstenen, geen goud. ‘De wijsheid van het joodse volk is meer waard dan dat,’ heeft de koning toen bij zichzelf
gemompeld.Naast de twee stenen tafels bevat deze houten ark alleen het vuur van
de liefde van hun ene onzichtbare god…
Lieve mensen. Nu wil ik u een andere historie vertellen. Over een echtpaar met
een zoontje van vijf. Hij heet Tom. Geïnspireerd door een verhaal van Sieb Posthuma, schrijver van kinderboeken, vraagt de vader op een dag: ‘Tom, wil je eens een
pakje ontvangen? Per post?’‘Leuk,’roept hij.-- ‘Twee dagen later bezorgt de post
een mooi ingepakt doosje met een blauwe strik. Er is een ansichtkaart bij met de
tekst : heel veel kusjes van pappa en mamma. Tom maakt de strik los en opent het
pakje. Teleurgesteld roept hij dat er niets in zit.
De vader antwoordt: ‘Pappa en mamma deden er ontelbaar veel kusjes in die je
niet kunt zien.’
Op die dag valt Tom. Hij huilt dat zijn knie pijn doet. Meteen haalt zijn moeder met
haar hand wat kusjes uit het doosje en doet ze op de zere plek
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Een wonder. Het helpt. Hij houdt op met huilen.
U begrijpt de overeenkomst tussen beide verhalen: onuitputtelijke liefde. Van de
ouders voor hun kind. Van de Eeuwige voor de mensen…’ Na een korte pauze besluit ik met: ‘Amen. Ik ontmoet u graag bij de koffie achter in de kerk.’
Daarbij verzucht een jonge vrouw: ‘Is het niet wreed om je kleuter op te zadelen
met een doosje gebakken lucht?’
‘Ach, ’zeg ik. ‘Zou een leeg doosje de fantasie niet meer stimuleren dan een vol
doosje?’
Op de terugweg reis ik weer met de trein. Tegenover mij gaat een dame met lange
zilverwitte haren zitten. Ze kijkt me aan en zegt: ‘dominee, zo even zat ik ook in
de kerk en luisterde naar uw preek. Mag ik u iets vragen?’ ik knik. ‘Gelooft u in
verbinding met Boven?’ Misschien wel meer dan in verbinding met het internet,’
zeg ik.
‘Mij antwoordt de Eeuwige nooit,’ klaagt ze. ‘Is hij of zij soms contactgestoord? ’
Veel mensen bidden voor zichzelf,’ zeg ik. ‘Bijvoorbeeld voor een nieuwe ijskast.’
‘Is dat uw reactie op mijn klacht?’ vraagt de dame 'ontgoocheld'
Er is meer, ’antwoord ik: ‘Wie rijk wil worden moet zijn hart weggeven,’ zoals de
dichter zegt.
www.heinheijnen.nl

Verbindt alle puntjes aan elkaar en je ziet wat je jongen in zijn mand heeft

29

sept/okt 2022

De Blik van Dick
Papklok
In de vorige Blik van Dick vroeg ik mij af waarom in mijn Veluwse dorpje iedere avond om
negen uur de kerkklok luidt. Heel ver zat ik er met mijn laatste optie niet naast: ‘Is het een
aanmaning om nu toch vooral aanstalten te maken om ter ruste te gaan?’. Zo blijkt althans
uit de reactie die Mirjam mij stuurde.
‘De klok om 21:00 uur op de Veluwe is de papklok. Zo noemden we dat in elk geval in
Putten, waar ik opgegroeid ben. Vroeger, toen nog niet elke arbeider een klok had, werd
deze geluid om aan te geven dat het tijd was om pap te gaan eten en daarna gelijk te gaan
slapen, zo is mij ooit als kind verteld. Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht waarom men
pap at om 21:00?? Bizar.’
Dank je wel, Mirjam, voor deze uitleg! Nadere bestudering van het fenomeen leert dat de
papklok in de gemeente Ede (waar mijn dorpje toe behoort) in onbruik was geraakt, maar
enige tijd geleden weer in ere is hersteld. Dat verklaart waarom ik die klok tot ongeveer
een jaar geleden nooit had gehoord.
De kerkklok luidt hier –om even een zijpad te bewandelen- ook iedere middag om twaalf
uur. Vroeger was dat niet iedere dag. Wij gingen er toen altijd vanuit dat het een eerbewijs
was aan een onlangs overleden dorpsgenoot. Nu die klok dagelijks luidt, houdt die verklaring geen stand. Een dorp met elfhonderd inwoners zou dan immers al rap ontvolkt zijn.
Ook hier zal het wel gaan om een oproep, bijvoorbeeld om toch vooral de lunch niet te vergeten.

