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De kerstboom
Hij ziet er prachtig uit, ballen, lichtjes, heel feestelijk.
Alleen… het is geen kerstboom. Sommigen zeggen dat een
boom niks met kerst van doen heeft, maar dat is niet waar.
Een boom en kerst hebben alles met elkaar te maken.
Alleen, een echte kerstboom ziet er heel anders uit.

Kijk eens wie daar aankomt. Jesaja, de profeet. Moet je horen wat hij zegt!
‘God houwt met geweld hun takken af; de hoogste bomen worden omgehakt, de
statigste stammen komen ten val …’. Wat zou hij bedoelen? Wil hij nou beweren
dat er een einde komt aan die geweldige boom van de Assyriërs? Je droomt, man!

Ds. H. (Erik) Schipper
predikant@
pkn-stadspolders.nl
tel. 645.27.77

Inderdaad, maar durf ook eens te dromen. Durf eens naar God de HEER te
luisteren. ‘Uit de stronk van Isai schiet een telg op, een scheut van zijn wortels
komt tot bloei.’ Een telg uit de stronk van Isai. Isai, de vader van koning David.
Dus, Jesaja, als ik je goed begrijp, dan groeit er uit die afgehouwen, afgekapte boom
van het koningshuis van David, die boom die niks meer voorstelt, daar groeit dus
een nieuw takje uit? Maar dat is nauwelijks voor te stellen.
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1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
(Jesaja 10 : 33, 11 : 1)

Ooit werden de Assyriërs wel met bomen vergeleken. Assyrië,
buurland van Israel, was een sterk opkomende macht. Zo
machtig, dat het werd vergeleken met rijzige stammen, een machtig bos, grootse, indrukwekkende bomen. Heel
wat meer, heel wat indrukwekkender dan dat kleine, zielige boompje dat Israel voorstelt. Dat kun je nauwelijks nog
een boom noemen. Vroeger, in de tijd dat David koning was, ja, toen was Israel een echte, mooie boom, maar
daar is nu niets meer van over. Weg is het koningshuis van David. De boom Israel is afgehouwen, gekapt; er is niets
meer over dan een stronk.

Predikant:

Gerard Klein
voorzitter@
pkn-stadspolders.nl

33 God, de HEER van de hemelse machten,
houwt met geweld hun takken af;
de hoogste bomen worden omgehakt,
de statigste stammen komen ten val.

Een timmermansechtpaar uit Nazareth is onderweg naar Bethlehem. Ze zijn verre nakomelingen van ene Isai,
van ene David, de vroegere koning. Niet dat er veel van die stamboom over is, maar…
Honderden jaren geleden had een profeet het al gezegd. En nu is ze in verwachting.
In Bethlehem aangekomen krijgt de vrouw, ze heet Maria, haar eerstgeboren zoon. Jezus
noemt ze hem: de HEER redt. Zo had de engel het gezegd. Op het eerste gezicht een
heel gewoon kind, maar Maria weet wel beter. Dit kind, zoon van God, zoon van David.
Dit kind, zou dit kind misschien, zou dit kind het nieuwe takje zijn aan de afgehouwen
stronk van Isai? Deze baby, dit takje, een nieuw koninkrijk, een nieuw paradijs?
Zo vieren wij kerstfeest. Zoekend naar de wortel van Isai. Vol geloof, vol verwachting.
En natuurlijk is er een kerstboom. Prachtig versierd met sterren en ballen, lichtjes en een
piek. Maar of dat een echte kerstboom is…? Een echte kerstboom… is niets meer dan
een afgehouwen stronk, met een nieuw, klein scheutje.
Met een hartelijke groet, Ds. Erik Schipper

Bijzondere momenten in en rond De Bron, Kerst 2014
zo. 30 november
zo. 7 december
zo. 14 december
vr. 19 december
zo. 21 december
zo. 21 december
wo. 24 december
do. 25 december
zo. 28 december
wo. 31 december

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
17.00 uur
10.00 uur
16.00 uur
22.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur

ds. Erik Schipper
ds. Erik Schipper
mw. Loes Breedveld-van Ginkel
Kerstviering voor ouderen
ds. Erik Schipper
Kinderkerstfeest
ds. Erik Schipper
ds. Erik Schipper
mw. Loes Breedveld-van Ginkel
ds. Erik Schipper

