
                                                                                               Open - Dienstbaar - Alle leeftijden - Buurt 

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

no.22  -  26 februari 2017                                                                                                                                              www.kerkdebron.org

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

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. Aart Noordzij is ouderling. De Schriftlezing wordt verzorgd door

Wil Abma. Aan de vleugel/ het orgel: Tae Young Kim. De Sing-in-Groep verleent haar medewerking bij Lied 182.

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

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

vandaag bestemd voor  – Wereldhuis Diaconie Amsterdam

Een plek waar migranten zonder geldige papieren terecht kunnen: voor het ontvangen van noodhulp wanneer dit

nodig is maar ook voor informatie en ontmoeting. Het Wereldhuis wil een plek zijn waar ongedocumenteerden de

ruimte hebben om even op adem te komen, om in de ontmoeting met anderen hun situatie en hun perspectieven te

overdenken. Een plek waar informatie over basisrechten zoals de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs voor

kinderen gegeven wordt. En een plek waar gezongen, gespeeld, geleerd, gegeten en gelachen wordt.

- De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar Mw.M.Elsendoorn. Ter Gouwstraat15.

Bericht van overlijden

Afgelopen donderdag, 23 februari, ging van ons heen mw. A.(Aaltje) Rietbergen in de leeftijd  van 88 jaar. Mw.

Rietbergen woonde vroeger in Betondorp, maar inmiddels al  vele jaren in  De Open Hof.  Mede door psychische

klachten was haar leven niet altijd eenvoudig. Ze verlangde naar het einde en we bidden dat ze nu de rust gevonden

heeft.  De afscheidsdienst vindt plaats a.s. woensdag om 9.45u in de kleine aula van de Nieuwe Ooster, gevolgd door

de begrafenis.  

Voorbede

- voor asielzoekers; voor een positieve uitkomst van de discussie rond de verruiming van het kinderpardon. Voor

Eunice en Christiana.

- voor het Wereldhuis en allen die daarbij betrokken zijn.    

Deze Week in De Bron

- zondag 26 februari  18.30 Jonge Bronners

- dinsdag 28 februari 19.30 Gebed voor Buurt & Kerk

- vrijdag 3 maart 19.30 Wereldgebedsdag (Koningskerk) - zie hieronder

Wereldgebedsdag vrijdag 3 maart om 19.30 uur in de Koningskerk-  Van ’t Hofflaan 20
De jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 3 maart 2017.  Deze  viering is voorbereid 

door vrouwen uit de Filippijnen. Het thema is ‘Eerlijk’ geïnspireerd op Matheüs 20: 1-16. De Wereldsgebedsdag is 

een oecumenische viering. Ook onze Gemeente werkt hieraan mee. 



Biddag 12 maart (en Dankdag 5 november) - Inzameling Voedselbank Amsterdam 
De afgelopen jaren hebben we op de bid- en dankdag inzameling gehouden voor de Voedselbank. Helaas groeit het

aantal huishoudens dat gebruik moet maken van de Voedselbank. U kunt houdbare – verpakte – levensmiddelen en

toiletartikelen meenemen naar de kerk. Als het u te zwaar is dan kunt u uw gift geven aan de Diaconie. Wij zorgen

ervoor dat er bruikbare levensmiddelen worden gekocht. U kunt  contact opnemen met Ditty Peeters – tel. 020

6656601 die de coördinatie voor deze inzameling in handen heeft.
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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.  


