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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 heten we leerlingen van klas 1 van het Pieter Nieuwlandcollege welkom. Ze zijn te gast ivm een

project voor het vak Levensbeschouwing. We heten eveneens welkom de leden van muziekgroep Todah uit

Scheveningen. Fijn dat zij er weer zijn. En tenslotte heten we welkom Matthias Thijs en zijn vrouw Lizelle.

Matthias zal vandaag de preek verzorgen. De dienst wordt geleid door Ds.D.J.(Dirk-Jan)Thijs. Hans Teerds is

ouderling. Mirjam en Marsha leiden de Ark en de Guppies. Guus Westra 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 – Voorjaarszendingsweek Guatemala.

De burgeroorlog in Guatemala eindigde in 1996. Het zal echter generaties duren om de cultuur van geweld

te overwinnen. Redpaz is een kleine doopsgezinde organisatie in Alta Verapaz. In deze provincie, waar de

meerderheid van de bevolking inheems is, stimuleert zij lokale gemeenschappen om samen te werken. De

mensen zijn arm en hebben daardoor vaak ruzie in het gezin of ondervinden problemen in de wijk met

buren. Redpaz leert hen hoe je conflicten kunt oplossen door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te

vergeven.  Daarover  nadenken,  dat  is  sterk  en  dapper  zijn.  Albertina,  deelneemster  Redpaz:  “Onze

inspiratiebron is de Bijbel. God wil dat we een leven leiden in harmonie met onze familie, met onze buren,

en dat we Zijn koninkrijk bouwen. In de gemeenschappen is daar al iets van zichtbaar. We worden minder

snel boos, er is minder jaloezie en wrok.” 

- Vandaag is er ook ivm Biddag een inzameling voor de Voedselbank. 

- De bloemen van de dienst gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar Mw. C. Schaeffer - 

Moritz  Von Humboldtstraat 15. 

 

Deze Week in De Bron

- dinsdag 14 maart 10.30 Gespreksgroep De Open Hof

- dinsdag 14 maart 20.00 Markcursus II

- woensdag 15 maart vanaf 17.00 Open Maaltijd

Volgende week zondag is er een dienst met bediening van de heilige Doop.