Eerste adventszondag, mmv Kwartet Vijf in Eén
Tweede adventszondag
Derde adventszondag
Vierde adventszondag
Kerstnachtdienst m.m.v. Inspiration
Kerstochtenddienst
Oudejaarsvesper
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Een breder vizier door “leeg” te luisteren
door Martin van Wijngaarden, ouderling Communicatie en Projecten
Ik parkeer mijn fiets voor de deur bij Ella van Toorn-Haak, die sinds
september 2013 pastoraal ouderling is in onze wijkgemeente.
Voor het keukenraam hangt een kleurplaat met een groene
Sinterklaas, geflankeerd door een kleine poster over het Comcafé,
“geweldloos communiceren voor iedereen”. Onwillekeurig associeer
ik deze kreet met mijn kinderen in de puberleeftijd.
Eenmaal binnen word ik met een kop stevige espresso en
een schaaltje kruidnoten uitgenodigd om plaats te nemen.
Ik begin met een korte inleiding en leg uit waarom ik aan de
late kant ben met dit gesprek. En voor ik het in de gaten
heb, gaat het over mij. Over de drukte die ik ervaar.
Wat me bezighoudt. De uitdagingen in mijn werk.
Hoe ik me daarbij voel. Ella’s uitstraling van oprechte
interesse nodigt uit om te praten. En dat doe ik. Tot ik ons
beide terugwerp in de harde realiteit door op te merken
dat ik graag iets van haar wil weten in plaats van andersom.
Ella is loopbaanadviseur bij Margolin en luisteren is een belangrijk deel
van haar werk. Gelukkig kan ze niet alleen goed luisteren, maar ook
goed praten. Ze legt me uit dat ze geïnteresseerd is in het verhaal van
anderen, omdat dat je vizier verruimt. Ik leer al gauw dat geweldloos
communiceren niets te maken heeft met het voorkomen van fysieke
schade. Het gaat over het maken van verbinding met de ander vanuit
verbinding met jezelf. Dat klinkt zweverig, maar dat is het niet.
Ella vertelt: “Alleen al door goed te luisteren kun je mensen iets
brengen. Daarvoor hoef je niet altijd precies te begrijpen wat er
wordt verteld. De kunst is om te luisteren zonder vooroordeel”.
Ella noemt dat “leeg luisteren”.

Ze vindt het fijn om pastoraal ouderling te zijn: “Aan het einde van
een drukke dag vraag ik me weleens af waarom ik mijn bezoekwerk
er eigenlijk bij doe. Als je dan ‘s avonds bij een oudere mevrouw op
bezoek gaat die bij het opendoen van de deur uitstraalt dat ze blij is
dat je er bent, dan weet je meteen weer waar je het voor
doet”. Ze is onder de indruk van mensen die meer hebben
meegemaakt dan te bevatten is, en zichzelf dan toch
staande weten te houden in het leven.
Rust heeft ze bijna niet. Haar levensmotto is “wanneer heb
je voor het laatst iets voor het eerst gedaan?”. Altijd op
zoek naar nieuwe uitdagingen. De opleiding “geweldloos
communiceren” die ze volgt, is daar een voorbeeld van.
Of het hardlopen dat ze sinds enige tijd doet.
De collega’s waar ze mee begon, zijn inmiddels afgehaakt,
maar zelf doet ze mee aan duurlopen van tien kilometer.
En onlangs is ze begonnen met een basiscursus acteren.
Gewoon, omdat ze weer eens wat nieuws wilde proberen.
Het lijdt geen enkele twijfel dat Ella binnen onze wijkkerkenraad op
haar plek zit. Een pastoraal ouderling in hart en nieren. Ze vat het op
als een compliment. Onderweg naar buiten valt mij aan de muur de
grote foto van de kinderen op. Haar gezin vindt ze erg belangrijk.
Als ik haar vraag of ze nog iets kwijt wil in dit artikeltje, dan drukt ze
me op het hart: “Als het maar geen saai stukje wordt”.
Op de fiets naar huis hoop ik haar niet te zullen teleurstellen.

