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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).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Zondagsbrief bevat informatie over onze gemeenschap en activiteiten. Neem hem mee en geef hem door aan

een andere geïnteresseerde. Net als de Orde van Dienst is de Zondagsbrief ook terug te lezen op de internetsite

www.kerkdebron.org. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze Dienst

- Vandaag gaat onze eigen predikant voor. Ans van Raalte - Deschan is ouderling. Organist is Tjakko de Jonge.  Linda

en Edith leiden de Ark en de Guppies. Klaas Buikema en Cor Braam zijn de kosters.  

-  De  eerste  collecte  is  voor  de  plaatselijke  kerk  en  de  diaconie.  De  tweede  collecte  is  voor  Reach  Himalaya

Ministries.  Op de reis naar Nepal ontmoetten Paul  en Harda Phurpu, een gewezen boeddhistische monnik,  die

christen is geworden. Hij vertelde over de moeilijkheden die christenen ondervinden in de Himalaya en over de

organisatie Reach Himalaya Ministries. Deze organisatie is naast evangelisatie, kerkplanting, steun aan kerken en het

geven van trainingen aan leiders ook bezig op het diaconale vlak. Ze bieden educatie aan mensen die nooit naar

school  zijn  geweest  en  leren  ze  lezen  en  schrijven.  Ze  bieden  hulp  aan  kinderen  in  armoede,  organiseren

programma’s voor vrouwen om ze uit het isolement te halen en te helpen in hun strijd tegen discriminatie door bijv.

naaimachines te doneren en naailes te geven. Met een diploma op zak hebben ze kans om met naaien een beetje

geld te verdienen. Ze voorzien mensen in extreme armoede  van buffels koeien en geiten en zetten boerderijen op

om de omgeving te voorzien van werk en ook melk. Al met al een geweldige organisatie die onze steun verdient.

- De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar Mw. A.van Drunen - Oosterwal; Von Liebigweg

128 .

Voorbede

- voor de vluchtelingen met status van AZC Wenkenbach en voor andere vluchtelingen.

Deze Week in De Bron

- 24 januari  20.00 Mark-cursus II

- 25 januari  19.30 Bijeenkomst ivm vluchtelingen - AZC Wenkebach. 

Plaats: Ellermanstraat 30; 1114AK Amsterdam - Duivendrecht

Marije van den Berg (Stichting Gave) geeft een toerustingsavond "in contact met de vluchteling". Een praktische

avond in het kader van interculturele communicatie. 


