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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).
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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. 
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Deze Dienst

- Vandaag heten we welkom als gastpredikant Ds.Chr.van Andel. Ben van Raalte

is ouderling. Aan het orgel: Marc Pels. Sandra en Christiana leiden de Ark en de

Guppies. Wim Knabe is koster.  

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

collecte is  een speciale diaconale collecte,  vandaag bestemd voor   –  Kerk in

Actie – 40 dagentijdcollecte – steun kinderen en jongeren in de Glind

In  jeugddorp  De  Glind  wonen  ongeveer  150  uithuisgeplaatste  kinderen  en

jongeren. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Het gaat

dan bijvoorbeeld om mishandeling, verwaarlozing of verslavingsproblemen van

de  ouders,  maar  ook  om  lichamelijke  en/of  verstandelijke  beperkingen  of

gedragsproblemen van de kinderen zelf.  De Rudolphstichting is  eigenaar van



grond  en  gebouwen  in  De  Glind.  De  stichting  zorgt  voor  verschillende

voorzieningen  in  het  dorp  zoals  het  zwembad,  de  kinderboerderij  en  het

dorpscentrum.  In  dit  dorpscentrum  –  Glindster  –  zijn  veel  naschoolse

activiteiten. Kinderen en jongeren komen er sporten, muziek maken of gezellig

in  de  soos  hangen.  Ook  zijn  er  horeca-  en  concertmogelijkheden.  Via  een

leerwerktraject kunnen jongeren er praktijkervaring op doen in de horeca. Zo

krijgen ze de kans die ze verdienen.

- De bloemen van deze dienst gaan naar Marsha Bos en Jan van Dooren 

(Bomenrijk 115  1112EM Diemen), die de afgelopen week trouwden. Wij 

feliciteren hen van harte en wensen hen de zegen van God.   

Deze Week in De Bron

- dinsdag 7 maart 14.30 Amstelgroep

- dinsdag 7 maart 19.30 Markcursus I

- woensdag 8 maart 20.00 Kerkenraad

Volgende week zondag (12 maart) is er een dienst met leerlingen (klas 1) van

het  Pieter  Nieuwlandcollege.  Ze  zijn  er  in  het  kader  van  het  vak

levensbeschouwing. Het is dan tevens Biddag. In verband daarmee tevens de

volgende mededeling:   

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.