Kinder-Kerstconcert van De Waterdruppels en De Bubbel
De dirigenten van kinderkoren De Waterdruppels en De Bubbel kwamen er achter dat
de liedjes die ‘hun’ kinderen zingen aardig in dezelfde lijn zitten. Daarom werd
afgesproken om een keer iets samen te doen. Dit wordt een gezamenlijk kerstconcert
op vrijdag 12 december in De Wijnstok. De opzet is gebaseerd op het concept ‘Nine
Lessons and Carols’. Teksten en liedjes wisselen elkaar af, waarbij we door de Bijbel
gaan van de Schepping tot aan het Kerstverhaal.
De Waterdruppels zijn natuurlijk bekend als het kinderkoor van ‘De Bron’. De Bubbel is ook een kinderkoor en komt uit Hendrik-Ido-Ambacht.
De muzikale leiding van het concert is in handen van de beide dirigenten: Jolanda den Houter en Christel de Bruijn. Muzikaal wordt het geheel
ondersteund door de pianist van De Bubbel, Jeroen Schumacher en het vaste combo van De Waterdruppels, dat bestaat uit Dennis den Houter
(piano), Lukas van Blijderveen (gitaar/basgitaar) en Kasper van Blijderveen (drums/cajon).
De teksten worden gelezen door ds. Erik Schipper. We hebben ervoor gekozen
om hiervoor de nieuwe “Bijbel in Gewone Taal” te gebruiken.
Het afwisselende programma belooft in ieder geval een bijzondere avond te
worden voor kinderen en volwassenen! Wij nodigen dan ook u allen, jong en oud,
van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!
Het concert vindt plaats op vrijdag 12 december 2014 in De Wijnstok,
Dubbelsteynlaan-West 70, te Dordrecht (Dubbeldam). De kerk gaat om 19.00 uur
open, het concert begint om 19.30 uur. De toegang is gratis, na afloop is er een
collecte ter bestrijding van de onkosten.
Komt u ook luisteren?
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De Bron in balans

door Joost Tieleman

Geld en geloof staan op een gespannen voet met elkaar. Was het niet Jezus die de handel in de synagoge stevig aanpakte?
In gesprek met Ronald Heijden hebben we het over de rol van geld in onze gemeente en de aankomende Actie Kerkbalans.
Mijn Kerk in balans
De noodzaak van geld is er nu eenmaal. Het verschil tussen actie Kerkbalans en het synagoge verhaal is snel helder. Met de inkomsten wordt
geen winst gemaakt noch beoogd. De boodschap is daarom onveranderd, met de actie Kerkbalans wordt het reilen en zeilen van onze
gemeente gefinancierd, in balans gehouden. Het thema van de actie Kerkbalans2015 is daarom passend “Mijn Kerk in balans”.
Op de postzegel van onze eigen gemeente is de financiële positie zo lijkt het gezond. Toch is het elk jaar weer spannend of de vaste en
voorspelbare kosten weer kunnen worden gedragen met de veel onvoorspelbaardere inkomsten. Het probleem van onvoorspelbare inkomsten
zouden we graag aanpakken. Allereerst moeten de gewone basiskosten worden betaald; onze dominee en het gebouw zijn de grootste posten.
Vervolgens moet er ruimte zijn voor reparatie. Een kachel bijvoorbeeld die kapot gaat moet worden gemaakt. Dan is er op dit moment dus
nauwelijks ruimte meer voor vernieuwing.
Ruimte maken voor materiele én gemeentelijke vernieuwing
We zijn toe aan de verbetering van de elektronica die de Eredienst mogelijk maken. Ook zouden we de hal meer tot ontmoetingsruimte willen
maken. De grote trap zit ons behoorlijk in de weg om dat te bereiken. Juist ook voor gemeentelijke vernieuwing zouden we meer armslag willen
hebben. Neem nou de Musical en hoeveel goed dat heeft gedaan voor onze gemeentebinding. Hadden we meer armslag gehad dan waren de
financiële zorgen vooraf niet nodig. We zijn er gelukkig uiteindelijk niet negatief uitgekomen. Zo zouden we bijvoorbeeld heel graag eens de
Pinksterdienst weer buiten willen organiseren. Met meer armslag kun je de gemeenteleden meer de ruimte geven om met ideeën te komen om
dergelijke activiteiten te ontwikkelen en de sfeer weg te halen van “laat maar, er zal wel geen geld voor zijn”.
Periodieke gift in geld zou echt helpen
Het zou wel echt helpen als mensen een 5 jarige periodieke gift in geld aan zouden gaan. Dit betekent ten eerste dat de
inkomsten voorspelbaarder worden. Dat geeft rust en beter zicht op haalbaarheid van vernieuwende activiteiten. Ten
tweede is een dergelijke gift zonder ondergrens aftrekbaar bij de belastingdienst. We hopen dat de mensen begrijpen dat je
daardoor meer kan geven, terwijl het je netto niet meer kost. Het is belangrijk dat meer gemeenteleden dit gaan doen,
daarom gaan we daar extra aandacht voor vragen bij de actie Kerkbalans.
Ruimhartig
Gemeenteleden mogen nog altijd zelf bepalen hoeveel ze geven. En dat is goed en gelukkig nog steeds zo. We hopen dat
de gemeenteleden niet een ongenoegen opkroppen tot de actie Kerkbalans maar daarvoor al in gesprek gaan. Dat komt helaas nog wel eens
voor en dan schrikken we er toch elke keer weer van. We hopen vooral dat mensen inzien wat we willen bereiken. Daarom geven we de
suggestie om de giften vanaf 5% te verhogen. Uiteindelijk is de stelling “Wie met zijn hart geeft, geeft nooit te weinig” nog helemaal van kracht.

Oliebollen van De Bron: al jaren een goede actie!

door Peter Reinink

Het is een traditie die bijna ongemerkt is ontstaan. De jaarlijkse oliebollenverkoop en de distributie vanuit de hal van De Bron op oudjaarsdag is
voor velen bijna een vanzelfsprekendheid geworden. Maar eigenlijk is het niet heel helder hoe dit fenomeen precies is ontstaan.
Volgens mijn bronnen is de jeugd jaren geleden met de actie begonnen om de diaconale wijkkas een beetje te spekken. Al eerder heb ik iemand
al eens horen vertellen dat de oliebollen thuis in schuren en garages werden gebakken. Op een gegeven moment is dat niet houdbaar gebleken
(letterlijk?) en heeft de diaconie besloten het anders te gaan aanpakken. Er is een bestelprocesje opgezet en bakker Korteweg is ingeschakeld om
tegen gekort tarief oliebollen voor ons te bakken. En eigenlijk doen we het nog steeds zo. Het is alleen in de loop van de tijd wat professioneler
geworden. Sinds 2012 kunt u via internet bestellen en de hele organisatie hebben we wat strakker getrokken.
Maar wat u er van merkt betreft de essentie van de dag; eenvoudigweg een contactmoment en het bijdragen aan een goed doel. In 2012 en
2013 zijn donaties gedaan aan de Voedselbank waar men uiteraard zeer blij is geweest met deze bijdragen. Daarnaast is er het fysieke gemak.
Gewoon even langs De Bron; dat scheelt u een hoop wachttijd bij de kraam en vettige geur thuis. In de loop van december kunt u weer
bestellen. En dan zien we u graag weer eind december. Als u uw oliebollen komt ophalen in de hal van De Bron.

Bijzondere kerstviering op vrijdag 19 december
U heeft misschien wel eens gehoord dat er door de diaconie samen met de kerk van Dubbeldam kerstvieringen voor ouderen werden
georganiseerd. De animo hiervoor was laag. Reden voor werkgroep, predikant, diaconie en andere medewerkers van onze wijkgemeente om
dit zelf te gaan organiseren in de Stadspolders. Op vrijdag 19 december bent u vanaf 18:00 uur van harte welkom in De Bron bij een kop
chocolademelk, koffie, thee en een glaasje. Ondertussen kunt u in kerstsfeer genieten van beelden van historisch Dordrecht.
Om 18:45 uur vertrekt er een lampionnenoptocht voor onze kleine vrienden, en om 19:00 uur begint de viering voor de volwassenen. Samen
met gospelkoor Inspiration zingen we liederen en horen we de kerstboodschap. Neemt u vooral ook vrienden en bekenden mee. Wellicht zetten we met deze viering de toon voor een jaarlijkse traditie. U wordt van harte uitgenodigd om na afloop met ons mee te denken hoe we dat
kunnen doen. Meer informatie: 078-6162399 of kerst19december@pkn-stadspolders.nl
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Adventsproject Kindernevendienst
Hoi jongens en meisjes,
Wij zijn bij de kindernevendienst begonnen met het project van de adventsweken (van 30-11 tot 21-12).
Het project heet ‘In blijde verwachting’. Vier weken lang vertellen we verhalen uit Jesaja over de verwachting
van de Vredevorst, dit is goed nieuws ! Voor in de kerk staan grote gekleurde kaarsen die ook kunnen “branden”.
Elke week wordt er een nieuw plaatje van het verhaal op deze kaarsen geplakt.
In de kindernevendienst maken we in de A groep een raamhanger, een boekenlegger en kerstkaarten.
In de B groep spelen we een spel, puzzelen we en maken we uitnodigingen voor de Kerstdienst.
Kom je gezellig meedoen in de adventsweken ?
De Kindernevendienst