Maar goed, zoals Mirjam ook al aangeeft, de verklaring over de papklok roept meteen een
andere vraag op, namelijk: waarom zou je pap eten direct voor het slapen gaan? Heel erg
gezond lijkt me dat niet. Misschien is het ook wel een verklaring voor het begrip ‘zware
broeder’, waarvan ik tot nu steeds heb aangenomen dat die zijn oorsprong vindt in een wat
zwaardere uitleg van het Woord van Onze Lieve Heer door de betreffende persoon.
Hoe het ook zij, de papklok roept op om iets te doen wat verstandig is (of althans vroeger
verstandig werd geacht). Daarom lijkt het mij goed als we dit gebruik in het hele land invoeren en alle kerkklokken om negen uur te laten klinken. Waarom? De wereld staat voor
immense problemen. Ik noem het klimaat, inflatie, stikstof, op veel gebieden een groot tekort aan personeel, enorm gestegen prijzen van energie, een oorlog om de hoek. Al vaker
heb ik in mijn stukjes geschreven over het volstrekte gebrek aan engagement dat in een
groot deel van de Protestantse kerk heerst. ‘Maar de kerk is geen actiegroep!’, hoor ik een
aantal mensen meteen zeggen. Dat is inderdaad zo. Daar hebben die mensen een punt. En
de kerk moet ook geen actiegroep worden. Greenpeace, Urgenda en Amnesty en nog veel
andere organisaties zijn daar al voor.
Maar heeft de kerk niet de opdracht om de schepping en de samenleving in stand te houden en te verbeteren door te inspireren om actie te ondernemen? Niet als het eeuwige cliché ‘rentmeester’, want dat doet veel te veel denken aan een persoon of functie die iets
beheert om er ook financieel gewin uit te halen.
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Wél als erfgenamen en hoeders van hetgeen Onze Lieve Heer ons heeft voorgehouden en
voorgeschreven. De papklok is een prachtig instrument om ons dagelijks aan die opdracht
te herinneren.
Voor wie de papklok luidt!
Dick Spijker
www.deblikvandick.nl
www.facebook.com/deblikvandick

Kerk de Bron
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Vredesfilm in de PAX vredesweek in samenwerking met Protestantse gemeente
de Bron, EBG Koningskerk, Parochie HH Martelaren van Gorcum.
Op dinsdagavond 20 september wordt de film Oorlogswinter vertoond.
Oorlogswinter is een Nederlandse bioscoopfilm uit 2008 gebaseerd op
het gelijknamige boek van Jan Terlouw.
Het is de ijskoude winter van 1944/1945. Nederland is bedekt met een dik pak
sneeuw. De Tweede Wereldoorlog is in volle gang. In het westen van Nederland
heerst grote honger, waardoor veel mensen naar het oosten trekken om daar voedsel te vinden voor hun gezinnen. In een dorpje in de buurt van Zwolle woont de
veertienjarige Michiel, die niet kan wachten tot hij iets kan betekenen in het verzet.
Dit tot ergernis van zijn vader, die als burgemeester vooral bezig is om escalaties in
het dorp te voorkomen. Als zijn buurjongen Dirk, die meedoet aan een overval op
het munitiedepot, aan Michiel vraagt of hij een brief aan iemand wil bezorgen als
het mis gaat, voelt hij zich eindelijk serieus genomen. De overval blijkt verraden,
Dirk wordt opgepakt en degene bij wie hij de brief moet bezorgen, is doodgeschoten door de Duitsers. Hij leert al snel dat goed en kwaad dicht bij elkaar liggen. Die
laatste oorlogsmaanden zal hij zijn hele leven met zich meedragen. Hij zal nooit
meer dezelfde zijn.

Geen groter gevoel van geluk, dan dat men iets kan betekenen
voor een ander
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