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Contact: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs ; Hugo de Vrieslaan 4 ; 1097 ED Amsterdam; tel. 020-2218601; e-mail: djjthijs@gmail.com
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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 is onze eigen predikant de voorganger. Ben van Raalte is ouderling. De Schriftlezing wordt verzorgd door

Ab van Donselaar. Aan de vleugel/het orgel: Tae Young Kim. Sandra en Christiana leiden de Ark en de Guppies. Wim

Knabe is de koster.  

- De eerste collecte is voor de plaatselijke kerk en de diaconie. De tweede collecte is een speciale inzameling voor

Kerk in Actie Werelddiaconaat – Duurzame landbouw in Indonesië. 

In de 18e eeuw was nootmuskaat het zwarte goud voor de Indonesische provincie Noord-Molukken. Tegenwoordig

is de prijs van deze specerij laag.  Toch is er wereldwijd een grote vraag naar nootmuskaat van goede kwaliteit.

Daarom traint partnerorganisatie IDH (Sustainable Trade Initiative) boeren om nootmuskaat op biologische wijze te

verbouwen en deze te verwerken volgens internationale kwaliteitsnormen. IDH helpt boeren ook zich in coöperaties

te organiseren om hun nootmuskaat gezamenlijk te exporteren. Door de verbeterde kwaliteit en de verkoop via

coöperaties levert de nootmuskaat meer op. De ambitie is dat 5.000 boeren dankzij dit project voor eind 2017 een

hoger inkomen hebben.

- De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar Mw.A.Rietbergen in De Open Hof.

Voorbede

- voor Harda van Wageningen. Zij heeft al langere tijd last van een nekhernia. Mede vanwege haar veeleisende werk

als lid van het Groot Omroepkoor, heeft ze daarom de beslissing moeten nemen dit jaar uit de Z+M groep terug te

treden, om haar stem de nodige rust te geven. We wensen haar veel sterkte en bidden om herstel.

- voor Lennart Maris en de voorbereidende gesprekken op het doen van openbare belijdenis van het geloof (26

maart).

- voor Abe de Jong en zijn ouders ivm de voorgenomen doop (19 maart).

- voor Renee Beaujon en haar man Juan ivm de complicaties die zijn opgetreden bij Renee's zwangerschap.  

Deze Week in De Bron

- dinsdag 7 februari  14.30 Amstelgroep

- dinsdag 7 februari  20.00 Markcursus II 

- woensdag  8 februari 20.00 Kerkenraad

- zondag 12 februari 17.30 Vesper & Supper (naast de gebruikelijke dienst van 10.00u)


