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Welkom in De Bron! Bent u of ben je gast of vaste bezoeker we vinden het fijn dat u/je er bent! Na afloop van de

dienst is er koffie of thee en gelegenheid tot ontmoeting en kennismaking. Voor de kinderen is er kindernevendienst

(de Ark,  van 4-12 jaar).  De kinderen gaan hierheen na het  kinderlied.   Voor de kleintjes  is  er  kinderoppas (de

Guppies, 0-4 jaar).
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Deze Dienst

- Vandaag heten we gastvoorganger Pastor M. (Marja) van Gaalen welkom. Ben van Raalte is ouderling. Organist is

Klaas Verhoog.  Sandra en Christiana leiden de Ark en de Guppies. Wim Knabe is koster.  

- De eerste collecte is voor de plaatselijke kerk en de diaconie. De tweede collecte is voor Friedenstimme. Stichting

Friedensstimme  staat  al  35  jaar  voor  ondersteuning  van  christenen  in  de  voormalige  Sovjet-Unie  bij  hun

evangelisatie-  en  zendingsactiviteiten.  Zij  stelt  honderd  evangelisten  in  staat  om  zich  volledig  aan

evangelieverkondiging  te  wijden  en  voorziet  hen  van  lectuur  en  middelen  voor  vervoer.  Daarnaast  heeft

Friedensstimme als  doel  christenen in  Nederland  betrokken te laten  zijn  bij  broeders  en  zusters  in  Rusland en

omliggende landen.

- De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar Nico en Lydia Roos, Von Humboldtstraat 22.

Bericht van overlijden 

In de vroege morgen van 4 januari ging van ons heen Lenie van Heest - Benjamin, de vrouw van Jan van Heest, in de

leeftijd  van  85  jaar.  Lenie  ontving  al  zo'n  10  jaar  zorg  in  Eben-Haezer  wegens  afname  van  haar  geestelijke

vermogens. Jan heeft haar al die jaren trouw terzijde gestaan. Onlangs mochten zij hun 60 jarig huwelijk gedenken.

We bidden om troost en kracht voor Jan, die zelf ook serieuze gezondheidsproblemen heeft. 

De uitvaart is donderdag 12 januari om 10.45 aula Nieuwe Ooster met aansluitend de begrafenis en condoleance. 

Bidden/ Danken

- we danken voor het leven van Lenie van Heest en bidden voor Jan. 

-  voor  Jacobine  en  haar  gezin;  ze  moest  deze  week enkele  dagen  in  het  ziekenhuis  opgenomen ivm  een niet

levensvatbare  zwangerschap. 

Deze Week in De Bron

- 10 januari 10.30 Gespreksgroepje De Open Hof

- 10 januari 14.30 Amstelgroep

- 10 januari  20.00 Mark-cursus II

- 11 januari  20.00 Kerkenraad

Werkzaamheden aan het orgel

In de loop van deze week starten de restauratiewerkzaamheden aan het orgel.   De speeltafel gaat dan naar de

werkplaats  van de orgelbouwer  en de pijpen  worden elders  in  de  kerk opgeslagen.  Gedurende de  tijd  van  de

restauratie komt er een vervangend elektronisch orgel. De Ark zal tijdelijk verplaatst worden naar de ruimte op de

eerste verdieping. Vermoedelijk zullen de werkzaamheden half april afgerond zijn en kunnen we hopelijk op Pasen

het nieuwe orgel weer in gebruik nemen. Voor vragen: Marc Pels.    

Let op: volgende week 15 januari start de (oecumenische) kerkdienst in De Bron om 10.30u.



Postzegels en kaarten: 'Kerk-in-Actie' zoekt nog steeds postzegels en kaarten. Ook in dit nieuwe jaar kunt u ze kwijt

bij mij in de kerk of als u ze niet kunt brengen haal ik ze bij u op. Bel dan 0651701842 Louis Robert. Dank U.


