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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 heten we Ds.R.J.(Robert Jan) van Amstel als gastvoorganger welkom. Aart Noordzij is ouderling. Organist is

Marc Pels.  Paola en Jacobine leiden de Ark en de Guppies. Ditty Peeters is de koster.  

- De eerste collecte is voor de plaatselijke kerk en de diaconie. De tweede collecte is voor Wereld Lepra Dag.

Lepra is een oude ziekte, die ook in de 21e eeuw nog honderdduizenden slachtoffers per jaar maakt. Daarom wordt

ieder jaar op de laatste zondag van januari  speciale aandacht gevraagd voor de uitzichtloze situatie waarin veel

leprapatiënten verkeren. In Nederland roept Leprazending ieder jaar de kerken op aandacht te besteden aan de

slachtoffers van lepra.

-  De bloemen gaan deze zondag met een groet  van de gemeente naar  Mw.F.(Fransien)  Degen -  Elzinga  in  het

Flevohuis.

Voorbede

- voor verder herstel van Jan van Heest.

- voor burgemeester van der Laan na het zorgelijke nieuws inzake zijn gezondheid.

- voor allen die zorg ontvangen thuis of in de tehuizen, voor verzorg(st)ers en mantelzorg(st)ers. 

Deze Week in De Bron

- zondag 29 januari  18.30 Jonge Bronners

- dinsdag 31 januari  19.30 Markcursus I 

- woensdag 1 februari 19.30 Gebed voor Buurt & Kerk 

- donderdag 2 februari 15.00 Dienst in De Open Hof; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs


