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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

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

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. Hans Teerds is ouderling. De Schriftlezing wordt verzorgd door.

Aan het orgel: Tjakko de Jonge. Mirjam en Marsha leiden de Ark en de Guppies. Guus Westra is de koster.  

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

EXODUS – ex gedetineerden.

Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding

biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.

- De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar mevrouw Mw. M.Elenbaas. Van Hofflaan 37 F.

Deze Zondagavond

Vanavond is de FebruariVesper & Supper om 17.30, te beginnen met een eenvoudige maaltijd in de Bovenzaal. Om

ca. 18.15 de Vesper in de Kerkzaal, een verstilde viering met liederen, gebeden, een Bijbellezing. Thema: 'Lief-en'.

Ieder welkom, jong, oud, ertussen in.   

Voorbede

- voor allen die gebruik maken van ons kerkgebouw, ihb de Methodisten Gemeente van Ghana en voor het werk van

onze koster, Klaas Buikema.

- voor de pioniersplek Betondorp Bloeit en voor de Open Maaltijden 

  

Deze Week in De Bron

- dinsdag 14 februari  10.30 Gespreksgroepje De Open Hof

- woensdag 15 februari vanaf 17.00 u Open Maaltijd

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

Reactie - en machtigingsformulier

De Bron wil een open, gastvrije gemeenschap zijn. Als u/jij meer informatie wilt of op andere manier betrokkenheid wilt tonen, 

kunt u/je  uw/je gegevens achterlaten op dit formulier. 

Naam....................................................................................

Adres....................................................................................

E-mailadres/ telefoonnummer.............................................. 

□  Ik wil graag contact voor een persoonlijk gesprek 

□  Ik wil graag meer informa�e over de gemeente ontvangen en/of lid worden

□  Ik wil graag de digitale zondagsbrief van de gemeente ontvangen 

□  Ik steun de Protestantse Gemeente Watergraafsmeer met een gi� (NL78INGB0000461209)

Bedrag: € ....

Ondergetekende machtigt de PG Watergraafsmeer éénmalig om bovengenoemd bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven.

Bank/giro:.......                                                       Handtekening:...................



U kunt het formulier retourneren in één van de collectezakken.  