Jezus zit vast aan de kribbe

door Joost Tieleman

Ze hebben veel gemeen. Maar ook weer niet. Josien speelt gitaar om dat ze dacht “dat wil ik ook” toen ze haar juf hoorde spelen. Daphne
speelt viool: “want trommelen vond ik ook leuk, maar die geeft alleen maar geluid, een viool geeft muziek”. Twee zielen, twee gedachten, nu
over Kerstfeest. Josien en Daphne Tijssen, tweeling, allebei 9 jaar.
“Kerst is gezellig omdat het dan laat licht en vroeg donker is”, zegt Josien. “Dan mogen de kaarsjes aan”, vult Daphne aan. Kerst is een warme
gezellige tijd. Thuis wordt het gezellig gemaakt met de kerstboom én de sneeuwpop die gaat bewegen als je op het knopje drukt. Ook hebben
we een kerststalletje. Alle figuurtjes worden om en om genoemd: de dieren, de wijzen, Jozef, Maria en de kribbe met het kindje Jezus.
“Jezus zit er wel aan vast, het is één figuurtje, de kribbe met kindje Jezus er in vastgemaakt”. De kribbe en Jezus zijn dus één met Kerst
verbonden, denk ik zelf.
We gaan elk jaar naar het kinderkerstfeest. Het leukst vinden we als we het kerstverhaal mogen naspelen.
“Dit jaar wil ik graag Maria zijn”, zegt Josien, “ik ben al een wijze geweest”. Daphne op haar beurt is graag
dit jaar de Wijze, “dan mag ik de ster vasthouden”. Dat de wijzen mannen zijn, maakt voor ons als
meisjes niks uit. Geheel onbevangen stelt Josien, “de wijze had ook wel een vrouw kunnen zijn”. Als we
het kerststukje opvoeren dan is het net of we er zelf bij zijn, vinden ze. “Je voelt het dan beter omdat je
er dan echt bij bent”, zeggen ze overtuigd.
En zo voelt iedereen kerst op zijn eigen manier, en Jezus, die zit vast aan de Kribbe.
Het Kinderkerstfeest in De Bron is op zondag 21 december en begint om 16.00 uur!

Bij het verlaten van de kerkzaal wordt er een collecte gehouden voor het Mbingo Doveninstituut dat
net buiten Bamenda (Kameroen) ligt. Dit instituut, waarbij stichting Dordrecht Bamenda nauw bij
betrokken is, richt zich op het verbeteren van de leer- leefomstandigheden van dove kinderen.
Voor goed onderwijs zouden wij hen heel blij maken met een financiële bijdrage waarvan Engelse schoolboeken gekocht kunnen worden. Engels is namelijk net als Frans één van de hoofdtalen in Kameroen.
Wij bevelen het project Mbingo van harte bij u aan!

Bent u die iemand?
“bedankt voor het gesprek, het heeft me een nieuwe kijk op de dingen gegeven” - gemeentelid de Bron (35 jaar)
“deze avond heb ik als heel intens en waardevol ervaren, dank daarvoor” - gemeentelid de Bron (54 jaar)
“jouw bezoek heeft me aan het denken gezet” - gemeentelid de Bron (47 jaar)
“mijn omgeving wil mijn verhaal niet meer horen, wat fijn dat ik er met jou nog eens over kon praten” - gemeentelid de Bron (67 jaar)
In goede of in minder goede periodes is het fijn met iemand te kunnen praten. Met iemand die aandacht geeft. Met iemand die zich
betrokken voelt. Met iemand die luistert. Met iemand die niet oordeelt of veroordeelt. Met iemand die niets verlangt. Met iemand die er is.
Bent u die iemand?
Voor de gemeenteleden die daar voor open staan biedt de Bron graag een luisterend oor. Daar wordt vaak en dankbaar gebruik van
gemaakt. Op dit moment kunnen wij helaas de vraag niet aan en kunnen wij onze gemeenteleden niet de aandacht geven die nodig is.
Heeft u nog een beetje aandacht over?
Stuur een e-mail naar Wim Troost, wimtroost@gmail.com, hij kan je in gesprek brengen met gemeenteleden.

